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Velikonoční zamyšlení otce Tiška
Budou Velikonoce – už zase ?
Čas běží a už jsou tu zase
Velikonoce. Co nám říkají? Pro někoho
jsou folklór, pro někoho práce, chystání,
pro někoho svátky jara a pak to hlavní,
pomlázka! Nevěříte, že jsou takoví lidé ?
Všechno krásné může zešednout i v nás.
Zamysleme se, zda nám krásná věta:
„VĚŘÍM V TĚLA VZKŘÍŠENÍ A ŽIVOT
VĚČNÝ“ – nezevšedněla. Máme při ní
chuť se smát a skákat radostí, jako
apoštolové po seslání Ducha svatého, když
všechno pochopili ? Také nám to zapsali!
Kdy to vlastně začalo, že to tak je? O
Velikonocích ? Vždyť ty se slavily už řadu
let v minulém letopočtu. I Ježíš je slavil.
Určitě v dětství, s apoštoly snad třikrát….
Ale ty poslední ? Stalo se něco úžasného,
co se vymyká i našemu myšlení. Lze to
vnímat sice rozumem, ale hlavně srdcem.
Při velikonoční večeři nám Kristus ukázal
svou lásku, do krajnosti ! Těžko to někdy
chápeme, ale oběť při poslední večeři je
tatáž a těsně vázána na obět na kříži. A zde
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je zase vazba na každou eucharistickou obět, která je
zpřítomňováním toho ve mši svaté.
Těm, kteří uvěřili v Krista, bylo pod křížem těžko,
přetěžko. Smrt byla hrozná a pak samé špatné zprávy. Jidáš
se oběsil, u hrobu je stráž… Beznaděj, co bude dál. Proč jsme
šli za ním …
Jenže – „NASTALO JITRO, HLE, DEN TŘETÍ, TU
MĚSTEM JEŠTĚ SPÍCÍM LETÍ, VICHRNÁ ZVĚST - JE
PRÁZDNÝ HROB…PROROCTVÍ PÍSEM DÁVNÝCH
DOB.
Ó BLAŽENÍ, KDO V TEBE VĚŘÍ, TY NEZNAJE
UŽ STĚN A DVEŘÍ, BUDEŠ K NIM VCHÁZET HOST A
PÁN…
Kristus vešel zavřenými dveřmi. A vchází i k nám,
ale bude-li naše srdce zavřené, zůstane venku. Budeme-li
Velikonoce prožívat jen jako dávnou vzpomínku nebo zcela
světsky, neotevřeme. On čeká. Otevřeme mu dveře?
Pozveme ho dále? O Velikonocích je příležitost. Jenže jak?
Patří naše myšlenky ukřižovanému a zmrtvýchvstalému
Kristu ? Naše touhy, naše slova, skutky. Vždyť „čím se máme
chlubit ? Křížem našeho Pána Ježíše Krista.“ Otevřme srdce
dokořán, řádně poklizené svátostí smíření. Je sice možné
v jedné poličce zatáhnou záclonku a je poklizeno. Znáte to?
„Ne Pane, tam se nedívej, víš to jsou takový ty moje věci, to

Zpravodaj Kolpingova díla České republiky

Velikonoční zamyšlení otce Tiška
je soukromé, ale jinak ti patřím, celý ti patřím.“ Každý z nás
už ví, že tak by to nešlo. Ale víme jak na to?
Kdybychom se někdy doslechli, že třeba v Austrálii
nebo na Čukotce nějaký člověk vstal z mrtvých. Je to možné,
není to možné? To jde stranou, ale nás by se to nikoho
netýkalo. Snad jeho příbuzných, známých nebo dědiců …
Ale že Kristus vstal z mrtvých, to se týká každého z nás. Jak
to? To znamená, že Kristus porazil i naši smrt a už jednou
jsme a máme život a už nemůžeme nebýt. A po smrti, která
oddělí náš pozemský život od věčného, budem žít, žít
věčnost. A dokonce, světe div se, dostaneme zpět své tělo „Věřím v těla vzkříšeni a život věčný“.
Tělo ovšem řádně vylepšené ! Jak je
proti věčnosti krátký ten pozemský život,
byť by trval i 90 a více let. Ale jak je
důležitý pro nás i celý vesmír ! Jen v tomto
„krátkém“ životě můžeme konat dobro,
zapírat se a Krista následovat. A navíc
dostáváme i nadpřirozenou energii, která se
nazývá milost Boží. Abychom to zvládli.
Smrt je přechodem do nové formy života –
věčné blaženosti. A že se někdy zadíváme
také jinam, není to veliké, nenapravitelné
neštěstí. Je na to lék, ale bez užívání
nepomůže. Máme svátost smíření, ten
úžasný velikonoční dar Krista, který nám
dal skrze apoštoly na velikonoční neděli.
„Komu hříchy odpustíte, budou odpuštěny.“
A toto vše se děje pro a skrze jeho vtělení, narození,
život, smrt, zmrtvýchvstání a zpřítomňuje se právě
o Velikonocích. Zpívejme tedy „Aleluja, aleluja ...“
Zpívejme plni radosti a při tom nesme posíleni i své starosti.
To Vám přeji zde na zemi a věčnou radost v nebi.
Skrze Krista našeho Pána, amen.

Otec Tišek
duchovní správce Kolpingova díla ČR

Zpravodaj Kolpingova díla České republiky

3

Slavnostní otevření nové části objektu
terapeutické komunity Sejřek
Letos v létě byla kolaudací
dovršena několikaletá snaha
o dokončení rekonstrukce
2. části Terapeutické komunity
Sejřek. Rekonstrukce byla
financována z více zdrojů a
její celkové náklady byly
9 mil. Kč. Největší příspěvek
byl poskytnut ze státního
rozpočtu ČR přes Ministerstvo
zdravotnictví ve výši 4 mil.
Kč. Již dříve, zpočátku
rekonstrukce,
poskytla
příspěvek ZP MV ČR ve výši
2,1 mil. Kč, z nadace Fond
RENOVABIS bylo poukázáno
1,4 mil. Kč a stejnou částku
do
rekonstrukce
zajistil
z vlastních zdrojů zřizovatel
Kolpingovo dílo ČR.

Slavnostního žehnání se ujal duchovní správce KD ČR P.František Fráňa a stříhání pásky pro změnu vedoucí TK Sejřek
Jan Sobotka a předseda KD ČR Stanislav Juránek.
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Slavnostní otevření nové části objektu
terapeutické komunity Sejřek
Slavnostního otevření se účastnilo
představenstvo organizace v čele
s hejtmanem Jihomoravského kraje
Ing. Stanislavem Juránkem, kraj Vysočina
zastupoval radní Bc. Jiří Vondráček.

Bc. Ladislav Bárta

Václav Dobrovolný osvětlil všem přítomným, jak přestavba této
části objektu probíhala a k čemu budou nové prostory sloužit.

Pašijovou hru na hudbu legendárních
Plastic People of the Universe hráli klienti
TK Sejřek již poněkolikáté a vždy se
zápalem a zanícením.

Zasedání představenstva KD ČR
Slavnostního
otevření
nové
části
Terapeutické
komunity
využili
členové
představenstva KD ČR, kteří před samotnou
slavností uspořádali předvánoční zasedání.
S výjimkou pracovně vytíženého Josefa Kupčíka se
ho zúčastnili všichni členové. Setkání probíhalo
v předvánočně laděném duchu. Mezi nejpříjemnější
body programu patřila zpráva o založení nové
Kolpingovy rodiny Lesná (Brno). Dále se
diskutovalo o možnostech založení nových
Kolpingových rodin a šíření myšlenek Adolpha
Kolpinga do regionů, kde dosud nepůsobíme.
Důležitým bodem programu byla také diskuze
o přípravách na pořadatelství Kontinentálního
shromáždění Kolpingova díla Evropa, které hostíme v
listopadu tohoto roku v Češkovicích u Blanska.
Zpravodaj Kolpingova díla České republiky

Michael Kubík
člen představenstva
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V Deblíně již vědí,
kdo to byl Adolph Kolping
Na pozvání místního faráře
P. Oldřicha Chocholáče, přijeli Ladislav
Bárta a Michael Kubík v pátek 11.1.2008
do tohoto malého městečka nedaleko Velké
Bíteše. V malém sále zdejší fary se
po večerní mši svaté shromáždilo (i přes
velké náledí) asi 50 farníků, kteří se chtěli
něco dozvědět o Kolpingově díle.
Po krátkém úvodu a přivítání měli
přítomní možnost shlédnout video
prezentaci „Život a dílo blahoslaveného
Adolpha Kolpinga“. Následovalo povídání
o působení jeho následovníků ve světě a
především u nás v České republice.
Na závěr se dostalo i na několik dotazů.
Velmi milé a přátelské setkání bylo
završeno posezením se skvělou večeří.

Michael Kubík

Nová Kolpingova rodina Brno - Židenice
V pořadí 33. Kolpingova rodina
byla založena 10. února 2008 v Brně Židenicích. V neděli dopoledne se sešli
zakládající členové nové Kolpingovy
rodiny se zástupcem Kolpingova díla
Michaelem Kubíkem po mši svaté v Brně Lesné, kde byl navštívit místní, také
nedávno založenou, KR. Po mši svaté
sloužené v duchovním centru farářem
P. Pavlem Hovězem proběhlo setkání,
vyplněné povídáním si o Kolpingově díle a
možnostech, jak by se obě brněnské
Kolpingovy rodiny mohly k této aktivitě
připojit. Již ve večerních hodinách se pak
žideničtí "vyslanci" sešli s ostatními členy a
oficiálně založili Kolpingovu rodinu
v Židenicích! Brněnsko a město Brno
samotné se tak pomalu stává baštou
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Kolpingu u nás, za což jistě vděčíme také vlivu a aktivitě
našeho předsedy Stanislava Juránka.
Michal Kubík

Zpravodaj Kolpingova díla České republiky

Rodinné centrum Srdíčko
Kolping rozšířil aktivity ve Žďáře nad Sázavou
V pondělí 4.2. 2008 zahájilo provoz Rodinné
centrum Srdíčko, které je pro místní známé pod dřívějším
jménem Centrum Pohoda.
Provozovatelem dřívějšího Centra Pohoda se
od ledna roku 2008 stalo Kolpingovo dílo České republiky.
Spolu s touto změnou se změnil původní název na Rodinné
centrum Srdíčko. Centrum se i po změně provozovatele
nachází na svém původním místě v suterénu budovy
Polikliniky ve Žďáře nad Sázavou. K dispozice je zde velká
místnost, sociální zařízení, kancelář, předsíň se šatnou a malá
kuchyňka.
Provoz centra byl zahájen 4. února 2008 v 9.00
hodin hudební a výtvarnou dílničkou. Zahájení činnosti
centra v „novém kabátě“ jsme oslavili spolu s rodiči a jejich
dětmi. První týden provozu probíhala všechna dopolední

dětská cvičení v maskách a byla zakončena
tanečním rejem masek.
Projekt je zaměřen na volnočasové
aktivity zájmového charakteru pro děti.
Programy jsou navštěvovány i rodiči, které
děti doprovází a do aktivit spolu s nimi se
zapojují. Převážně to jsou ale maminky na
mateřské dovolené. Zájemci o specificky
zaměřené programy je mohou navštěvovat,
aniž by se museli stát členy naší
organizace. Chceme, aby se tyto aktivity
staly dostupné všem dětem, včetně těch
ze sociálně slabších rodin.
Centrum má stálý program a pak
aktuální nabídku dle zájmu a potřeb. Mezi
stálé aktivity patří: hudební a výtvarná
dílnička pro děti, herna pro batolata,
angličtina pro předškolní děti, cvičení
po porodu pro maminky a jejich děti,
cvičení maminek před porodem a
informační programy pro maminky na
mateřské dovolené. Jedním ze základních
cílů centra je pozitivní působení na tvořící
se
charakterové
vlastnosti
dětí
prostřednictvím zajímavé činnosti a
získávání základních sociálních dovedností
dětí v rámci skupiny.
Více se o aktivitách nového
zařízení můžete dozvědět na internetových
stránkách.
Bc. Ladislav Bárta
projektový manažer

Zpravodaj Kolpingova díla České republiky
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Otec Tišek oslavil 70 let života
a 40 let kněžství
V den 150. výročí zjevení Panny
Marie v Lurdech vzdal duchovní správce
Kolpingova díla ČR P. František "TIŠEK"
Fráňa díky Bohu a Panně Marii za dar 70
let života. Děkoval též za 40. jubileum
přijetí svátosti kněžství (25.3.1968).
Žďárská část oslav se konala v pondělí
v kostele sv.Prokopa a následně v jídelně
Biskupského gymnázia za účasti mnoha set
věřících. Otec Tišek působí již mnoho let
jako spirituál Biskupského gymnázia a
Střední školy gastronomické A.Kolpinga
ve Žďáře nad Sázavou, dále jako duchovní
správce Kolpingova díla ČR a
v neposlední řadě je zakladatel
legendárního tábora Amerika v Orlických
horách, kde již přes čtyřicet let duchovně
formuje stovky dětí a mladých lidí.
P. František Fráňa dvojnásobným
jubilantem
V pondělí 11.2. oslaví sedmdesáté
narozeniny kněz brněnské diecéze
František Fráňa. Za více než měsíc poté,
22.3., si připomene i čtyřicáté výročí
kněžského svěcení. Svou zásadní péči
věnuje nepřetržitě několik desetiletí
Středisku – táboru Radost, kde mimo
katolické
výchovy
podporuje
i rozpoznávání povolání ke kněžství.
Brno: František Fráňa se narodil 11. února
1938, v předvečer 2. světové války.
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Slavnostní mši v zaplněném kostele sv.Prokopa ve Žďáře nad
Sázavou sloužil oslavenec P. František Fráňa a koncelebrovali mu
bývalý a současný žďárský farář – P. Ervín Jansa a P. Tomáš Holý.

Zpravodaj Kolpingova díla České republiky

Otec Tišek oslavil 70 let života
a 40 let kněžství
Jeho otec byl ekonomem a
důstojníkem ČSL armády, za války
působil v odboji. Matka byla
ekonomkou, starší sestra, doktorka
diabetoložka, je františkánskou
terciářkou.
Na duchovní formaci rodiny mělo
velký vliv několik kněží, především
P. Karel Fanfrdla, Josef Gabriel a
Dominik Pecka.
František odmalička ministroval
v kostele sv. Augustina v Brně,
v těžkých padesátých letech
ministranty sám vedl. Otec byl v
té době sledován a pronásledován
režimem. Již v raném věku poznal

čekat.
Skrytý
redemptorista,
spoluzaměstnanec P. Jan Zemánek,
s ním začal teologickou studijní
přípravu, byl ale zatčen. Soukromé
samostatné studium pak probíhalo
podle daného programu pod
vedením
dalších
kněží,
vč. Dominika Pecky.
Těžce splnitelným snem v tehdejší
době byl dětský tábor věřících dětí.
V roce 1967 se stal skutečností a trvá
dodnes.
Setkání s P. Stanislavem Krátkým,
přezkoušení, nové studijní úkoly, to
vše obnovilo naději ke kněžství.
František přijal kněžské svěcení 25.
března 1968.

František vnitřní výzvu ke
kněžskému povolání, přes výborný
prospěch mu ale bylo zabráněno
ve studiu na gymnáziu. Studoval
tedy z milosti ekonomickou školu;
po nezdařeném pokusu o studium
na vysoké škole nastoupil do
zaměstnání u firmy Prema – později
Chirana a VÚZT. Tam pracoval 33
let, po doplnění vzdělání jako
samostatný konstruktér lékařské
elektroniky (z toho 25 let jako
kněz).
Cesta ke kněžství byla kvůli
studiu uzavřená, rozhodl se ale
Zpravodaj Kolpingova díla České republiky
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Otec Tišek oslavil 70 let života
a 40 let kněžství
Jako zaměstnaný kněz se vedle modlitby a
studia věnoval po práci především mládeži
a nemocným. Zásadní péči věnoval a už 42
let nepřetržitě věnuje Středisku – táboru
Radost, kde mimo katolické výchovy
podporuje i rozpoznávání povolání ke
kněžství.
V prosinci roku 1989 dostal
P. František, známý také pod jménem
Tišek, prozatímní písemné povolení
ke kněžské službě, působil v duchovní
správě u sv. Michala v Králíkách pod
Horou Matky Boží. V listopadu 1990
nastoupil jako druhý spirituál na tvořící se
Biskupské gymnázium v Brně, tehdy se
sídlem na Veveří ulici v Brně; společně
připravoval otevření gymnázia v Barvičově
ulici; zde působil jako rektor konviktu
ubytovaných studentů. Po splnění
stanovených podmínek byl otcem
biskupem Vojtěchem přijat do brněnské
diecéze. Rozhodnutím biskupa po dvou
letech odešel jako spirituál na Biskupské
gymnázium ve Žďáře nad Sázavou, kde
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působí dodnes i jako vyučující náboženství; vypomáhá
i duchovní správě ve farnosti sv. Prokopa. Je duchovním
vůdcem Kolpingova díla pro ČR. Stál u zrodu Radia Proglas,
kde příležitostně rovněž vypomáhá. Je autorem nebo
spoluautorem desítek publikací zaměřených zejména
k mladým a na práci s nimi.
Martina Jandlová
(převzato z Tiskového střediska České biskupské konference)

Zpravodaj Kolpingova díla České Republiky

KR Blansko
Dětský karneval
Již tradiční Dětský karneval v režii Kolpingovy
rodiny Blansko se uskutečnil v neděli 3.2.2008
v odpoledních hodinách v sále Katolického domu v Blansku.
Pro děti v maskách byly připraveny hry, soutěže se sladkou
odměnou, občerstvení i bohatá tombola. Nejmenší děti do 4
let přednesly básničku nebo zazpívaly písničku, samozřejmě
za odměnu. Nechybělo ani vyhodnocení masek. Odměnu
za nejstaršího zamaskovaného účastníka si odnesla jedna
z maminek Jana Pernicová, která se představila jako Pipi
dlouhá punčocha. Nejmladším odměněným byl půlroční
Jareček Hasoň převlečený za budík. Jako nejhezčí masky
(výběr byl jako vždy velmi těžký) byly vyhodnoceny a
odměněny tři děti: Jeník Opletal (2 roky) – motýl Emanuel,

Letošní karneval navštívila veverka, maskot
rodinných pasů

Tomáš Novotný (3 roky) – rytíř a Stela
Škvařilová (3 roky) – víla. Karneval opět
výborně moderovali Ondra Dyčka a Michal
Mrázek.
Letošním překvapením byla návštěva
veverky, maskota rodinných pasů. Výhody
a možnosti rodinných pasů uvedla
JUDr. Marie Cacková, členka rady
Jihomoravského kraje. Přítomní měli
možnost na místě se zaregistrovat.
A co dodat? Věříme, že přibližně 340 lidí a
lidiček se dobře bavilo.

Ing. Josef Kupčík
předseda KR Blansko

Karneval opět výborně moderovali Ondra Dyčka a Michal Mrázek
Zpravodaj Kolpingova díla České republiky
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Společenský ples Kolpingova díla,
Biskupského gymnázia a SŠG A. Kolpinga
V pátek 18. ledna 2008 se ve
žďárském kulturním domě od 19.00
hodin uskutečnil tradiční společenský
ples, který byl současně stužkovacím
plesem maturantů obou škol. Na tuto
tradiční ošatku skvělé show, výborné
muziky a vybraných kulinářských
specialit z dílny Střední školy
gastronomické se přišlo podívat téměř
1000 hostů!
Zábavu nejdříve nastartovalo stužkování
maturantů, které plesu pokaždé dodává
slavnostní ráz, který se vzápětí mění ve
studentské veselí, které strhává i ostatní
hosty plesu. Opět nás nezklamal zpěvák
Standa Hložek ani žďárská legenda kapela Barel rock.
Již nyní se těšíme na příští leden
kdy se, jak doufáme, opět sejdeme
s ještě více členy Kolpingových rodin na
plese Kolpingova díla.

Michael Kubík
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KR Velká Losenice
Čtvrtý z mudrců
V podvečer v neděli 6. ledna 2008 měli možnost
obyvatelé Velké Losenice a jejího okolí zhlédnout u zvoničky
kostela sv. Jakuba hru Čtvrtý z mudrců. Ta již 6 let završuje
Tříkrálovou sbírku v místní farnosti. Hra se čtyřicítkou herců
byla zakončena klaněním se narozenému Jezulátku v živém
betlému a seznámením s výtěžkem Tříkrálové sbírky za farnost
Velká Losenice a Havlíčkova Borová.
Jako poděkování koledníkům, organizátorům a všem,
kdo přispěli do Tříkrálové sbírky, bylo ve Velké Losenici
odehráno divadelní představení Čtvrtý z mudrců. Na jeho
realizaci se podílel Farní svaz Velká Losenice, Kolpingova
rodina a Klub křesťanských demokratů. Výchozí myšlenka na
vznik hry se zrodila u místního kněze P. Daniela Koláře.
"Napadlo mě, že by se dala zvonička u kostela využít jako
betlém a samozřejmě znal jsem tuto legendu. Svůj nápad jsem
představil na pastorační radě a tam byl s nadšením přijat,"
vypráví o zrodu hry Čtvrtý z mudrců ve Velké Losenici P. Kolář.
Hra nás seznámila s cestou Čtyř králů, kteří se šli poklonit právě
narozenému Spasiteli, a zejména s cestou mudrce čtvrtého Artabana, jehož cesta se hned z počátku od Kašparovy,
Melicharovy a Baltazarovy oddělila a čekalo ho na ní mnoho
příkoří. Zobrazení se zde dostalo myšlence, že cesta k Bohu
může být různá - přímá jako cesta pastýřů, s příkořími jako
cesta Tří králů či dlouhá, komplikovaná a vykoupená spoustou
bolesti a utrpení jako tomu bylo v případě Artabana.
Čtyřicet herců různého věku z řad obyvatel Velké
Losenice předvedlo velice pěkné herecké výkony. Kostýmy
i kulisy byly také výsledkem jejich práce a zhruba dalších
30 - 40 dobrovolníků se podílí na přípravách hry. "První rok
jsme hráli bez světel a zvukového doprovodu jen tak
s mikrofonem v ruce," vzpomíná na první představení v roce
2003 P. Kolář. "Každý rok něčím vylepšujeme. S osvětlením a
ozvučením nám pomáhá zdarma Biskupské gymnázium
ve Žďáře nad Sázavou a ostatní hradíme z drobných příspěvků,
které za hru dostaneme," dodává. Nutno dodat, že letošní
představení bylo natáčeno TV NOE.
Než měli přítomní možnost poklonit se v živém betlému
Ježíškovi, sdělil P. Kolář výsledky Tříkrálové sbírky 2008, které
byly zase mírně vyšší než v roce předchozím.
Ve farnosti Velká Losenice bylo vykoledováno 61 595,- Kč a ve farnosti Havlíčkova Borová 32 310,- Kč. Charitní práci na
Havlíčkobrodsku a Humpolecku tedy celkem za obě farnosti
podpoří 93 905,- Kč. "Upřímné zaplať Pán Bůh všem, kdo
přispěli na pomoc potřebným," tak zněla slova P. Koláře,
s nimiž se diváky rozloučil.
Bc. Hana Fikarová
Zpravodaj Kolpingova díla České republiky
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KR Kunštát
taneční skupina BAMI
Taneční skupina má v letošním
roce 67 členů. V tomto školním roce
přibyla jedna věková kategorie, takže
máme celkem čtyři věkové kategorie. A to
děti předškolního věku, děti 1.-2. třída,
děti3.-5. třída a juniory 6.-9. třída.
Trenérka Michaela Bartošová
trénuje děti především sama. Dopředu si
musí nachystat choreografie, které
postupně děti učí. Michaela Bartošová je
studentkou střední zdravotnické školy
v Brně a v letošním roce ji čeká maturitní
zkouška. I když má s dětmi plno práce,
věříme, že vše zvládne.
V prosinci jsme se zúčastnili taneční soutěže
v Mohelnici, kde jsme obsadili 3.místo s choreografií
Čokoláda.
V únoru nám přibyly další 2 poháry
z celorepublikové taneční soutěže Let´s dance Together
2008, pořádané dne 2.února 2008 v Tišnově. Na této soutěži
jsme obsadili 3.místo s choreografií „Star šok“ a 3. místo s
choreografií „Ta naše mládež“.
V březnu děti dostanou malý dáreček, kdy celá
taneční skupina pojedeme do kina na film Asterix a
olympijské hry. Dále se chystáme na další soutěže, např.
5.4.2008 na mezinárodní festival tanečního mládí do Brna a
12.4. na soutěž O erb města Litovel. Také nás čeká týdení
Letní taneční soustředění v Blansku –Češkovicích.
Tímto článkem vybízíme všechny holky a kluky, aby se
zapojili do sportovních aktivit, protože sport a tanec jsou pro
život také důležité.
Hana a Michaela Bartošovy
A teď něco o našich aktivitách a
soutěžích. V letošním roce 2007 jsme
zorganizovali v Kunštátě taneční soutěž a
přehlídku tanců pro amatérské skupiny
z Moravy a okolí. Taneční soutěž se konala
poprvé, takže probíhala nervozita, jak vše
dopadne.Výsledek byl vynikající a
neočekávaný . V Kunštátě se sešlo kolem
250 soutěžících a přibližně stejný počet
diváků. Rozdali jsme skupinám pět pohárů,
mnoho medailí za nápaditost, sehranost,
kostýmy, účesy a celkový dojem.Naše
skupina BAMI KR Kunštát obsadila 1. a 5.
místo.
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Akce, na kterých byste neměli chybět
Seminář (setkání) na téma „Výchova
dospívajících dětí - výměna zkušeností“
Vyhlídka, Češkovice u Blanska, 18. – 19.4.2008
První ze série víkendových setkání s odborníkem na
téma rodinných vztahů. Jako školitele jsme pozvali
PhDr. Danielu Krausovou, vedoucí Rodinné poradny Slaný a
pobočky Beroun, (oboje provozované Kolpingovou rodinou
Smečno). Cílovou skupinou jsou mladé rodiny s malými či
dospívajícími dětmi (ale nejen oni). V průběhu přednášek bude
zajištěno hlídání nejmenších účastníků ! Uzávěrka přihlášek:
31.března 2008.

Pouť Kolpingova díla ČR
Kaple bl. A. Kolpinga ve Věžnicích, 24. 5. 2008
10.00 hod.
Tradiční duchovní setkání členů a příznivců
Kolpingova díla ve Věžnicích, kde stojí kaple zasvěcená
našemu zakladateli.

Seminář na téma realizace projektu
volnočasových aktivit
Kolpingův dům, Biskupské gymnázium
ve Žďáře nad Sázavou, 31. 5.2008
Tématem školení jsou „Možnosti a kritéria pro čerpání
dotace MŠMT; řešení konkrétních projektů jednotlivých KR“.
Školiteli budou zaměstnanci centrálního svazu Kolpingova
díla.
Uzávěrka přihlášek: 30. dubna 2008.
Nutná účast kompetentní osoby (osob) zodpovědné za realizaci
projektu v Kolpingově rodině !!

Školení pro hlavní táborové vedoucí
Kolpingův dům, Biskupské gymnázium
ve Žďáře nad Sázavou, 30. - 31. 5.2008
Tématem školení je „Pedagogika, bezpečnost práce,
základní právní předpisy, první pomoc“. Školiteli budou
odborníci s bohatými praktickými zkušenostmi.
Uzávěrka přihlášek: 10. května 2008!!

Zpravodaj Kolpingova díla České republiky
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Akce, na kterých byste neměli chybět
Shromáždění členů KD ČR
Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou,
14. 6. 2008 -10.00 hod.
Každoroční shromáždění členů bude letos obohaceno
o volby do představenstva, nebo přijetí nových Kolpingových
rodin.

Mezinárodní setkání Kolpingovy mládeže
Černovcy, Ukrajina, 17. – 24.8. 2008
V roce 2007 jsme byli hostiteli tohoto setkání my.
Krásné vzpomínky jistě přetrvávají v účastnících dodnes a tak
nabízíme letos možnost, podívat se pro změnu na Ukrajinu,
do oblasti Bukoviny, kam nás srdečně zve Kolpingovo dílo
Ukrajiny.

Setkání zástupců Kolpingových rodin
Rekreační zařízení Vyhlídka – Češkovice u Blanska,
3.- 4. 10. 2008
Podzimní setkání bývá příležitostí k tomu poznat nové
přátele působící v Kolpingových rodinách, načerpat nové
impulzy a nápady, nebo se podělit o zkušenosti z práce ve své
Kolpingově rodině.

VOLNÝ PRÁZDNINOVÝ TERMÍN
NA VYHLÍDCE
Nabízíme Vám poslední volný prázdninový termín
v rekreačním zařízení Kolpingova díla ČR – Vyhlídka
v Češkovicích u Blanska (Moravský kras) – 23. – 31.srpna 2008.

Zájemci se mohou hlásit (informovat) prostřednictvím e-mailu na adresu kolping@kolping.cz nebo
telefonicky v sekretariátu KD ČR (Michael Kubík) – 566585010, Skype: michael.kolping.cz
Zpravodaj Kolpingova díla České republiky

