
 

13. Pouť a shromáždění členů Kolpingova díla ČR  

ve Věžnicích; 26. května 2012  
 

Velkou událostí pro Kolpingovo dílo, jeho členy a příznivce, bývá každým ro-

kem poutní mše svatá ve Věžnicích u Polné, kde stojí kaple zasvěcená Panně 

Marii Pomocnici křesťanů a blahoslavenému Adolphu Kolpingovi. Slavnostní 

mše svatá začne v 10.00 hodin a bude tentokrát sloužena královéhradeckým 

biskupem Mons. Janem Vokálem. Nejen poutní mše svatá, ale také bohatý do-

provodný program připravený starostou obce a předsedou místní Kolpingovy 

rodiny Josefem Málkem, přiláká do této malé obce několik set poutníků, mezi 

nimi také mnoho delegátů shromáždění členů Kolpingova díla ČR. Toto shro-

máždění bude probíhat následně po mši svaté v místním sále (od 11.30 hod.).  

 

Těším se na setkání s Vámi 

 

Michael Kubík 

Zpravodaj 
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Program oslav: 

10:00 slavnostní mše svatá na návsi - slouží královéhradecký biskup Mons. Jan Vokál 

11.30 Shromáždění členů KD ČR (obecní sál)  

 

11:30 Country kapela Direct 

14:00 Dechová hudba Rouchovanka 

16:00 zpívající právník Ivo Jahelka 

17:10 kapela The Baskers  

20:00 taneční zábava hraje kapela Edmont  

 

Doprovodný program: 

12:30 divadelní představení pro děti Bajky 1,2 (českobudějovické divadelní spol. Studna) 

12:40 dětský den – pro děti je připraveno mnoho soutěží a her o ceny 

13:50 divadelní představení pro děti Bajky 3,4 (českobudějovické divadelní spol. Studna) 

15:00 vystoupení dětských mažoretek 

15:55 humorné taneční vystoupení žen z Babince  

17:00 humorné taneční vystoupení žen z Babince 

 

Pro děti bude připraven skákací hrad, trampolína, kolotoč a pouťové atrakce. Nebudou chy-

bět stánky s cukrovinkami, hračkami a dalším zbožím.  
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Kolpingova rodiny Smečno 
Výstava o životě dětí se svalovou míšní atrofií 

v poslanecké sněmovně 

Kolpingova rodina Smečno se 

zabývá ranou péčí  a  poraden-

stvím v rodinách s dětmi, které 

jsou postižené svalovou míšní 

atrofií. (SMA) 

Dne 2.4.2012 se v Poslanecké 

sněmovně Parlamentu ČR 

uskutečnila pod záštitou před-

sedkyně Stálé komise pro rodi-

nu a rovné příležitosti Heleny 

Langšádlové vernisáž putovní 

fotografické výstavy „Život dětí 

s postižením SMA – svalové 

míšní atrofie“. Výstavu uspořá-

dala Kolpingova rodiny Smečno 

Vernisáž zahájila Helena Lan-

šádlová slovy, v nichž vyjádřila 

podporu rodičům, ale i subjek-

tům, usnadňujícím život posti-

ženým dětem, na nichž jsou 

plně závislí: "Raná péče je obec-

ně mimořádné důležitou služ-

bou pro rodiče i děti, které 

přijdou na svět s nějakým han-

dicapem. Raná péče pro dětí s 

míšní svalovou atrofií má však 

ještě hlubší význam. Přináší 

podporu, poradenství, praktic-

kou pomoc, ale i možnost vzá-

jemného sdílení do rodin, které 

se musí vyrovnat s výjimečně 

těžkou situací. Pomáhá těmto 

rodinám co nejlépe prožít 

každý okamžik společného 

života.“  

Dle MUDr. Víta Lorence, 

primáře ARO Jindřichův Hra-

dec navíc stát ušetří 200 tis. 

Kč za měsíc za jedno postiže-

né dítě, které nemusí být 

umístěno v ústavní péči.  

Výstava 15 velkoformátových 

fotografií o dětech s postiže-

ním SMA má za cíl upozornit 

veřejnost na to, že dosavadní 

česká legislativa zaostává za 

vědeckými výzkumy, které 

jasně prokazují nezbytnou 

nutnost změny postoje k 

těmto nemocným, na němž 

je závislý další osud postiže-

ného.  

Z vyjádření MUDr. Dany 

Šiškové, neuroložky  Fakultní 

Thomayerovy nemocnice v 

Krči, která se problematikou 

zabývá na vrcholové úrovni, 

vyplynulo, že díky pomoci 

občanských sdružení a po-

můckám se podstatně zvýšila 

kvalita života nemocných, 

kteří v dřívějších letech zů-

stávali upoutáni na lůžko v 

ústavech. 

Výstava poutavým způsobem 

představuje zlomek těch 

šťastnějších dětí, jimž rodiče 

mohli poskytnout prostředí 

láskyplného přijetí a dopřát 

jim prožít krátký, zato plno-

hodnotný život.  

Anotace nemoci: 

SMA je závažné, smrtelné, 

vzácné a dosud nevyléčitelné 

onemocnění. Přesto kvalitu 

života postižených lze výraz-

ným způsobem ovlivnit posky-

továním multidisciplinární 

péče jak lékařské, psycholo-

gické, rehabilitační tak sociál-

ní. Občanské sdružení Kolpin-

gova rodina Smečno je jedi-

ným subjektem v ČR, které se 

problematikou SMA komplex-

ně zabývá a spolupracuje s 

celou řadou odborníků růz-

ných profesí. Jeho pomoc 

rodičům začíná již v ordinaci 

neurologa, od kterého se 

rodiče dozvídají zdrcující dia-

gnózu svého dítěte, s níž sou-

visí naprostá změna stylu do-

savadního života. Sdružení 

poskytuje psychosociální po-

moc, kompenzační pomůcky, 

ranou péči  rodinách, krátko-

dobé odlehčení rodičům, ro-

dičovské skupiny, semináře a 

informace o nejnovějších 

trendech výzkumu nemoci 

včetně vydávání odborných 

informačních materiálů.  

 

Ludmila Janžurová, ředitelka  

KR Smečno 

U Zámku 5, 273 05 Smečno 

Tel +420 777 558 778 

www.dumrodin.cz 

 

Anička Hlavicová 
s maminkou 

Helena Langšád-
lová, pod jejíž 

záštitou se výsta-
va konala 
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Jak  jsme vás již několikrát infor-

movali, Kolpingovo dílo ČR je 

součástí  projektu koordinova-

ného Kolpigwerg Europa, který 

se zaměřuje na vzdělávání dob-

rovolníků a pracovníků Kolpin-

gova díla v Evropě.  

V únoru jsme byli hostiteli pro-

jektu my, Kolpingovo dílo ČR, 

před tím se účastníci sjeli v Mni-

chově a v Krakově.  Témata 

uplynulých setkání,  na kterých 

společně členové různých Kol-

pingových děl pracovali, byla 

Nová média,   Fundraising a 

Kooperace na evropské úrovni. 

Tentokrát, na začátku května, se 

společné setkání s workshopem 

konalo v Maďarsku v Kolping 

hotelu Alsópahók poblíž Balato-

nu. Tématem setkání bylo 

Budování týmu.  

25 různě starých lidí, z různých 

Kolpigových rodin, z různých 

zemí, s různými úkoly ve své 

organizaci přemýšleli a diskuto-

vali nad tím, jaká je jejich role v 

pracovním týmu, jak je důležité 

vědět, jaké jsou jejich přednosti, 

jak funguje dynamika týmu, proč 

si musím uvědomit roli svých 

kolegů a proč zrovna já ne-

můžu vykonávat práci toho 

druhého. Společně mluvili o 

motivaci k práci ve své organi-

zaci, o vizích a snech pro svou 

Kolpingovu rodinu.  

Během těchto mezinárodních 

setkání je vždy osvěžující vidět, 

jak různě pracují lidé s poslá-

ním A. Kolpinga, jaké různoro-

dé aktivity Kolping v Evropě 

realizuje. Můžeme si z toho 

vzít motivaci, inspirovat se, 

nechat se poučit, nebo poradit 

zase ostatním. Nejhezčí ale na 

těchto společných rozhovo-

rech je ale to, že základ pro 

všechny tyto aktivity je stejný, 

že stavíme na společných hod-

notách a míříme stejným smě-

rem v celé Evropě. 

Kromě práce se ale také každý 

hostitel snaží představit svou 

zemi a svoji organizaci v nej-

lepším světle. 

Maďarský Kolping nás pohostil 

ve svém nejkrásnějším lázeň-

ském hotelu blízko jezera Bala-

ton v kraji Zala. Mohli jsme se 

večer vykoupat v jeho bazé-

nech,  posedět v jeho zahra-

dách, které touto dobou krás-

ně kvetou. Také nás hostitelé 

vzali na výlet na ostrov upro-

střed malého Balatonu, kde 

jsem hráli teambuildingové hry 

a mohli pozorovat ptáky, kteří 

zde hnízdí v chráněné oblasti. 

Navečer jsem se všichni ztišili 

při společné mši vedené ma-

ďarským duchovním správcem 

v místní kapli. Abychom si  

dosyta užili maďarské pohos-

tinnosti poslední exkurze byla 

do vinného sklípku, kde se 

mezinárodní družba tuží nejlé-

pe. 

To vše jsem stihli za necelé 3 

dni a velmi unavení a neradi 

jsem odjížděli ze slunného kra-

je Zala. 

Příští workshop se uskuteční v 

září v Itálii, v Jižním Tyrolsku.  

Tématem bude Moderace a jste 

srdečně zváni. Pokud máte zá-

jem, pište na e-mail kateri-

na.erdingerova@kolping.cz. 

Kateřina Erdingerová 

Kolpingovo dílo ČR 

Pokračování mezinárodního projektu vzdělávání 

dobrovolníků 

Workshop v Maďarsku 

Projektu 

se účastní 

Německo, 

Polsko, 

Maďar-

sko, Itálie, 

ČR,  

Rumunsko 
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V Kolpingově domě ve Žďáře nad Sázavou 

zasedalo představenstvo KDČR za účasti 

kardinála Dominika Duky 

Ve středu v podvečer se v 

Kolpingově domě ve Žďá-

ře n.S. sešli členové před-

stavenstva Kolpingova díla 

ČR, aby se ohlédli za ro-

kem 2011, projednali důle-

žité záležitosti týkající se 

života organizace (jako je 

zakládání nových Kolpingo-

vých rodin, změna stanov 

apod.) a připravili se na to, 

co Kolpingovo dílo a jeho 

členy v roce 2012 očekává. 

Tento rok je především 

rokem oslav 20.výročí 

založení Kolpingova díla 

ČR a to bude důvodem k 

oslavám. Částečně se v 

tomto duchu ponese již 

pouť a shromáždění členů 

ve Věžnicích 26. května a 

pokračovat budou oslavy v 

říjnu ve Žďáře n.S. Na 

závěr setkání otec kardinál 

poděkoval všem členům za 

jejich obětavou činnost a 

požehnal do další práce. 

 

Michael Kubík, 

Kolpingovo dílo ČR 

Z P R A V O D A J  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekreační zařízení Vyhlídka u Blanska 

www.vyhlidka-blansko.cz 

 

Program pobytu: 

Zábavný program pro děti všech věkových kategorií 

Společné výlety, vycházky a hry venku 

Večerní program pro rodiče 

Dostatek volného času pro rodinu (účast na programu dobrovolná) 

Začínáme večeří a končíme obědem 

 

Cena pobytu: 

Dítě 3-15 let 1.100 Kč                               Dospělý 3.000 Kč 

Dítě do 3let 200 Kč (organizační poplatek, bez nároku na lůžko a stravu!) 
Cena zahrnuje 4x ubytování ve 2, 3, 4 a 5lůžkových pokojích, WC a sprchový kout na pokoji, 4x plnou penzi    

(snídaně bufetový stůl, oběd a večeře menu), zajištění programu. 

 

Veškeré další informace a přihlášky: kamaradova.srdicko@kolping.cz 

 

Pobyt zajišťuje tým lektorek Rodinného centra Srdíčko ve Žďáru nad Sázavou  

Jana Kamarádová (lektorka cvičení pro těhotné a cvičení pro rodiče s dětmi) 

Martina Sejkorová (lektorka cvičení pro těhotné a po porodu, lektorka masáží dětí) a 

Katka Bukáčková (výživová a laktační poradkyně) 

 

www.rcsrdicko.cz 

Kolpingovo dílo České republiky o. s. 

a Rodinné centrum Srdíčko  

Vás zvou na LETNÍ POBYT PRO RODIČE S DĚTMI 

2. 7. – 6.7. 2012 
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Pozvánka na tábor KR Žďár nad Sázavou 



 

Na žďárském sídlišti bičovali Ježíše, pašije přilákaly tisíce lidí 

Napsali o nás: Žďárské Pašije na i-dnes 
 
Autor: Jitka Voglová 

foto: Petr Lemberk, MF DNES 

Zdroj:http://jihlava.idnes.cz/pasijove-hry-ve-zdaru-nad-sazavou-dln-/jihlava-zpravy.aspx?c=A120405_1759813_jihlava-zpravy_k 

Na divadelní velikonoční hru s názvem Co se stalo s Ježíšem přišly na žďárské sídliště dvě tisícovky diváků. Přesto-
že museli skoro dvě hodiny stát, nelitovali. 

Už chvíli po půl osmé večer spěchají k přírodnímu areálu na síd-
lišti Libušín z několika stran skupinky lidí. Na travnatém kopečku 
stojí jednoduché a přitom působivé kulisy - Pilátův palác a židov-
ský chrám. Pod nimi pak zbývá dostatek prostoru, kam se bez 
problémů vejde dav izraelitů, kohorta římských vojáků, Jan Křti-
tel i s Jordánem, Galilea, Getsemany i Golgota. 
Obecenstvo je rozmanité, od skupinek náctiletých přes rodiny s 
dětmi až po seniory. Ty, co potřebují, pouštějí pořadatelé na 
židle před šňůru, která dělí jeviště od hlediště. Ostatní stojí po 
obvodu amfiteátru. Před začátkem představení si lidé živě poví-
dají, někteří pokuřují. Pomalu se stmívá. 
Když ale zazní první tóny scénické hudby a na trávník pod palá-
cem přijde mladý katolický farář Tomáš Holý v civilu, publikum překvapivě rychle utichá. "Letošním tématem je 
hledání. Hledání smyslu, lásky, přátelství, víry, odpuštění..." znějí slova na úvod pašijové hry. 
Působivé efekty, hudba i výkony herců 
Ta otevírá drama, jehož děj všichni znají, postavou sugestivního až trochu šíleného Jana Křtitele. Zatímco my jsme 
v bundách, on je bosý a přes bedra má jen látkovou imitaci velbloudí kůže. Je to působivé. Zapomenout na to, že 
stojím na žďárském sídlišti, je k mému překvapení docela snadné. Možná i díky velmi věrohodným kostýmům více 
než dvousetčlenného ansámblu. Pominout nelze kvalitní osvětlení a ozvučení ani zajímavě poskládané hudební 
motivy, které většinu děje podbarvují. 
 
Možná jenom přílišná gestikulace některých postav občas mate tím, že není jasné, kdo z těch, kteří jsou na scéně, 
právě mluví. Z té dálky se to dá jen těžko rozlišit. Když se to ale přesto povede, ukáže se, že herci dobře zvládají 
dialogy na playback, který je v těchto podmínkách asi nezbytný. 
Když příběh dojde až k drásavé scéně, přemýšlím, jak to vnímají dětští herci. Ty nechal režisér Petr Krábek vesele 
pobíhat v popředí, zatímco kousek od nich bičují vojáci Ježíše a dav je mohutně povzbuzuje. Hudba přitom dává 
tomuto obrazu opravdu pekelnou atmosféru. 
Představení končí opět světelným efektem, při němž se objeví zmrtvýchvstalý Ježíš a zní možná až příliš sladká 
píseň. Někteří z herců i z diváků si otírají oči. A já zjišťuji, že člověk nemusí být nutně římský katolík, aby si užil 
pašijovou hru. 

http://jihlava.idnes.cz/foto.aspx?r=jihlava-zpravy&c=A120405_1759813_jihlava-zpravy_kol
http://jihlava.idnes.cz/foto.aspx?r=jihlava-zpravy&c=A120405_1759813_jihlava-zpravy_kol&foto=KOL424cd0_003805_3190431.jpg
http://jihlava.idnes.cz/foto.aspx?r=jihlava-zpravy&c=A120405_1759813_jihlava-zpravy_kol&foto=KOL424ccf_003729_3132111.jpg
http://jihlava.idnes.cz/foto.aspx?r=jihlava-zpravy&c=A120405_1759813_jihlava-zpravy_kol&foto=KOL424ccd_003648_3141169.jpg
http://jihlava.idnes.cz/foto.aspx?r=jihlava-zpravy&c=A120405_1759813_jihlava-zpravy_kol&foto=KOL424ccc_003605_2574866.jpg


 

 

Nadcházející akce 

 

Pouť a Shromáždění členů Kolpingova díla ČR 
(26. 5. 2012, Věžnice) 

 

Evropský týden mládeže 
(4.-11.8.2012, Jižní Tyrolsko, Itálie) 

 
Týdenní mezinárodní pobyt pro mládež pořádaný Kolpingovým díle Evropa. Letos pro-

běhne v Itálii. Letošní téma: „Společně jsme méně sami“. 

 

Celostátní setkání mládeže 
(14.-19.8., Žďár nad Sázavou) 

 
Republikové setkání křesťanské mládeže s mottem  

„Ovocem Ducha je láska, radost, pokoj…“ (Gal 5,22) 

Více informací na  zdar2012.signaly.cz  

 

Rozhodni se sám 2012 
(24. 8. 2012, Žďár nad Sázavou) 

 
4. ročník akce pro děti a mládež s preventivní tématikou proběhne na náměstí ve Žďáře 

nad Sázavou téměř na konci prázdnin. Akce je zdarma a je otevřená široké veřejnosti. 

 

Oslavy 20. let Kolpingova díla ČR 
(20.10. 2012, Žďár nad Sázavou) 
 

Letošní rok je dvacátým, kdy Kolpingovo dílo po revoluci navázalo na práci svých před-

chůdců v jednotě tovaryšů. V pátek a v sobotu 20. 10. proběhnou ve Žďáře nad Sázavou 

oslavy. Zváni jsou všichni členové, přátelé, veřejnost 

 

Jubilejní 20. mezinárodní turnaj v sálové kopané 
(17.11. 2012, Brno) 
 

Stejně jako Kolpingovo dílo, tak také některé akce slaví svoje jubileum. Již po dvacáté 

letos proběhne mezinárodní turnaj  rodin v sálové kopané. Letos ve větším měřítku, ve 

sportovní hale v Brně se společnou večeří a dalším programem. 

Svoje příspěvky, dotazy nebo náměty zasílejte na adresu kolping@kolping.cz 

nebo poštou na adresu: 

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

 

Více informací o našich akcích najdete také na www.kolping.cz 

 

Aktuální dění můžete také sledovat na našem profilu  


