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Všechny cesty vedou do Říma

Cesta studentů
Biskupského gymnázia, SŠG
A.Kolpinga a Kolpingova díla do
Říma na inauguraci
kardinála D. Duky

Naše cesta začala
před školou v pátek
ve 4:15 hodin. I přes
spousty sněhu jsme
šťastně dorazili na
pražské
letiště
v Ruzyni. Po odbavení
jsme, pravda někteří
s bušícím srdcem,
vstoupili do letadla a
čekali na odlet.
Konečně se letadlo
vzneslo a pomalu nabíralo výšku. Prolétli
jsme mraky a z výšky
11 km sledovali na
východě slunce, modrou oblohu a pod
námi bílé beránky. Nad Alpami
se oblačnost protrhala a my se
zatajeným dechem shlíželi na
osluněný ohromný masiv Alp.
Pak kousek moře a pomalu
jsme začali klesat k Římu. Přistání proběhlo hladce
a v 10:30 hodin jsme dosedli
na letiště za krásného jarního
počasí. Začali jsme litovat, že
s sebou místo termoprádla
nevezeme jarní bundy a boty.
Po obědě v italském stylu se
těšíme na prohlídku Říma.

Autobusy nás přepravily k Vatikánu, zde na nás čekaly průvodkyně, které nám rozdaly sluchátka a vysílačky, abychom
všichni slyšeli výklad. Mohla
začít prohlídka Vatikánu a Říma. Ohromné sloupy kolem
Svatopetrského náměstí nám

braly dech a co teprve samotná Bazilika svatého Petra.
Obrovské prostory, z kterých
na nás dýchala dvoutisíciletá
historie křesťanství, nádherná
architektura a samozřejmě
Michelangelova Pieta v nás
zanechaly hluboké dojmy.
Následovala procházka Římem: Andělský hrad a Andělský most, Pantheon, Fontána
di Trevi a Španělské schody.
Nedaleko čekaly autobusy,
které nás dopravily do hotelu.
Druhý den v Římě
Ráno nás vítalo modré nebe s
lehkým oparem a probouzející
se slunce.
Po bohaté a vynikající snídani
ve formě švédských stolů
jsme vyrazili autobusy do Vatikánu. Část z nás se vypravila
do baziliky svatého Petra na
kardinálskou konzistoř, což je
bohoslužba slova s uvedením
jmenovaných kardinálů do
sboru kardinálů. Další část
výpravy si vystála frontu do
Vatikánských muzeí. S úžasem
jsme obdivovali krásy umění
několika tisíciletí. Ze vší té
krásy obrazů, soch, fresek a
architektury se nám tajil dech.
Vrcholným zážitkem byla Sixtinská kaple s malbami Michelangela a dalších světoznámých malířů.
Odpoledne jsme se všichni
sešli v kostele svatého Řehoře na mši svatou celebrovanou panem kardinálem Dominikem Dukou, poděkovali
jsem za jeho zvolení a spolu s
ním si vyprošovali Boží ochranu pro sebe, ale i pro celou
naši zem. Slavnostní atmosféru mše dokreslily krásné
zpěvy školního sboru.
Krásný den jsme ukončili prohlídkou kardinálských komnat,
do těchto prostor nemají
běžní turisté přístup, otvírají
se pouze pro poutníky, a to
jen při zvláštních příležitostech jako byla např. tato
pouť.

Plni duchovních i kulturních
zážitků jsme odjeli autobusy
do hotelu, kde nás čekaly
ještě gastronomické zážitky v
podobě večeře o třech chodech.
Třetí den v Římě
Tento den nebylo moc času
kochat se ránem, protože
jsme se museli rychle přemístit k bazilice svatého Petra,
abychom se dostali dovnitř na
mši svatou. I když jsme byli
před bazilikou už v 7.30 a mše
začínala až v 9.30, nebylo čekání vůbec dlouhé, měli jsme
alespoň čas dále si prohlížet
tuto nádhernou stavbu. Po
modlitbě růžence prošel středem baziliky průvod s papežem, který všem okolo žehnal, někteří z nás měli možnost Svatého otce Benedikta
XVI. vidět z několika metrů.
Po mši svaté následovala na
Svatopetrském náměstí společná modlitba všech poutníků
spolu s papežem, papež
pozdravil poutníky v jejich
rodných jazycích, tedy i nás
pozdravil česky. Na závěr
požehnal nás i předměty, které jsme chtěli přivézt domů
svým blízkým.
Odpoledne následovala další
prohlídka Říma s průvodkyněmi. Projeli jsme autobusy Římem k bazilice svatého Pavla,
po její prohlídce jsme odjeli
ke kostelu svatého Klementa
a navštívili hrob svatého Cyrila. Pak už jsme pokračovali ke
Koloseu a dále pěšky okolo
Kapitolu, Fórum Romanum k
památníku Viktora Emanuela
II. Po cestě jsme obdivovali
pozůstatky antické historie v
podobě zbytků staveb a korintských sloupů. Při této
cestě jsme dokonce na hlavní
třídě mohli obdivovat jeden z
místních karnevalů. Další naše
kroky vedly na Kapitolské
náměstí, které je dílem Michelangela jako architekta. Nachází se zde Římská radnice -

tedy sídlí zde starosta města
Říma. Utrmácení, ale nadšení
jsme odjeli autobusy do hotelu
na další vynikající večeři. A už
abychom balili.
Den čtvrtý, bohužel poslední.
Toto ráno bylo deštivé, jako by
s námi Řím plakal, že už budeme
muset odletět do všedních dnů.
Ale i tento den jsme zakusili
spoustu dalších zážitků. Dopoledne nás po snídani čekala audience u papeže v aule Pavla VI.
ve Vatikánu. Po tolika historických stavbách jsme vstoupili do
moderní budovy současnosti,
která při srovnání se stavbami
historickými svou velikostí a
krásou vůbec nebledne. Po audienci jsme u obelisku na Svatopetrském náměstí zapózovali České televizi, za hodinku jsme ještě proběhli obchůdky okolo a
odjeli na letiště. Po odbavení v
italském stylu jsme nasedli do

letadla a odletěli zpět do Prahy. I tentokrát jsme měli nové
nevšední zážitky - slunce nad
mraky, zapadající slunce v 11
km výšky a na zemi již osvětlená města ve tmě. Vrcholem
těchto zážitkům byl přílet nad
osvětlenou matičku Prahu, kde
jsme ve zdraví přistáli na letišti
v Ruzyni. Následovala cesta
autobusy do Žďáru, odkud
jsme se v 21.30 hodin rozjeli
do svých domovů.
Domů jsme si přivezli, kromě
zážitků, též spoustu fotografií.
Na některé z nich se můžete
podívat v naší fotogalerii. Velké
poděkování patří Kolpingovu
dílu ČR za oranžové šátečky,
které jsme dostali spolu
s dalšími dárky. Díky těmto
šátečkům jsme se mezi tisíci
turisty a poutníky všichni našli,
a to i ve večerních hodinách.
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Arrivederci
Roma
(Nashledanou Říme) !
Lenka Brožová, SČG A.K.

Poslední volné termíny na Vyhlídce
Rekreační zařízení Vyhlídka vyhlašuje poslední volné termíny v
létě 2012

1. - 7. 7. 2012
18. - 25. 8. 2012
24. - 30. 9. 2012

Pokud byste měli zájem si termíny zarezervovat, volejte nebo
pište Michaelovi Kubíkovi

michael.kubik@kolping.cz
Mob.: 777 555 745
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European Youth Week—Evropský týden mládeže
V týdnu 4.-11. srpna proběhne v Jižním Tyrolsku v
Itálii týdenní mezinárodní
pobyt pro mládež. Jižní
Tyrolsko je sice součástí
Itálie, ale kulturně i jazykově se od zbytku země liší.
Společně tu žijí německy i
italsky mluvící obyvatelé,
kteří mají také jiné kulturní
kořeny.

Proto bylo pro letošní
setkání vybráno motto
„Společně jsem méně sami“. Hlavním tématem
bude integrace, která se
bude nahlížet s různých
stran. Kromě toho také
bude pobyt poznávací,
protože se bude odehrávat
uprostřed krásných Alp.

Podmínkou je, že účastníkům musí být mezi 18-30
lety a musejí mluvit německy nebo anglicky.
Pokud byste měli zájem se
pobytu zúčastnit, nebo víte
o někom, kdo by rád jel.
napište na
kolping@kolping.cz. , nebo
volejte na 566 585 013.
Kateřina Erdingerová,
Kolpingovo dílo ČR

Nabídka ubytování pro účastníky
Celorepublikového setkání mládeže
Centrální svaz Kolpingova
díla nabízí zdarma ubytování
pro účastníky Celorepublikového setkání mládeže,
které proběhne v srpnu ve
Žďáře nad Sázavou. V budově KD je k dispozici dvoulůžkový pokoj, kam je možné uložit 4 lidi ve spacích
pytlích (2 na postele, 2 na
zem). Zájemci mohou psát
na
Michael.kubik@kolping.cz,
nebo volat na 566 585 010.
Kateřina Erdingerová,
Kolpingovo dílo ČR

Pouť do Věžnice 2012
13. Pouť Kolpingova díla
České republiky se bude
konat v kapli bl. Adolpha
Kolpinga ve Věžnicích u
Polné v sobotu 26. května
2012 v 10.00 hodin. Hlavním celebrantem bude
královéhradecký biskup
Mons. Jan Vokál. Následovat bude Shromáždění členů Kolpingova díla České
republiky v obecním sále
od 11:30 hodin.

Prosíme o účast zástupce
všech Kolpingových rodin
s vlajkami KR.
Michael Kubík,
Kolpingovo dílo ČR

Oslavy 20. let
Kolpingova díla České republiky
Letošní rok je pro Kolpingovo dílo v České republice
slavnostní. Je to dvacet let
od obnovení činnosti hnutí
A. Kolpinga v České republice po 2. sv. válce a po
pádu komunismu, kdy byla
jakákoliv činnost sdružení s
křesťanským zaměřením
zakázaná.
Proto se letos uskuteční
oslavy, na které jste všichni
srdečně zváni. Dvoudenní
akce kulturně-zábavného
charakteru proběhne v pátek a v sobotu 19. a 20.
ZPRAVODAJ

října ve Žďáře nad Sázavou.
Páteční část bude zaměřená
na děti, mládež, rodiče.
Sobotní část bude spíše
duchovního charakteru a
bude probíhat v klášterní
bazilice Nanebevzetí Panny
Marie, kde bude sloužit mši
svatou duchovní správce
KD kardinál Dominik Duka.

se za dvacet let činnosti
podařilo vybudovat, kam
Kolpingovo dílo směřuje,
jak se jeho činnost vyvíjí.
Proto budou některé programy připravovány pracovníky Kolpingova díla a
budou vycházet ze zkušeností a činností, které jsou
dané oblasti práce vlastní.

Oslavy by měly být poděkováním dobrovolníkům, kteří
v Kolpingově díle pracují a
přátelům za podporu.
Chceme ukázat, co všechno

Všichni jste srdečně zváni!
Kateřina Erdingerová,
Kolpingovo dílo ČR
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Mezinárodní workshop na Vyhlídce

Ve dnech 2.- 4. února proběhla v
rekreačním zařízení Vyhlídka v
Blansku 3. část evropského
vzdělávacího projektu. 7 Kolpingových děl z EU se zapojilo do
tohoto cyklu vzdělávacích workshop cílících na dobrovolníky,
kteří mají odpovědnost za práci v
Kolpingu a ajou na vedoucích
pozicích. Každý zapojený partner
(Kolpin g Evropa, Kolp ing
Mnichov, Polsko, Itálie, Maďarsko, Rumunsko, ČR) připraví pro
ostatní workshop na dané téma.
Témata dvou minulých setkání v

Německu a Polsku byla “Nová
média “ a “Fundraising”.
Tématem českého setkání bylo
“Vytváření evropských kontaktů— European networking” .
Přijelo 20 účastníků a složení
bylo zajímavé a různorodé.
Pozvání přijali I dvě “celebrity”
z prostředí Kolpingova díla—
Hubert Tintelott, generální
sekretář Kolping International
a Otto von Delleman, představitel Kolpingu Jižní Tyrolsko.
Hubert Tintellot odstartoval
setkání prezentací práce a aktuálních témat Kolping Evropa
a popsal jejich cíle a snahy.
Skupina tvořená dobrovolníky
v Kolpingových rodinách,
zaměstnanci národních organizací a take pracivníky na

mezinárodní úrovni diskutovala
téma evropské spolupráce z
různých stran a úhlů pohledu.
Workshop byl veden lektorkou z
Agentury mládež, která skupinu
motivovala k interakci, k vymýšlení
nových nápadů, výzev, diskutování
problemů, snů a přání, které v
Kolpinově díle máme na
mezinárodní i národní úrovni.
Ve volném čase skupina trávila čas
společně—byla na bowling, na
výletě v Punkevních jeskyních,
strávila společný večer se zástupci
českých Kolpingových rodin při
cibálové muzice.
Všichni odjížděli s novými nápady,
kontakty a s novým pohledem na
Kolping V Evropě. Na Vyhlídce se
všem moc líbilo a třeba se nějaká
mezinárodní akce sukuteční právě
tam.
Katka Erdingerová,
Kolpingo dílo ČR

Projekt vznikl
za finanční
podpory
Národní
agentury pro
evropské
vzdělávací
programy

Nejen stříkačky, polévky a drogy – hlavně lidské příběhy
„Všímám si u sebe, že
my jako pracovníci s uživateli drog
máme někdy tendenci vidět naši
práci přes počet vyměněných stříkaček, počet hodin kdy se pohybujeme v terénu či množství polévek,
které jsme poskytli. Přitom to nejzásadnější, což má zřejmě největší
přínos, jsou rozhovory s jednotlivými lidmi, kterým se drogy dostaly
do života“, shrnuje své pocity
vedoucí Kontaktního a poradenského centra v oblasti drogové
problematiky Mgr. Josef Soukal.
V loňském roce se
program dostal nově do kontaktu s řadou mladých lidí, kteří s
tzv. tvrdými drogami experimentují. Anebo užívají sice daleko rozšířenější a tolerovanější
marihuanu, ale zato velmi intenzivně. Což ve výsledku může
znamenat stejné riziko. „Tyto lidi
potkáváme nejen ve Žďáře nad
Sázavou, ale v podstatě ve všech

městech okresů Žďár nad Sázavou
a Havlíčkův Brod, kam v rámci
Terénního programu jezdíme. S
těmito mladými se bavíme o jejich
životních příbězích, starostech i
radostech. Zjišťujeme, co vše je za
tím, že dnes aktivně konzumují
konopí či experimentují s pervitinem. Bavíme se s nimi o tom, jak
jinak by bylo možné řešit jejich
spletité problémy, které často s
užíváním úzce souvisí. A právě
vztah a rozhovor je často to jediné,
a přitom zásadní, co může vést ke
změně.“, popisuje specifickou
část klientely terénní pracovník
Barbora
Hynková,
DiS.
V roce 2011 došlo v
programu oproti dvěma předchozím rokům k nárůstu ve většině základních sledovaných parametrů. Program osobně využilo celkem 110 uživatelů drog,
zprostředkovaně však až 180
osob užívajících drogy. Nárůst
byl také zřejmý u počtu kontak-

tů s uživateli služeb, počtu předaných informací či vyměněných
injekčních setů. V uplynulém roce
navíc došlo k rozšíření Terénního
programu do celkem čtyř nových
měst okresu Havlíčkův Brod.
„Radost máme také z
toho, že našich služeb využívají více
i rodiče. Jedná se například o situace, kdy rodič zjistí, že jeho dítě užívá
marihuanu či se začíná chovat
„nenormálně“. Vnímáme, že to je
pro rodiče bez informací a zkušeností obtížná situace a proto jim
nabízíme diskrétní a bezplatnou
možnost ji probrat v příjemném
prostředí Kontaktního centra.“, říká
k možnosti rodinného poradenství Bc.Markéta Kristlová,
sociální pracovnice Spektra.

Rozhovor
byl i v roce
2011
základním
nástrojem
práce s
uživateli
drog.

Napsali o nás

Článek píše o zkušenostech pracovnic Spektra- Centra primární prevence pracujících s dětmi na ZŠ.

KR Kunštát

Taneční soutěž O pohár města Kunštátu
Kunštátská sportovní hala po roce opět praskala ve
švech. V sobotu 10.3.2012 se konala celorepubliková
taneční soutěž „O pohár města Kunštátu“. Po vydařeném loňském ročníku se v letošním roce přihlásilo dvojnásobné množství tanečníků. Ke zhlédnutí bylo -1200
tanečníků v 145 tanečních choreografiích rozdělených
do čtyř věkových kategorií počínaje předškolním věkem
až po dospělé.
K vidění byly různé taneční styly, jako jsou: street dance, show dance, aerobic a disco nejvíce však bylo obsazené plesové a parketové předtančení. Toto vše hodnotila porota složená z tanečních učitelů a profesionálních
trenérů. Hala byla rovněž otevřena veřejnosti, kde přišlo kolem 800 diváků.
Tuto celou akci zorganizovaly Hana a Michaela Bartošovy, vedoucí taneční skupiny BAMI a členky Kolpingovy
rodiny Kunštát. Velké poděkování patří panu řediteli ZŠ
Kunštát panu Mgr. Vratislavu Sedlákovi za půjčení prostorů školy.
Další poděkování patří panu starostovi Kunštátu panu
MVDr. Zdeňku Wetterovi ,dále panu Aloisi Havelkovi
předsedovi Kolpingovy rodiny Kunštát,

zdravotnici paní Renatě Bulové a všem rodičům a organizátorům soutěže.
Věříme, že průběh soutěže dopadl ke spokojenosti všech
a těšíme se na další ročník taneční soutěže v příštím roce.
Hana a Michaela Bartošovy, KR Kunštát

Nadcházející akce
Pašijové hry
(3.4.2012, Žďár nad Sázavou, 20:00)
V úterý před Velikonocemi ve 20hod se v parku u sídliště Libušín odehraje již tradiční
pašijová hra „Co se stalo s Ježíšem?“, kterou organizuje farnost u sv. Prokopa, Kolpingovo dílo a Biskupské gymnázium.

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 Rvropa. Letos proběhne 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
(19.-20.10. 2012, Žďár nad Sázavou)
Letošní rok je dvacátým, kdy Kolpingovo dílo po revoluci navázalo na práci svých předchůdců v jednotě tovaryšů. V pátek a v sobotu 19.-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 na síti

