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Pravdu a lásku měl Havel od Ježíše, řekl 

Duka při zádušní mši 

 

va Havla, kdybychom nenáviděli a po-

mlouvali své protivníky. Nepřineseme 

žádnou nápravu, kdybychom heslo roku 

89 zesměšňovali a snažili se hledat chy-

by a selhání u toho, který nám otevřel 

dveře svobody a důstojnosti, který získal 

našemu národu po tolika létech úpadku 

celosvětový respekt," zdůraznil kardinál 

Dominik Duka. 

Autor: Člověk a víra / Roman Albrecht  
(Christnet) 

Pět let od úmrtí bývalého preziden-

ta Václava Havla připomněla 18.12. 

dopoledne, o čtvrté adventní neděli, 

v katedrále svatého Víta na Praž-

ském hradě zádušní mše. Sloužil ji 

pražský arcibiskup a kardinál Domi-

nik Duka. Přítomným věřícím, politi-

kům i Havlově rodině řekl, že Havel 

zasvětil svůj život záchraně a obno-

vě české svobody. Usiloval o suve-

renitu národa, vládu racionality, to-

lerance a úcty k druhému, neznal 

nenávist a závist, uvedl Duka. Právě 

dnes uplynulo pět let od Havlovy 

smrti. Na závěr mše zazněla státní 

hymna. 

"Láska a pravda zvítězí nad lží a nená-

vistí, to není fráze. To jsou slova, která 

převzal z Ježíšova poselství, posel-

ství svatého Pavla, svatého Cyrila a 

Metoděje, svatého Václava a chcete

-li od mistra Jana Husa či Jiřího z 

Poděbrad," uvedl Duka. Nad síd-

lem hlavy státu je také vztyčil 

první československý prezident 

Tomáš Garrigue Masaryk, po-

znamenal. 

"Nebyli bychom následovníky Václa-
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Za inspirací a přáteli do Vídně 

Poznávací zájezd členů Kolpingova díla ČR 

Na konci října se uskutečnila plánovaná 

poznávací cesta členů Kolpingova díla 

ČR do Vídně. Rakouská metropole ne-

jen, že leží kousek od hranic, ale je zde 

také velmi aktivní Kolping. 

V autobuse se tak v pátek 21.10. sešli 

zástupci Kolpingovy rodiny z Nýřan, 

Prahy 8, Zadního Zhořce, Žďáru nad 

Sázavou, Velké Bíteše a Přímětic. Ve 

Vídni nás čekal až do neděle bohatý a 

zajímavý program, který jsme po ubyto-

vání se v Kolping hotelu na Gumpen-

dorfer Strasse v centru města, zahájili 

účastí na diskuzním fóru rakouského 

Kolpingu.  

Druhý den v sobotu jsme se společně 

přesunuli do velkého sociálního zařízení 

„Kolpinghaus Gemeinsam leben“, který 

provozuje rakouský Kolping. Na recepci 

se nás ujal vedoucí tohoto zařízení a 

provedl nás po tomto obrovském domě 

a podal nám podrobný výklad, jaké akti-

vity zde našly zázemí. V podstatě se 

jedná o dům, kde žijí různé generace 

obyvatel (studenti, svobodné matky, 

senioři) a vzájemně se obohacujícím 

soužitím naplňují myšlenku zakladatelů 

tohoto zařízení. Nakonec jsme byli po-

zváni na oběd ve zdejší jídelně a odchá-

zeli jsme plni zážitků a vděčnosti za pé-

či, která nám byla věnována. 

Odpoledne a večer jsme věnovali pro-

cházkám po sluncem zalité Vídni. Počasí 

nám tento víkend opravdu přálo! 

V neděli jsme se rozhodli účastnit české 

bohoslužby v kostele Maria am Gesta-

de, který je spojen s osobností našeho 

rodáka z Tasovic u Znojma, sv. Klemen-

ta Hofbauera (1751-1820), patrona Víd-

ně.  Zde se nás poté ujal kněz P. Šinde-

lář, který se s námi ochotně vydal na 

procházku Vídní a vyprávěl a ukazoval 

místa, která jsou se životem svatého 

Klementa Hofbauera spojena. 

U Karlskirche naše nedělní dopolední 

procházka skončila a my se vydali na 

cestu domů.  

Víkend ve Vídni byl pro všechny nejenom 

zajímavým setkáním s přáteli z rakouské-

ho Kolpingu, ale také povzbuzením a in-

spirací do další činnosti v našich Kolpin-

gových rodinách. V neposlední řadě to 

byl příjemně strávený víkend v překrás-

ném městě na Dunaji. 

   

Michael Kubík 

http://www.kolping.cz/371-zpravodaj.aspx?sid=24&lid=513
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 Na Vyhlídce se sešli táboroví vedoucí a 

dobrovolníci pracující s dětmi a mládeží 

 

Čtyři společně strávené dny vyplně-

né mnoha přednáškami, výměnou 

táborových zkušeností a také zážit-

kový program - to vše zažila na Vy-

hlídce téměř čtyřicítka dobrovolní-

ků z Kolpingových rodin. 

Prodloužený víkend využili dobrovolníci 

pracující s dětmi a mládeží v Kolpingo-

vých rodinách k účasti na společné akci 

pořádané centrálou Kolpingova díla. 

Uskutečnilo se od 27. do 30. října v Re-

kreačním zařízení Vyhlídka v Češkovicích 

u Blanska. Setkání, školení, výměna zku-

šeností, aktivně strávený čas s novými 

přáteli.....všemi těmito způsoby lze nazvat 

povedenou akci, která si kladla za cíl 

zprostředkovat účastníkům nové infor-

mace a načerpat navzájem novou inspira-

ci a elán do dobrovolnické práce. 

Tento cíl byl dle slov všech účastníků 

splněn měrou vrchovatou. Poděkování 

patří všem přednášejícím, Mezinárodní-

mu Kolpingovu dílu (IKW) a nadaci Por-

ticus za finanční podporu. 

 

Michael Kubík 

http://www.kolping.cz/371-zpravodaj.aspx?sid=24&lid=513


S T R Á N K A  5  

Charitativní sbírka ošacení 

V pondělí 8. srpna Kolpingova rodina Měřín 

organizovala „Charitativní sbírku použitého 

ošacení“ pro Diakonii Broumov. Akce probí-

hala ve vyhrazených prostorách fary 

v Měříně. Děkujeme všem za spolupráci. 

Tato materiální pomoc potřebným lidem byla 

využita širokou veřejností z Měřína a okolí 

s velkým úspěchem. Za to Vám všem díky. 

Poděkování posílám všem, kteří výběr zajistili 

osobním nasazením. Do budoucna tuto sbír-

ku plánujeme opakovat. 

No a opakování akce už také proběhlo J, a to 

18.10. – 20.10.2016. Vše proběhlo opět pro-

fesionálně a darované věci budou putovat do 

Broumova, kde budou přerozděleny potřeb-

ným. Další pokračování této sbírky plánujeme 

na termín 04.04. – 06.04.2017. Budeme ještě 

informovat.  

 

Letní tábor 

Tradiční letní tábor s Kolpingem se letos ko-

nal v poměrně pozdním termínu 21. až 28. 

srpna, opět v krásném prostředí rekreačního 

zařízení Vyhlídka v Moravském krasu. Pobytu 

se zúčastnilo 73 dětí a 14 vedoucích, kteří 

měli pro děti opět připravený nabitý pro-

gram. Celým táborem nás provázela celotá-

borová hra na téma „Ztroskotání na  

KR Měřín 

Zprávy z Kolpingových rodin 

celotáborová hra na téma „Ztroskotání na ostrově“. 

Úkolem dětí, v celotáborové hře, bylo postavit loď, 

namalovat vlajku, bojovat o potravu, luštit šifry a setkat 

se s divokými domorodci. Děti také musely splnit ještě 

mnoho dalších úkolů, aby získaly materiál na stavbu 

svých lodí. Počasí letos na koupání bohužel nebylo, ale 

na nudu si nikdo na táboře nestěžoval. Cestování na 

pobyt těm starším zpestřila jízda vlakem, zatímco ti 

menší se vezli v klimatizovaném autobusu. Při návratu 

se mnozí ještě nestihli ani přivítat s rodiči a už se sna-

žili zamluvit si tábor na příští rok. Poděkování patří 

všem vedoucím za to, že se ve svém volném čase vě-

novali těm nejmenším bez nároku na odměnu a úřadu 

městyse Měřína za finanční podporu celé akce. 

 

Hlavní vedoucí tábora Mgr. Hana Pacalová 

 

Hudebně dramatický kroužek 

Kolpingova rodina Měřín pokračuje v dlouholeté a dět-

mi velmi oblíbené činnosti „Hudebně dramatického 

kroužku“. Zahájili jsme již v pátek 16.09.2016. Kroužek 

bude probíhat ve školním roce 2016/2017 každý pátek 

od 13:00 do 14:00 hod. ve společenských prostorách 

fary v Měříně. Prvním veřejným vystoupením dětí bude 

říjnové „Cantate Domino“ v Polné, kde se vždy tato 

skupina setkává s velkým ohlasem návštěvníků. Dále 

v letošním roce budou následovat vystoupení v rámci 

akcí „Advent v Měříně“ a „Vánoční besídka“. 
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V dalším roce, Kolpingova rodina Měřín, v této 

mezigenerační akci plánuje pokračovat.  Nyní již 

lze toto posezení nazvat „tradiční“. 

 

Pohádkový les 

Máme za sebou další zážitky z velké tradiční 

akce pořádané Kolpingovou rodinou Měřín a 

to „Pohádkový les“. Letos to bylo 02.10.2016 a 

všichni se mohli těšit na pohádkovou cestu, na 

které jsme potkávali pohádkové postavy, které 

měli pro všechny připravené úkoly a samozřej-

mě odměny. Na posledním stanovišti byla se-

hrána pěkná scénka z pohádky „O ČERVENÉ 

KARKULCE“.  

V cíli již bylo pro všechny připraveno občer-

stvení, které po náročném putování přišlo 

vhod.  Počasí se tentokrát neblížilo k tomu, na 

co jsme byli zvyklí, ale i přesto výprava dětí s 

doprovodem byla úctyhodná. 

Akce byla 

podpořena 

společností 

AGRO Mě-

řín, a.s. a 

ú č e l o v o u 

dotací měs-

tyse Měřín. 

Poděkování 

patří všem 

za přípravu, 

realizaci i 

úklid.  

 

KR Měřín 

Zprávy z Kolpingových rodin 

Nedělní posezení s hudbou 

18. září Kolpingova rodina Měřín 

pořádala již čtvrté „Nedělní poseze-

ní s hudbou“ v pronajatých prosto-

rách místní fary. Všichni, kdo chtěli a 

mohli, využili této možnosti strávit 

příjemné nedělní odpoledne u hudby 

v živém podání. Návštěvníku bylo 

sice o trochu méně, ale o to bylo 

větší zapojení ve zpěvu lidových písní 

– „Srdcaři“ :-) 

Podařilo se nám opět připravit pří-

jemné prostředí s květinovou výzdo-

bou na bílých ubrusech a nechybělo 

samozřejmě oblíbené vínečko. 

Děkujeme všem, kteří z vlastních 

zdrojů pro sebe i ostatní připravili 

dobroty opravdu k zakousnutí. 

Na 4. Nedělním posezení s hudbou 

se svými hudebními nástroji vystou-

pili: 

Dana Chaloupková, Luboš Nevrtal, 

Jitka Nevrtalová, Petr Šimek, Miro-

slav Prokop a Andrea Zlámalová. 

 

Děkujeme Vám. 

Velké DÍKY všem, kteří pomohli neje-

nom tuto akci zorganizovat, ale pomoh-

li zajistit i její průběh a pomohli 

s velkým úklidem :-) 

Nedělní posezení s hudbou je podpoře-

no účelovou dotací městyse Měřín. 

http://www.kolping.cz/371-zpravodaj.aspx?sid=24&lid=513
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Dětský bazar 

PODZIMNÍ A ZIMNÍ DĚTSKÉ OBLEČENÍ, 

HRAČKY, SPORTOVNÍ VYBAVENÍ. 

Kolpingova rodina Měřín uspořádala další vy-

hledávanou akci „Dětský bazar – podzim, zi-

ma“. Příjem zboží do bazaru činil téměř 3000 

položek. 

Velmi děkuji všem, co byli ku pomoci a hlavně 

naším přátelům ze starší generace, kteří obě-

tovali svůj volný čas této aktivitě.  

 

Rekreace členů KR Měřín 
Odměnou za náročné nasazení v aktivitách 

Kolpingovy rodiny Měřín je společná rekreace 

členů KR Měřín a našich přátel, která proběh-

ne o víkendu od 11. – 13.11.2016 ve zná-

mém rekreačním zařízení „Vyhlídka“ nad měs-

tem Blanskem. 

Přejme jim zasloužilý odpočinek a načerpání 

nových sil do další dobrovolnické činnosti (no 

dobře, tak práce, práce a zase práce  :-)).   
 

Ať se Vám všem daří a přeji hezké vánoční 

období. 

 

Ing. Zdeněk Vlach, KR Měřín 

KR Věžnice 

Zprávy z Kolpingových rodin 

13. – 20. srpna jsme se zúčastnili farního tábo-

ra v Žirovnici, spolupořádaného Kolpingovou 

rodinou Věžnice. Téma celotáborové hry byla 

Cesta kolem světa za 80 dní. Cestovali jsme 

http://www.kolping.cz/371-zpravodaj.aspx?sid=24&lid=513
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 KR Věžnice 

Zprávy z Kolpingových rodin 

spolu s Philleasem Foggem, Passepartou-

em a slečnou Monikou Larochovou oko-

lo zeměkoule. Každý den jsme byli v ji-

ném městě.  

Naše cesta začínala v Londýně a dále po-

kračovala přes Paříž, Istanbul, indickou 

Agru, čínskou vesnici Lanzhou, San Fran-

cisco a New York zpět do Londýna. 

Na táboře jsme se rozdělili do šesti sku-

pinek, ve kterých jsme proti sobě soutě-

žili v různých hrách. Zajímavá byla hra 

„malování tělem“. Tato hra spočívala v 

tom, že jsme si na nějakou určenou část 

těla (prst, loket, chodidlo, nos,  bradu, 

tvář) nanesli barvu a malovali obraz na 

téma tábor. Dál se nám líbila hra Stavění 

sochy prince Hapiho. Hra se skládala ze 

dvou částí. V první části jsme navštívili 

šest stanovišť s různými úkoly a získali 

šest papírků s nakreslenými částmi těla. 

V druhé části jsme za ně dostali hlínu a 

vymodelovali sochu prince Hapiho. 

Ve volném čase jsme vyráběli maňásky z 

ponožek a fixami na textil nebo zažehlo-

vacími barvami jsme si pomalovávali vaky 

na záda. Ve čtvrtek sehráli naši vedoucí 

žirovnické zprávy. Měli je úžasně pro-

myšlené a vtipné. Moc jsme se u toho 

nasmáli. 

Tábor se nám velmi líbil a těšíme se na 

příští rok. 

 

Jitka a Maruška Laštovicovi 

http://www.kolping.cz/371-zpravodaj.aspx?sid=24&lid=513
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 Evropské setkání Kolpingovy mládeže v 

Maďarsku 

Maďarské setkání bylo moc pěkné, maďarský 

Alsopahok má svůj Kolping SPA hotel - stoji 

to za návštěvu, jestli uvažujete o dovolené v 

lázních, tak bych neváhal!  

Já jsem dorazil až v pátek večer, ale setkáni 

bylo od čtvrtka, ale hlavni část byla až o víken-

du. Předchozí dny nebylo krom lázeňských 

aktivit nic zajímavého. 

V sobotu dopoledne proběhlo poslední kolo 

na přihlášení kandidátů do vedení Kolping 

youth (Mladý Kolping). Několik lidi ze starého 

vedení se dokonce Kolpingu ani nevěnuje, na-

příklad Martin Hužvar a nebo znovu nekandi-

dovala Galja Ieromina z Ukrajiny.  

Patrycja Kvapik (KD Polsko) podala velice ob-

sáhlou zprávu o stavu Kolpingu. Například: 

kolik lidi se zúčastnilo a kolik akcí bylo v jed-

notlivých letech. Hlavně byla položena jedna 

velice důležitá otázka. Zda chceme, aby se 

Kolping youth Europe přidal k International 

Kolping (Mezinárodnímu Kolpingu) a byla to 

vlastně jedna organizace, nebo ne. O tom se 

teprve rozhodovat bude a rozhodnutí udělá 

nově zvolené vedení (na poslední fotce).  

Před volbou našeho nového vedení se ještě 

konala prezentace aktivit Kolpingu v jednotli-

vých zemích. Já jsem prezentoval aktivity za 

minulý rok, na základě výroční zprávy. Podle 

toho jsem poznal, že náš Kolping v ČR se vě-

nuje opravdu mnoha aktivitám a nemáme se 

vůbec za co stydět..  

Ke konci pobytu proběhla ještě velice tradiční 

akce – mezinárodní večer. To byl takový zlatý 

hřeb na závěr podařené akce. 

 

Mira Brabec, KR Praha 8 

http://www.kolping.cz/371-zpravodaj.aspx?sid=24&lid=513


Z P R A V O D A J   

S T R Á N K A  1 0  

 

Členové spolku Kolpingova rodina 

připravili na sobotu od 15 hodin ve 

Velké Bíteši oslavy dvacátého výročí 

z a l o ž e n í  j e j i c h  o r g a n i z a c e . 

„Kolpingovu rodinu tvoří několik desítek 

nadšených lidí," sdělil její předseda a 

radní města Ladislav Koubek. Zabývají 

se především prací s dětmi a mládeží. 

„Věřím, že jejich aktivity jsou v Bíteši 

vidět a přispívají k oživení společenského 

života," vysvětlil Koubek. S ohledem 

na roli křesťanských hodnot v celém 

kolpingovu hnutí zahájí pořadatelé 

program církevním obřadem. 

„Součástí oslav bude slavnostní bohosluž-

ba, na kterou přijedou kněží pocházející 

z Velké Bíteše," sdělil Koubek. Ta za-

čne v kostele svatého Jana Křtitele. 

„Dále bude následovat posezení se spolu 

s členy a podporovateli Kolpingovy rodiny 

a vyvrcholením bude večerní zábava," 

potvrdil Koubek. Ještě před tím účast-

níci povečeří v restauraci U Raušů. 

Dorazí i hudební hosté. 

„Po celý večer nám bude hrát kapela 

Eremy," informoval pořadatel. Její re-

pertoár je typický žánrovou pestrostí. 

Na pódiu se však neobjecí samotná. 

„Jejich hlavním hostem bude Pavel He-

lan," řekl Koubek. Je to český písnič-

kář a kytarista, který se v minulosti 

zviditelnil i jako finalista televizní ta-

lentové soutěže. Naposledy měl ve 

městě vystoupení na konci srpna na 

tradiční akci Loučení s prázdninami. 

„Účastníci budou moci zavzpomínat a 

v pošmourném listopadu se znovu zahřát 

jeho krásnou hudbou," řekl Koubek. 

 

Poslední vystupující bude Katka Vrzalová.   

„Je zástupkyní mladých začínajících bíteš-

ských muzikantů," dodal Koubek. Spokoje-

nost vyjádřil i místostarosta Bíteše Tomáš 

Kučera. „Máme radost, že se nám podařilo 

do Bíteše dostat tak dobré volné muzikanty," 

vyjádřil se Kučera.  

Zdroj: Žďárský deník 

KR Velká Bíteš 

20 let Kolpingovy rodiny 

http://www.kolping.cz/371-zpravodaj.aspx?sid=24&lid=513
http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=91102&idc=4600324&ids=615&idp=87474&url=http%3A%2F%2Fwww.australie-studium.cz%2F
http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=91284&idc=4600324&ids=12870&idp=87666&url=http%3A%2F%2Fwww.fruko.cz
http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=91353&idc=4600324&ids=2057&idp=86961&url=http%3A%2F%2Fwww.rossmann.cz%2F%3Futm_source%3Ddenik%26utm_medium%3Ddenik_doporucuje%26utm_campaign%3Dkrasny
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KR Velká Bíteš 

20 let Kolpingovy rodiny 

http://www.kolping.cz/371-zpravodaj.aspx?sid=24&lid=513
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24. Mezinárodní fotbalový turnaj KD ČR vyhrálo 

popáté za sebou družstvo Žďáru nad Sázavou 

Již téměř čtvrt století trvá tradice tohoto halového fotbalového turnaje. 

V pátek 4. listopadu se většina účastníků turnaje sešla v Rekreačním zařízení Vyhlídka v 

Češkovicích u Blanska, kde družstva nacházejí výborné zázemí po celý víkend. V sobotu 

se potom všichni přesunuli do sportovní haly VUT v Brně Králově Poli. Zde se letos se-

šlo 10 družstev z 5 evropských zemí - z ČR, Slovenska, Maďarska, Rumunska a Německa. 

Všechna družstva reprezentovala konkrétní Kolpingovy rodiny. Turnaj probíhal tradičně 

v přátelské atmosféře, kde samozřejmě nechyběly vypjaté okamžiky, ale to ke sportu 

patří. Po napínavém průběhu turnaje se ve finále střetlo družstvo KR Žďár nad Sázavou a 

KR Székelykeresztúr z Rumunska. Bylo to finále, jak se sluší a patří. Již to vypadalo na 

přerušení čtyřleté nadvlády žďárského družstva, ale jeho hráčům se podařilo 3 vteřiny 

před koncem zápasu vyrovnat! Ke slovu tak přišly penalty a v nich bylo šťastnější druž-

stvo Žďáru n.S., které se tak stalo po páté v řadě vítězem turnaje. Na třetím místě skon-

čilo maďarské družstvo z Érsekvadkertu. Skončením turnaje však akce ještě zdaleka ne-

končila. Po návratu na Vyhlídku proběhnul příjemný závěrečný večer s prezentací regionu 

jižní Moravy a neformální zábavou, která se protáhla až do pozdních nočních hodin. 

Všichni účastníci odjížděli nadšeni a plni zážitků a již se všichni těšíme na příští jubilejní 

25. ročník! Na závěr bychom chtěli poděkovat především předsedovi Kolpingova díla ČR 

Stanislavu Juránkovi a Jihomoravskému kraji za podporu této velké akce. Dále všem orga-

nizátorům, rozhodčím a také P. Janu Kotíkovi z Řečkovické farnosti, který turnaj zahájil. 

         Michael Kubík 

http://www.kolping.cz/371-zpravodaj.aspx?sid=24&lid=513
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Stovky diváků se v úterý v podvečer 

sešly na žďárském náměstí Republiky, 

aby sledovaly tradiční živý betlém, 

předvánoční ochotnickou divadelní hru 

o narození Ježíše Krista. 

Účinkovali v ní studenti Biskupského 

gymnázia a Střední školy gastronomické 

Adolpha Kolpinga a také žďárští farníci. 

O organizaci se postarala farnost ve 

spolupráci s Kolpingovým dílem České 

republiky. Děti nejvíce 

nadchla živá zvířata, která byla součástí 

vánoční hry, výtěžek z dobrovolného 

vstupného bude jako již tradičně odeslán 

potřebným lidem v Africe. 

 

Zdroj: Žďárský deník, foto: René Rámiš 

Ve Žďáře opět ožil příběh narození Ježíše Krista 

http://www.kolping.cz/371-zpravodaj.aspx?sid=24&lid=513
http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=91256&idc=4634309&ids=4936&idp=86222&url=http%3A%2F%2Fwww.zivefirmy.cz


Nadcházející akce 

 

 

 

Silvestr na Vyhlídce 
(30.12. - 1.1.2017, Češkovice - Vyhlídka) 

Nabízíme možnost jak strávit příchod Nového roku v kruhu přátel - členů Kolpingových 

rodin společně v Rekreačním zařízení v Moravském krasu. K dispozici je mimo jiné také  

blízké wellness centrum. 
 

Společenský ples 
(13.1.2017, Žďár nad Sázavou) 

Společenský ples Kolpingova díla ČR, Biskupského gymnázia a Střední školy gastronomické 

se uskuteční v pátek 13. ledna od 19:00 hodin ve žďárském Domě kultury. 

 

 

 

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

nebo poštou na adresu: 

Kolpingovo dílo ČR,  nám. Republiky 286/ 22, Žďár nad Sázavou 591 01 

 

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

mailto:kolping@kolping.cz
http://www.kolping.cz/
https://www.facebook.com/kolping.cz

