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Slovo éfredaktora
Milé ètenáøky, milí ètenáøi,
po dlouhé dobì zde máme dalí èíslo naeho Zpravodaje.
V období mezi posledním a tímto èíslem se stalo v
Kolpingovì díle mnoho radostných i ménì radostných
událostí. Tak, jak u to ivot pøináí. O tom vem se doètete
v tomto èísle, nabitém èlánky jak letními, táborovými ohni
provonìnými, tak èlánky aktuálními - vánoèními.
V minulém úvodníku jsem Vám na závìr pøál hezké
proití Velikonoèních svátkù a dnes u tu máme Vánoce.
Kromì poehnaných a radostnì proitých svátkù pøeji nám
vem, abychom si dopøáli ono zklidnìní a ztiení, ke kterému
vybízí pøíbìh k zamylení zaslaný Evou Lajkepovou.
Michael Kubík
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Jak to vlastnì zaèalo! Vánoce...
Je nás mnoho, zejména dìtí, co se na nejkrásnìjí svátky
tìí. Jsou vak mezi námi i ti, které pohlcuje stesk, smutné
vzpomínky na ty, co u nejsou mezi námi na zemi .nebo
z jiného stresového dùvodu.
Nebojte se, víme o vás, nejste sami, je s vámi ten, který
pøiel do naí lidské bídy, do zdánlivì beznadìjné situace, která
se v lidských ivotech opakuje, ale je vyøeena. Jak? Vechno
zatím jetì nevíme. Ale víme:
"Et Verbum Caro factum est".
Slovo se stalo tìlem - a pøebývalo a pøebývá mezi námi.
pøila na svìt láska.
Modlíme se tak pøi Andìl Pánì. Slyíme to z prologu
Janova evangelia.
Mùe to být pro nás nìkdy prázdná vìta, kdy nás zavalují
pozemské tøeba existenèní starostí. Pøi tom uvedenou
velkolepou skuteèností je u vechno vyøeeno.
Jak to vlastnì zaèalo
Advent - je touha, pozvolné pøibývání svìtla, vzdor
zkracování dne. A poslední adventní týden se vechno rozzáøí
- (koda e letos se zkrátil jen na nìkolik hodin).
Vesmír, pøíroda andìlé - èekají na Mariinu odpovìï, mùe
- ale nemusí, je tu nabídka.
Maria má jiné plány do ivota, rozhoduje se, co má udìlat,
ptá se: "Jak se to vlastnì stane". A u je rozhodnuta øíci: ANO.
Je první z lidí vtaena do nejvìtího tajemství lásky, do
tajemství Nesvìtìjí Trojice, které ji døíve Abrahámovi
pøi návtìvì tøí naznaèeno bylo
Duch svatý sestoupí, Moc Nejvyího tì zastíní, to Dítì
bude Syn Boí. (Stává se complementum Trinitatis - Posluná
Dcera Boha Otce, Matka Jeíe Krista, Snoubenka Ducha
svatého).
Maria vyslovuje souhlas, nezklamala nová pramáti
lidstva Eva! Rozhodla se pokornì k nesobeckým zájmùm..
Nemyslí na sebe, ale na Boha, jeho vùli a celé lidské pokolení.
Ano, jsem jen sluebnice, dávám se zcela do slueb Bohu.
Záøný pøíklad pro kadého z nás Kdybychom alespoò
èásteènì dovedli Marii následovat!
Proto: ijme naplno!
Pojïme k Betlému!
Jsi-li dítì, ij naplno - dìlej rodièùm radost, pomáhej,
a pøipravuj se na dalí ivot na zemi i na vìènosti ! Nauè se
setkávaní s tím, kdo tì má obrovsky rád, s narozeným Jeíem..
Jsi-li otec, matka, manel, manelka - ví, co jsi slíbil,
co je tvoje povinnost v Boím plánu. Slu s radostí, odlo
rozèilování, e ti okolo nejsou takoví, jak ty si myslí, e by
mìli být. Buï ulechtilým vzorem a vychovávej sebe i druhé

v lásce k Bohu k lidem zejména k tìm tobì
svìøeným a s tebou spojeným.
Havarovalo tvé manelství? I ty patøí
k Betlému. Nes tento údìl jako obì a mùe
vykonat mnoho, mnoho dobrého. Èerpej z
Boí pomoci, která se ti sama nabízí. Pokud
jsi slabý, uznej to a nacházej odputìní i
posilu ve svátosti smíøení.
Jsi øeholnicí, øeholníkem ? Hledej v Marii
oporu pro ochotné zachování slibù chudoby,
èistoty, poslunosti a do jejich plnìní vkládej
mariánskou radost, slu! Neztrácej orientaci,
problémy jsou v kadém stavu, protoe jsme
jetì na svìtì.
Jsi knìzem - jsi alter Christos, druhý
Kristus - buï jím naplno, neohlíej se zpìt.
Vzdìlávej se a prohlubuj modlitbu
a rozjímání. Napadne-li tì, e na to a na to
má pøece taky nárok a objevují se vìci, které
tì od duchovní práce odvádí, pamatuj, jenom
jeden nárok má. Bude-li vìrným a èistým
Kristovým sluebníkem a knìzem, skrze jeho
zásluhy má nárok na vìèný ivot. Odlo
ve, co od pøímé cesty k nìmu vzdaluje. Tvé
tìstí z toho e jsi knìz bude den ode dne
vzrùstat.
Jsi starý, nemocný èlovìk, zdá se ti, e
bys tady být nemìl, má snahu mnohé
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Jak to vlastnì zaèalo! Vánoce...
kritizovat. Okolí tì nechápe, neprojevují ti dostateènì lásku,
nemají pro tvé potíe pochopení, trápí se pro to a pro to? Otevøi
se Bohu a Marii a pøijmi kousek dìtské bezmocnosti z jeslí
a kus bolesti z køíe. I kdy cesta mùe být èasto kruná
a smutná, pøece cíl je jasný. Oslovuj své okolí trpìlivostí
a radostností, pøes vechny bolesti i strasti. Obìtuj - Jeí o tom
ví, je u tebe, øekni mu: "Ano. Já to beru".
Jsi církevní pøedstavitel (jsem na rozpacích, nemám
zkuenosti). Otec pøevor, P. Prokop Siostrzonek OSB
v Katolickém týdeníku è. 23/2006 na otázku komu by nejvíc
vadil Jeí, kdyby se objevil tady a teï, odpovídá : "Moná, e
církevním pøedstavitelùm". Kdyby to snad pøece u nìkoho zcela
náhodou byl kousek pravdy, naèerpejte od Krista úasnou lásku,
dobrotu a pochopení pro kadého. V kadém mùeme vidìt
Jeíe, i kdy na sebe nìkdy bere opravdu originální podobu.
I ty, který patøí mezi ty, co v minulosti zklamali, nebo se
zpronevìøili, tøeba ve starém reimu. I ty má cestu ke svatosti
otevøenou. Jsou rùzné kategorie svatých, vyznavaèi, uèitelé
církve, panny, muèedníci, ale nechybí tam ani kajícníci.
Zbytek ivota strávili v tuhém pokání a odøíkání, v pokoøe,
kterou èerpali od Krista narozeného v chudobì ukøiovaného,
v opovrení. Napø. sv Alexius - ebrák.
Ta cesta se ti nabízí, cíl je jistý. Odpoutìj tìm, co tì
kritizují, aby i jim mohly být odputìny jejich viny.
A dalí, co jsem neuvedl, osamìlí, svobodní, i ti co hledají
víru, co jsou zmítáni pochybnostmi, co jsou "nad vìcí" .jsou
nás zástupy.
Dal by se z nás vech sloit betlém, kadý tam má své
místo. Vichni mùeme k jeslím a prosit narozeného Krista, aby
nás oslovil, obnovil, posílil. Mùeme dát své dary, i nai
lidskou ubohost.
I mudrci, kteøí dali Jeíi dary obrovsky cenné, na které by
nikdo z nás asi nemìl a pøi tom v té situaci dary málo vhodné
(co s kadidlem, myrhou a mít zlato bylo riziko).
Ale dané s láskou a úctou ke Králi, Bohu i Èlovìku, se
vrátili obohaceni. Evangelium zdùrazòuje, e jinou cestou.
I my se od Betléma vrame po naèerpání nadpøirozené
energie do svých domovù jinou - lepí cestou a po ní vykroème
do Nového roku, do nových dnù, o kterých nevíme, kolik jich
jetì bude ..
Christos mantionem benedicat - Ké Kristus ehná
vaemu pozemskému obydlí v roce 2007. Ten, který pøi svém
narození ádné obydlí nemìl. K+M+B+2007. Ten, který nám
pøipravil místo v nebeském vìèném excelentním domovì.
Pøeje a vyprouje Otec Tiek
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O putování do Øíma
Kolpingovo dílo uspoøádalo pou do Øíma 2.- 7.srpna
2006. Pou to byla pøedevím proto, e mìla duchovní obsah
i cíl. Duchovním obsahem byly rozjímavé modlitby
a duchovní stati, související s tajemstvím Promìnìní Pánì
a jeho analogií v lidských pøíbìzích. Ve
pak gradovalo obìtmi me svaté v kapli
Kolpingova díla v Bolzanu a pøi øímských
zastaveních v kryptì pod svatým Petrem
u hrobu praského abp.Josefa kardinála
Berana a v kapli øímského Velehradu.
Celebrantem byl P.Daniel Koláø, na
Velehradì pak koncelebrovali i místní
otcové Hrubý, Lepaøík a Sedláèek.
Zastavení v kryptì u hrobu svatého Petra a
mnoha papeù, vèetnì Jana XXIII, Pavla
VI. a Jana Pavla II. patøilo k velkým
chvílím naí pouti.
K tomu vemu patøilo nepochybnì
nedìlní Andìl Pánì s promluvou Svatého
Otce Benedikta XVI. v Castel Gandolfo.
Jakou-si obrovskou ilustrací k tomu byly
dìjiny Øíma, proité zlomkovitì, ale
nesmírnì hutnì na posvátných místech prvotního
køesanstva, i krátké zastavení ve starobylém Brixenu, kde
jsme pøi cestì do Øíma shlédli mnohé pamìtihodnosti vèetnì
biskupského paláce laskavostí pana Schwienbachera,
vedoucího pøedstavitele zdejí Kolpingovy rodiny.
V samotném Øímì jsme proili poutní dny s velkou péèí
Otcù z Velehradu a J..E. pana velvyslance
ÈR u Svatého Stolce, Ing Pavla Jajtnera,
jeho pøednáka i beseda nám pøiblíila
rùznorodý svìt, ve kterém se vysoký
diplomat pohybuje. Také nás doprovázel
za Sv.Otcem do Castel Gandolfo v
Albánských horách, na starobylou Via
Appia a do baziliky Santa Maria Maggiore
i do øímského Centra Aletti na krátké
inspirující zastavení za otcem kardinálem
Tomáem pidlíkem SJ. Ten nám ukázal
èást ivota umìlecké hutì a seznámil nás
s kaplí, na jejím interiéru se podílel
známý umìlec O.Rupnik SJ, i sochaø
Otmar Oliva. Do katakomb Kalistových
i do bazilik sv.Pavla a baziliky Lateránské
jsme zavítali s nadmíru znalým a vitálním,
srdeèným i pøísným otcem Vojtìchem
Hrubým, který patøí k pøedním znalcùm

Kolpingùv dùm v Bolzánu - místo, kde nai
poutníci poprvé sloili hlavu.

Spoleèné foto v Brixenu.
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O putování do Øíma
starokøesanských památek; nezapomíná ale ani na lidovou
kulturu a pøestoe jsme ho asi na Velehradì ve veèerních
hodinách ponìkud ruili, zazpíval s námi písnì svého mládí
pøi rozlouèení pøed odjezdem z Øíma. Pøipomenuli jsme si
také, e O. Hrubý se celý ivot
neúnavnì od vzniku Velehradu
podílel na jeho budování i na
zajiování tisícù kniních a
èasopiseckých zásilek produkce
øímské Køesanské akademie
nejrùznìjími
cestami
do
tehdejího Èeskoslovenska. Den
pøedtím, po návtìvì velkolepých
vatikánských sbírek a jedineèné
Sixtinské kaple, její výmalbu léta
restaurovali, se nám vìnoval
O.Pavel Lepaøík a proel s námi
nejkrásnìjí a nejstarobylejí
památky centrálního Øíma. Po
nedìlním Andìl Pánì o slavnosti
Promìnìní jsme pak mìli kousek
odpoledne
k
individuálním
objevùm. Nìkteøí se vydali
na dalí putování do Øíma, jiní
Nadmíru vitální, pøísný i srdeèný byl P.Vojtìch
slezli Michelangelovu kupoli svatého Petra a obdivovali
Hrubý. Zde je zachycen pøi výkladu se svojí
první chrám køesanstva zevnitø, i celý Øím a Vatikánské
nezbytnou rákoskou v ruce.
zahrady a aulu Pavla VI. z ptaèí perspektivy. Poslední kroky
pak smìøovaly kolem Berniniho kolonády po svatopetrském
námìstí k místùm atentátu
na Jana Pavla II. a k rozlouèení
s pøívìtivým Velehradem a jeho
obyvateli na Via delle Fornaci.
Veèerní pohled na ozáøené prùèelí
svatopetrské
baziliky
i
na Mivchelangelovu kupoli a
celou expozici námìstí si urèitì
mnozí z nás vtiskli do pamìti jako
obraz, symbolicky pøipomínající
ná poslední den v Øímì, který byl
slavností
Promìnìní
Pánì,
slavností, která otevírá srdce pro
tajemství Boího svìtla. Kdy
jsem uvaoval, èím zakonèit tuto
krátkou pøipomínku naí pouti,
napadlo mì, e málokdo z nás
si dokázal pøeloit papeovu
Nezapomenutelným záitkem pro vechny poutníky byla me svatá slouená
promluvu a e bude dobré
u hrobu kardinála Berana.
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O putování do Øíma
ji pøipomenout alespoò úryvky (pøeklad je pøevzat z
KT 32/2006):
"V liturgických textech této nedìle podává evangelista
Marek zprávu o tom, jak Jeí vzal s sesou Petra, Jakuba
a Jana na vysokou horu a pøed jejich zraky se záøivì
promìnil, take jejich odìv zbìlel tak, e by ho "ádný bìliè
na zemi nedovedl tak vybílit". Liturgie nás vybízí, abychom
svùj zrak soustøedili na toto tajemství svìtla. Promìnìná
Jeíova Tváø zazáøila paprskem boského svìtla, které Jeí
chránil ve svém nitru. Stejné svìtlo rozzáøilo Kristovu Tváø
v den Zmrtvýchvstání. V tomto smyslu je Promìnìní jakýmsi
pøedznamenáním velikonoèního tajemství.- Promìnìní nám
otevírá zrak srdce pro tajemství Boího svìtla, pøítomného
v celých dìjinách spásy. Ji na poèátku stvoøení Vemohoucí
praví: "Budi svìtlo!" a dochází k oddìlení svìtla od tmy. Tak
jako ostatní stvoøení je i svìtlo znamením, které zjevuje nìco

o Bohu:je jakoby odrazem Jeho slávy, která provází Jeho
skutky. Kdy se objeví Bùh, "Jeho sláva je jako svìtlo, záøe
blesku vycházeného z Jeho rukou". Svìtlo, jak øíkají almy,
je plá, do nìho se halí. V Knize Moudrosti je symbolika
svìtla pouita pro popis samotné podstaty Boí: moudrost,

Poutník Josef Kasal se louèí s P. Hrubým pøed
Velehradem.

Takovýto pohled se naskytnul poslední den
tìm, kteøí se vydali na kupoli svatého Petra.
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O putování do Øíma
výlev slávy Boí, je "odrazem vìèného svìtla", které
pøevyuje kadé stvoøené svìtlo. Kristus v Novém Zákonì
pøedstavuje úplný projev Boího svìtla. Jeho Zmrtvýchvstání
navdy potøelo moc temnoty zla.- Jak velice potøebujeme i
v této dobì vynoøit se z temnot zla, abychom zakusili radost
dìtí svìtla! Ké nám tento dar vyprosí Maria ."
Promluva Svatého Otce zavrila nai pou za osobní
promìnou. Nae osobní promìny a zápasy ovem pokraèují,
stejnì jako neubývá cest poutníkù na svatá místa. Mùeme si
to pøipomínat celoroènì na mnoha místech naí vlasti i
pøi putování do dáli. Vdy s námi putuje Jeí, aby nae
cesty byly posvìceny.
Petr Peòáz

Poutnická poznámka
Øímská vertikála køesanské kultury
Kadá pou v èlovìku zanechává urèité stopy, které se po
èase vynoøují jako pøekvapivé nálezy, obohacující ná ivot.
Nejinak jsem to proil nad obrázky z Øíma. Apotolé do nìj
vstoupili jako nositelé velikého úkolu ve znamení Kristova køíe.
Plnìní tohoto úkolu bylo pro nì zcela samozøejmé, protoe sílu
k tomu èerpali z nadpøirozeného Zdroje. Výsledkem je rozvoj
køesanské víry a její íøení do celého svìta; doprovodným
samozøejmým jevem je potom i rozvoj køesanské kultury,
zakoøenìní køesanství do struktur tohoto svìta a jeho obohacování ve vech smìrech lidské
tvoøivé èinnosti duchovní i hmotné. Vnìjím
obrazem a viditelným znamením toho veho je
kolosální
promìna
antického
pøedkøesanského Øíma v Øím s výraznými
rysy køesanské kultury. Její horizontální
rozmìr mùeme postøehnout v tvùrèí èinnosti
umìlecké, podíváme-li se na pùdorys Øíma a
mnoství významných bazilik a ostatních
kostelù. Souèasnì je to ale jakási základna pro
postøehnutí rozmìru vertikálního, jeho tah je
zjevný od hloubky katakomb a krypty pod
svatým Petrem pøes symbol krvácejícího
Kristova srdce, stralivý monument Kolosea s
desetitisíci muèedníkù, a po svatostánky
bazilik a kostelù, a po Berniniho
monumentální oltáø, který organicky v køíení
P. Daniel Koláø s otcem kardinálem Tomáem pidlíkem.
lodi spoèívá pod majestátní kupolí svatého
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Poutnická poznámka
Øímská vertikála køesanské kultury
Petra, nad hroby, jejich kosti tvoøí pravý základ stavby Církve.
Poutník je tak pozvedán k lepímu pochopení dìjin Vìèného
Mìsta, které se v dìjinách Církve Kristovy stalo centrem veho
køesanstva.
S odstupem èasu jakoby se pohled na Øím proèioval,
jakoby odcházela do zapomnìní únava áru letního vedra a
zùstávalo to nejpodstatnìjí: Vìdomí sounáleitosti a jednoty s
poutníky celého svìta, kteøí tak viditelnì pøedstavují ivé Tìlo.
Opravdu mohu øíci v pravém slova smyslu: Jsem obohacen, jsem
o Boha cennìjí, mohl jsem se dotýkat Jeho tajemství ve Vìèném
Mìstì prostøednictvím eucharistie a celé esence výrazu
køesanské kultury, kterým existence Øíma je. Øím je opravdu
narýsovanou vertikálou vzepìtí køesanské kultury v prùbìhu
vìkù: Od katakomb a hrobù muèedníkù vede staletími strmá
cesta k novým svatostánkùm a vzhùru a do slavné kupole.
I pùvodnì pohanský Pantheon jakoby svým prùzorem otevíral
novou cestu k nebi, ale opìt nejprve proel velkou promìnou
posvìcení. Památky antic-kého Øíma obdivujeme, ale v
køesanských bazilikách se nejen zastavíme v úctì a obdivu, ale
také spoèineme v Nìm.
Petr Peòáz, záøí 2006.

Autor èlánkù o pouti - Petr Peòáz.
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Shromádìní èlenù
Kolpingova díla ÈR, èerven 2006
Kadoroèní shromádìní èlenù se letos poprvé konalo
v budovì Biskupského gymnázia ve ïáøe nad Sázavou
v sobotu 17. èervna. Do ïáru se tentokrát sjelo 37 èlenù
z 15 Kolpingových rodin. Shromádìní èlenù schválilo
zprávu o hospodaøení a èinnosti KDÈR za rok 2005. Bìhem
programu rezignoval na svou funkci pøedseda KDÈR pan
Ing. Stanislav Bìlehrádek z dùvodu, e se mu nepodaøilo
pøesvìdèit shromádìní o své pøedstavì dalího vývoje KD
ÈR. Vedení schùze se poté ujal P. Frantiek Fráòa.
Úèastníci dále mìli mimo jiné monost seznámit se
s mnohými aktivitami KDÈR, napø. s chodem Biskupského
gymnázia a SOU Adolpha Kolpinga a s úspìným
získáváním financí z EU pro tyto koly, o èem informoval
øeditel obou kol a pøedseda KR ïár Ing.Jiøí Coèev.
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Shromádìní èlenù
Kolpingova díla ÈR, listopad 2006
Koncem øíjna se mìli èlenové Kolpingova díla
ÈR opìt monost setkat, informovat se navzájem o
èinnosti Kolpingových rodin a v neposlední øadì
prohovoøit události ze i-vota KD ÈR, které se v tomto roce udály - a e jich nebylo málo !
Na nedìli 29. øíjna bylo naplánované mimoøádné
shromádìní èlenù, které mìlo zvolit nového
pøedsedu Kolpingova díla ÈR. Proto se zástupci
Kolpingových rodin sjeli do naeho rekreaèního
zaøízení Vyhlídka ji v sobotu, která byla vyhrazena
pro pracovní program setkání. Urèitým pøíjemným
pøekvapením pro nás organizátory byla vysoká úèast
naich èlenù po oba dva dny, která ukazuje, e o dìní
a dalí vývoj naí organizace je zájem. To je
samozøejmì pøíslibem také do budoucna. Nejvìtí
prostor byl vìnován diskuzi o dalím vývoji a smìøování
Kolpingu u nás a také osobì budoucího pøedsedy. Zde se
støetly dvì koncepce. A sice: pøedsedou by mìl být nìkdo
zevnitø organizace, který Kolpingovo dílo dùvìrnì zná, nebo
spíe reprezentativní osobnost, která je mylenkovì blízká,
ale prozatím nemá detailní pøehled o aktivitách Kolpingova
díla ÈR. Nakonec zvítìzila druhá koncepce, která vyústila v
nedìlní volbu nového pøedsedy.

Zpravodaj Kolpingova díla Èeské Republiky
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Shromádìní èlenù
Kolpingova díla ÈR, listopad 2006
Na mimoøádném shromádìní èlenù
Kolpingova
díla
ÈR
29.6.2006
v Èekovicích byl zvolen novým pøedsedou
sdruení Ing. Stanislav Juránek, souèasný
hejtman Jihomoravského kraje. Dále byl
zvolen nový èlen pøedstavenstva - Ing. Josef
Kupèík, který nahradil, z rodinných dùvodù,
odstoupiví Marcelu Dítìtovou.
Na tomto místì je dùleité podìkovat jak
bývalému pøedsedovi Ing. Stanislavu
Bìlehrádkovi,
tak
bývalé
èlence
pøedstavenstva Marcele Dítìtové za jejich
obìtavou èinnost na poli íøení mylenek
blahoslaveného Adolpha Kolpinga.
Michael Kubík

Vzpomínka na Helenu Huøákovou
Smutnou zprávou pro vechny èleny Kolpingova díla
je náhlý odchod paní Heleny Huøákové, èlenky KR
Nýøany. Ta stála v roce 1993 u zrodu Kolpingovy rodiny
ve Starém Plzenci a kdy se v roce 1996 pøestìhovala do
Úhercù u Nýøan, zaloila i zde Kolpingovu rodinu.
Stateènì a usilovnì íøila mylenky blahoslaveného
Adolpha Kolpinga jako pøedsedkynì Kolpingovy rodiny.
V sobotu 23.9. nás paní Helena náhle opustila ve vìku
nedoitých 64 let. Rozlouèení probìhlo v pátek 29.9.
v 15.00 hodin v kostele sv. Cyrila a Metodìje v Øenèích.
Vzpomeòme na Helenu ve svých modlitbách !
Helena byla studnicí nápadù. Tak napøíklad
navrhla heslo Ad sum  zde jsem, pøipraven
slouit!, umístìné v záhlaví zpravodaje.
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Zasedání generální rady
Mezinárodního Kolpingova díla Vídeò, 30.04.-05.05. 2006
Zaèátkem kvìtna
jsem
se
zúèastnil
zasedání generální rady
Mezinárodního
Kolpingova díla, které se
konalo
ve
Vídni.
Kolpingovo dílo Èeské
republiky nemìlo na
tomto fóru ji mnoho let
zastoupení a proto jsem
byl zvìdav na to, jak
budeme pøijati a jak bude
toto
celosvìtové
shromádìní probíhat.
Nikdy jsem nemìl tu
monost setkat se se
èleny Kolpingova díla z
Afriky nebo Jiní
Ameriky a o to více jsem
se do Vídnì tìil.
Potìilo
mì
pøátelské a vlídné pøijetí nejen ze strany generálního sekretáøe
Huberta Tintelotta a generálního duchovního správce Axela
Wernera, ale vlastnì ode vech pøítomných. Po celou dobu jsem
cítil pøátelskou atmosféru a opravdový zájem o aktivity
Kolpingova díla v Èeské republice. Velmi mì také oslovily
rozsáhlé aktivity Kolpingova díla v zemích tzv. tøetího svìta.
Projekty, které pohádají tìmto lidem doslova pøeít jsou
pozoruhodné a naplòují mì obdivem ke èlenùm Kolpingu, kteøí
tyto projekty realizují a souèasnì mì to naplòuje hrdostí na to, e
také já patøím do tohoto mezi-národního spoleèenství, které
tak hmatatelnì naplòuje Kristovo pøikázání lásky k blinímu.
Zástupci Kolpingova díla z celého svìta na tomto svém
zasedání diskutovali dùleité celospoleèenské otázky, ke
kterým Kolpingovo dílo má co øíci. Témata jako "Svìt práce" a
problematika s tím spojená - to je pole pùsobnosti Kolpingova
díla pøedevím v rozvojových zemích, v Africe, Jiní
a Latinské Americe èi Asii. Dalím tématem, kterému se
úèastníci vìnovali byla "Sociální nauka církve", její naplòování
v praktickém ivotì a úloha Kolpingova díla pøi jejím naplòování.
Jsem rád, e také Kolpingovo dílo Èeské republiky se má èím
pochlubit a napøíklad jeho sociální aktivity pro drogovì závislé,
matky v tísni, èi mladé rodiny mohou být dobrou vizitkou také
Mezinárodního Kolpingova díla.
Celé setkání mìlo také doprovodný program, kdy jsme mìli
napøíklad monost setkat se s vídeòským kardinálem

Generální sekretáø Hubert Tintelott (druhý zleva)
a generální duchovní správce P. Axel Werner
(druhý zprava).

Zpravodaj Kolpingova díla Èeské Republiky
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Zasedání generální rady
Mezinárodního Kolpingova díla Vídeò, 30.04.-05.05. 2006
Christophem Schönbornem, nebo se pomodlit v kryptì
Stephansdomu, kde jsou pochováni mimo jiné kardinálové
Gruscha (souèasník a spolupracovník Adolpha Kolpinga) èi
velmi známý a nedávno zesnulý kardinál König.
Michael Kubík

Také ve Vietnamu zapoutí Kolpingovo dílo
pomalu koøínky, co dokazuje úèast zástupce
vietnamského Kolpingu, který si øíkal Andrew.

Výbornými diskutéry s vdy dobrou náladou byli zástupci
Kolpingova díla z Filipín, USA a Jihoafrické republiky.

Výroèí blahoøeèení Adolpha Kolpinga
Dne 27. øíjna 1991 byl papeem Janem Pavlem II.
blahoøeèen otec tovaryù a sociální apotol (tak je dnes
nazýván), nìmecký knìz Adolph Kolping. Jeho blahoøeèení
v roce stého výroèí vydání první velké sociální encykliky
"Rerum novarum" bylo velmi symbolické. Praktická pomoc
bliním v nouzi - to bylo celoivotní motto Adolpha
Kolpinga, jeho dílo je dnes rozíøeno v 58 zemích svìta.
Více informací o ivotì Adolpha Kolpinga se dozvíte v jeho
ivotopise na webových stránkách Kolpingova díla ÈR www.kolping.cz.
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7. pou Kolpingova díla ÈR ve Vìnicích
V sobotu 27.5.2006 se ve Vìnicích u Polné, v místì, kde
stojí pøekrásná kaple zasvìcená bl. Adolphu Kolpingovi,
uskuteènila kadoroèní pou. Hlavním celebrantem byl letos
praský biskup Mons. Karel Herbst. Pøítomnost "Káji", jak
ho èlenové a pøíznivci salesiánského hnutí nazývají, byla
velkým záitkem jistì pro vechny poutníky. Mezi nimi bylo
mono vidìt napøíklad èleny Kolpingových rodin ze ïáru
nad Sázavou, Sázavy, Prahy 8, Velké Losenice a Vìnic.
Slavnostnost pouti byla jetì umocnìna skuteèností, e obec
Vìnice právì slavila 650. výroèí první zmínky o obci.

Biskup Kája se louèí pøed odjezdem domù.

Pøíprava na mi svatou. Zleva: otec biskup Karel Herbst, polenský
dìkan P. Zdenìk Krèek a duchovní správce Kolpingova díla ÈR
P. Frantiek Fráòa.

Po skonèení poutní me svaté bylo dost èasu na posezení a
popovídání si. Na snímku P. Fráòa, bratøi Málkovi a èlenky
KR Praha 8 Blanka Mühlhoferová a Jana Zemanová.
Zpravodaj Kolpingova díla Èeské Republiky
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Kolpingova rodina
Velká Bíte
Do Koíkova s úsmìvem na rtech

V nedìli 18.záøí se uskuteènilo tradièní putování do Koíkova,
poøádané bíteskou Kolpingovou rodinou. Stejnì jako loni byla
úèast velmi hojná, a tak se úèastníci plni sil
vydali vstøíc novému dobrodruství. Letos jsme
mìli obzvlátì mladí úèastníky, a tak nám
i cesta trvala o dost déle, ne jsme poèítali.
Dokonce nás navtívil oddíl Bobrosviù
a pøidalo se i pár maminek s dìtmi v koèárku.
Celé putování bylo pod zátitou hesla: "Jedno
v jakém povolání, Pán Bùh ten nás stejnì
chrání." Cestu do Koíkova kolem rybníkù
jsme si zpøíjemòovali spoustou her motivovaných rùznými povoláními.
Dìti tak ly svinìji a kadou chvíli hádaly,
jaképak povolání je po kousku ulé cesty bude
zase èekat. A tak se jen z kadé strany ozývalo:
"Hasièi, opraváøi, zpìváci, uèitelé ..". Chvíli
z dìtí byli fyzikové, chvíli ekologové, samozøejmì ani na doktory se nezapomnìlo. Jen
o zubaøích se radìji nikdo nezmiòoval.
Po nároèné cestì na vechny v Koíkovì èekalo bohaté
obèerstvení. Po nìm se dìti (nyní spolu s dìtmi, které u èekaly
v Koíkovì) vrhly do dalích
profesí. Asi nejoblíbenìjí byli
rybáøi, ale kdepak ti, kteøí loví
ryby, to by nebylo nièím
zajímavé. Nai rybáøi lovili jablka
z vandlíku, ale ne udicí, nýbr
pusou. Take uznáte sami,
o zábavu bylo postaráno. Pøed
fotbalovým zápasem, který hry na
Koíkovském høiti zakonèil, dìti
byly sladce odmìnìny.
Ke konci setkání vechny
pozdravil bíteský faráø otec
Bohumil, který dìtem ukázal
místní kostel sv. Bartolomìje
a povzbudil je pìknými slovy na
cestu zpátky. Kadý pak dostal
pohlednici, na kterou mìl napsat
vzkaz pro rodièe, co si odnesl z nedìlního putování. A tak doufejme, e vechny dìti proily pìkné odpoledne a za rok se budou opìt
vichni do tìit Koíkova.
Lenka Rousová, KR Velká Bíte
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Tábory Kolpingovy rodiny
Velká Bíte
Ve Bøezí byl svatý Vojtìch

A nejen jednou! Pøicházel tam kadý den v posledním
prázdninovém týdnu. Právì tou dobou se uskuteènil poslední ze
vech táborù, které poøádal v letoním roce nìkterá
z Kolpingových rodin. Dvì desítky bíteských dìtí zde spolu se
svými vedoucími trávily - jak vìøíme - krásné chvíle. V místním
kostele se mohli vichni zúèastnit Vojtìchova køtu, poté se báli
o jeho osud, kdy byl tìce nemocný, putovali s ním do
Magdeburku, kde studoval u biskupa Adalberta, podnikli
nároènou cestu do Øíma, aby se zúèastnili Vojtìchovy porady
s papeem o tom, jak køesanským poselstvím oslovit pohanské
Èechy. Nechybìly ani bojové výcviky - obavy o Slavníkovce,
kteøí byli nakonec vyvradìni, byly velké. Koøením tábora se
stala dramatická sportovní klání, soutìe Bøezí hledá superstar
a Chcete být milionáøem, táboráky a koneènì také malé
zpestøení: Vánoce se vím vudy - dárky, prskavkami, tìdroveèerním stolem. Druiny Trabantù, Cestovatelù, Slavíkù
a Pirátù jistì na tábor budou dlouho vzpomínat.
Tøí farních táborù, které Kolpingova rodina Velká Bíte
poøádala, se letos zúèastnilo rekordních 70 dìtí. Velké
podìkování patøí vem obìtavým vedoucím a kuchaøkám, kteøí
pro bíteské dìti byli ochotni udìlat první i poslední. Pokud
byste si chtìli prohlédnout fotografie z naich táborù, navtivte
nai internetovou stránku: www.krvelkabites.kolping.cz.
Ladislav Koubek

Zpravodaj Kolpingova díla Èeské Republiky
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Tábory Kolpingovy rodiny
Velká Bíte
Tábor v Uhøínovì
Cesta kolem svìta za 12 dní Farní tábor pro mladí dìti z Velké
Bítee, který poøádala nae Kolpingova rodina, se letos uskuteènil na
faøe ve vesnici Uhøínov nedaleko Velkého Meziøíèí. Zúèastnilo se jej
28 dìtí, 6 vedoucích a 2 výborné kuchaøky. Hned první den jsme se
stali svìdky rozhovoru mezi Willi Foggem a jeho tøemi pøáteli èleny váené britské Královské vìdecké akademie. Pan Fogg se s
nimi vsadil, e objede Zemìkouli za pouhých 12 dní. To mu
samozøejmì nikdo nechtìl vìøit. Tedy, promiòte, nikdo kromì naich
dìtí, kteøí Willimu ochotnì slíbily, e se k nìmu pøipojí a budou
cestovat s ním.
Kadý den jsme se pak ocitli v jiné zemi, kde jsme se
seznamovali s místními obyvateli, jejich kulturou, historií a jinými
pozoruhodnostmi. Z Anglie jsme se pøepravili noèním rychlíkem do
Øíma, kde nás pøivítal samotný César.
Stali jsme se jeho gladiátory a nebýt stateèného Spartaka, který
nás osvobodil, kdo ví, jak by to s námi jako otroky dopadlo! V Rusku
jsme skládali astronautské zkouky a uèili se azbuku, v Èínì jsme
potom stavìli Velkou èínskou zeï. VAustrálii se z nás stali ochranáøi
klokanù, v Indii obchodníci s koøením a zachránci nebohé princezny
Audy. V Africe jsme museli vybojovat vodu, v Brazílii získat døevo
z amazonských pralesù, v Mexiku jsme se úèastnili býèích zápasù.
Ve Spojených státech jsme si nakonec zahráli ve velkolepém kasinu.
Nae cestování vak zdaleka nebylo poklidné. Záhy jsme zjistili,
e je nám v patách proradný detektiv Fix, který se nás snaí za
kadou cenu zdret. V Rusku nám pokodil kosmickou raketu, pøi
celodenním výletu na koupalitì nám do cesty dal ceduli s nápisem
"Koupalitì z technických dùvodù zavøeno", jeden den vymìnil
èerstvé potraviny v táborové kuchyni za zkaené, pøedposlední den
dokonce unesl dva z vedoucích. Jeho nepravostem jsme vak udìlali
pøítr poslední den tábora, kdy se nám pokusil podpálit potøebné
lodì. Zajali jsme ho, zabalili do toaletního papíru a potou odeslali k
Nejvyímu soudu do Londýna, aby si s ním ruka zákona poradila.
Kdy u nám Fix nestál v cestì, museli jsme splnit poslední
rozhodující úkole - stihnout dojet vèas do cíle naeho cestování Londýna. To se nám s vypìtím vech sil podaøilo a tak Willi Fogg
i díky nám sázku vyhrál! Veèer nás pak èekala bohatá odmìna
a velká oslava na zakonèení tábora. Domù z tábora jsme se vrátili
plní nových záitkù a bohatí o mnohá pøátelství.
Podìkování na tomto místì patøí vem, kteøí se zaslouili
o uskuteènìní naeho tábora, pøedevím rodièùm dìtí i vedoucích,
kuchaøkám, otci Bohumilovi.
Jan Kratochvíla, KR Velká Bíte
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Tábory Kolpingovy rodiny títary

Tábory KR títary
2.- 8. èervence
15.- 22. èervence
8.- 15.. èervence
15.- 22. èervence
22. - 29. èervence
31. èervence - 6. srpna
14. - 20. srpna
24. - 31. èervence

Zpravodaj Kolpingova díla Èeské Republiky

Vranov nad Dyjí
Vranov nad Dyjí
Olbramkostel
Olbramkostel
Olbramkostel
Mikulov
Kdousov
Jeníkov
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Kolpingova rodina Velká Bíte
Bíteské rodiny tráví léto spoleènì
Letoní spoleèná dovolená rodin s dìtmi probíhala od
29.7. do 5.8.2006 v malé vesnièce Pøíchovice leící na
rozhraní Jizerských hor a Krkono. Tentokrát se zúèastnilo
10 rodin z Velké Bítee a okolí - èlenù a pøátel KR Velká
Bíte. Poèasí nám pøálo a ani ochlazení v závìru týdne
nikomu pobyt nezkazilo. Ze známìjích míst jsme navtívili
napø. Tanvaldský pièák, Harrachov se sklárnou, Liberec s
jeho dominantou Jetìdem, botanickou a zoologickou
zahradou a nìkteøí zavítali i do libereckého zábavního centra
Babylon. Dìti se vyøádily na dìtském høiti u ubytovny a ti
vìtí pøi fotbalovém utkání. Pobyt nám vem zpøíjemnil
svojí návtìvou i velkobíteský pan faráø Bohumil Poláèek,
se kterým jsme mohli jednoho veèera pøímo na ubytovnì
slavit mi svatou. Pøíroda Jizerských hor a Krkono je
skuteènì krásná a urèitì stojí za to se sem nìkdy v budoucnu
vrátit.
Pavel Prchal, KR Velká Bíte
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Letní tábor Kolpingovy rodiny
ïár nad Sázavou
V posledních letech se stalo rekreaèní zaøízení Kolpingova
díla "Vyhlídka" v Moravském krasu oblíbeným místem konání
letního tábora Kolpingovy rodiny ïár n. Sázavou. Dìti ve vìku
7 - 15 let mají monost strávit 14 dní uprostøed hvozdù
Moravského krasu, obklopeni krásnou pøírodou s mnoha
jeskynìmi, hrady a zámky .... doprovázeni zkuenými vedoucími,
kteøí pro nì pøipravili celotáborovou hru plnou dobrodruství, her,
výletù a nezapomenutelných záitkù, nebo napøíklad výrobu
pamìtních pøedmìtù.
Táborníkùm letos opravdu pøálo poèasí a tak mìli dostatek
moností trávit èas na okolních høitích nebo v pøírodì, která
rekreaèní objekt Vyhlídka bezprostøednì obklopuje. Ústøedním
tématem byla celotáborová hra "Pán prstenù", která dìtem
pøináela mnoho her, úkolù, soutìí a nakonec i noèní závìreènou
cestu a hledání pokladu. Výlety nás letos zavedly na mnohá
zajímavá místa jako je napøíklad døevìný kostelík v Blansku,
Punkevní jeskynì, nebo jeskynì v Býèí skále, která je opøedena
mnoha tajuplnými záhadami a tajemstvími. Díky pìknému poèasí
si dìti dosytosti uily také koupání a u v blízkém rybníèku nebo
v novì otevøeném blanenském vodním ráji. "Vyhlídka" nám letos
opìt poskytla komfortní zázemí ve spojení s výbornou kuchyní co více jsme si mohli pøát? Tábor skonèil - a ije tábor 2007!
Michael Kubík

Nahoøe: dìti se dosytosti vyøádily v novì
otevøeném koupaliti v Blansku.
Dole: kouzelné místo na pálení táboráku leí
u rybníka.

Zpravodaj Kolpingova díla Èeské Republiky
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Letní tábory Kolpingova
díla ÈR v roce 2006

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Organizátor
KR Brno I.
KR Brno I.
KR Dobrá Voda
KR Dyjákovièky
KR Kuntát
KR Kuntát
KR Mìøín
KR Nové Veselí
KR Pøímìtice
KR Pøímìtice
KR Pøímìtice
KR Pøímìtice
KR Sobìice
KR Starý Plzenec
KR Starý Plzenec
KR títary
KR títary
KR títary
KR títary
KR títary
KR títary
KR títary
KR títary
KR Velká Bíte
KR Velká Bíte
KR Velká Bíte
KR Velká Losenice
KR Velká Losenice
KR Vìnice
KR ïár n. Sázavou
KR Brno I.

Místo konání
Malá Fatra
Lísek
Zálesí u Vacova
Svratka
"Vyhlídka", Èekovice
"LOSÍK", V. Losenice
"Vyhlídka", Èekovice
"Vyhlídka", Èekovice
Bítov - fara
Bítov - fara
Lísek
Bábovecký kaòon
Broumov-Olivìtín
Starý Plzenec
Srní
Olbramkostel
Olbramkostel
Olbramkostel
Vranov nad Dyjí
Vranov nad Dyjí
Jeníkov u Duchcova
Mikulov
Kdousov
Uhøínov
Jámy
Bøezí
Brloh u È. Krumlova
Brloh u È. Krumlova
Jeníkov
"Vyhlídka", Èekovice
Vápenný Podol

Termín
8. - 15.7. 2006
20. - 26.8. 2006
6.-16..8. 2006
17.-29.7. 2006
6.-12.8. 2006
13. - 19.8. 2006
28.7.-8..8. 2006
22.-28.7. 2006
1.-8.7. 2006
8.-15.7. 2006
15.-22.7. 2006
23.-29.7. 2006
30.7.-11.8.2006
9.-16.7. 2006
5.-19.8. 2006
8. -15.7. 2006
15. -22.7. 2006
22. -29.7. 2006
2. -8.7. 2006
15. - 22.7. 2006
24. -31.7. 2006
31.7. -6.8. 2006
14.-20.8. 2006
3.-15.7. 2006
3.-15.7. 2006
25.-31.8. 2006
15.-22.7. 2006
22.-29.7. 2006
9.-15.7. 2006
9.-22.7. 2006
27.8.-2.9. 2006

CELKEM
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Poèet dìtí
8
20
31
53
42
26
88
35
21
24
15
20
59
4
4
43
22
15
10
18
10
9
7
28
24
21
46
40
40
60
15
858
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Kolpingova rodina Velká Bíte
navtívila pøátele ve Schrobenhausenu
Dosud nejvìtí výprava 26 èlenù
a pøíznivcù bíteské Kolpingovy rodiny
v doprovodu místostarosty mìsta
A. Koukoly se zúèastnila velkolepých
oslav 150. výroèí partnerského spolku
z bavorského Schrobenhausenu, které se
uskuteènily 22.-24. záøí.
Hned první veèer patøil oslavì
vzájemného partnerství. Èást bíteské
chasy zde mj. pøedvedla místním
Èeskou i Moravskou besedu, na oplátku
místní taneèníci pøedvedli svoje tance
(e by Bavorská beseda obohatila
program pøítích hodù?). Pøedsedové
obou Kolpingových rodin L. Koubek a
F. Mayer pak podepsali listinu pøátelství,
která stvrdila vzájemné kontakty, které
se úspìnì rozvíjejí od roku 2002.
Druhý den oslav byl pøipraven bohatý program sestávající
z tvùrèích dílen, pøedvádìní tradièních øemesel, prohlídky
mìsta ve drokách, nechybìla ani zábava pro dìti èi øada
pøednáek. Pøítomen u byl také zakládající pøedseda KR Velká
Bíte Tomá Lajkep, který s rodinou pøijel z Bruselu. Veèerní
hlavní èást oslav probíhala za opravdu úèasti prominentních
hostù (zemtí i mìsttí poslanci, radní, biskup z Augsburku,
vedení Kolpingova díla Bavorska).
Velkým záitkem byla pro èeské úèastníky prohlídka 70
metrù vysoké vìe Schrobenhausenského kostela. Celou její
výku je tøeba zdolat po opravdu úzkých a strmých schodech,
které se støídají se ebøíky a výstup na její samotný vrcholek pak
pøipomíná výstup z ponorky.
Panorama, které se pak otevøe pøed udivenýma oèima, je
naprosto uchvacující. Ve vìi jsou rovnì zvony ulité v 50.
letech 20. století, z nich dva jsou jetì vìtí ne proslulý
bíteský velký zvon.
V nedìli následoval slavnostní prùvod a bohosluba, na ní
byly nepøehlédnutelné desítky praporù dalích Kolpingových
rodin a jiných spolkù. Prapory KR Velká Bíte a
KR Schrobenhausen byly umístìny na èestném místì.
Úèastníky uchvátil strhující hudební doprovod rakouské
skupiny Kisi-Kids, která mnohým jistì podstatnì rozíøila
pøedstavy o tom, co vechno je moné slyet v kostele.
Na odpoledním slavnostním pøivítání na radnici pak místostarosta A. Koukola øekl: "Jsem hluboce dojat pøijetím ze
strany Schrobenhausenských a pøeji dalí spolupráci co nejlepí
budoucnost." A jak se líbily oslavy úèastníkùm? "Pro mì byl
nejvìtím záitkem výstup na kostelní vì. Naopak oficiální

Ondra Hlavínek a Hanka Koubková s praporem
KR Velká Bíte.
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Kolpingova rodina Velká Bíte
navtívila pøátele ve Schrobenhausenu
projevy, to nebylo nic pro mì," øíká Marcela Kotaèková Vilém
Robotka pak dodává: "Výborná byla nae hostitelská rodina vìøím, e tyhle lidi jetì nìkdy potkám. koda jen, e jsme
nemìli více volného èasu, který bychom trávili spolu. Jsem
opravdu rád, e jsem se setkání zúèastnil." Fotografie z akce si
mùete prohlédnout na adrese www.krvelkabites.kolping.cz.
Ladislav Koubek

Oba pøedsedové nakrajují dort, který jsme
pøivezli z Bítee Schrobenhausenským k 150.
narozeninám
Bíteská mláde v krojích zatanèila v Schrobenhausenu Èeskou a
Moravskou Besedu.

Listina pøátelství mezi obìma Kolpingovými
rodinami a dort, který jsme pøivezli z Bítee
Schrobenhausenským k 150. narozeninám.
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Schrobenhausen
- mìsto leí 70 km severnì od Mnichova
- první zmínka pochází u z roku 790
- v souèasnosti má 17 000 obyvatel
- je roditìm významného malíøe Franze von Lenbacha,
- øíká se mu té Mìsto chøestu, který se pìstuje vude v okolí
- dominantou mìsta je veliký kostel sv. Josefa

Zpravodaj Kolpingova díla Èeské Republiky

Den otevøených dveøí v KC Spektrum
V rámci kampanì 30 dní pro neziskový sektor, která
probíhala v prùbìhu øíjna, pøipravilo nízkoprahové
kontaktní centrum Spektrum na 30.10. 2006 Den
otevøených dveøí. Pøevládali pøedevím návtìvníci z øad
odborné veøejnosti a kolegové z ostatních regionálních
sociálních institucí. Pracovníci byli ale mile pøekvapeni,
kdy se do kontaktní místnosti nahrnula tøída z
SOU A. Kolpinga.
KC Spektrum je víceúèelová drogová agentura,
zajiující programy primární prevence, sluby vèasné
krizové intervence, poradenství a zdravotní a sociální
pomoci pro uivatele drog a
jejich rodiny. Zajiuje tak
regionální servis v drogové
problematice, od poradenství
pro rodièe a pedagogy po
terénní práci s uivateli drog.
Zøizovatelem KC Spektra,
stejnì
jako
terapeutické
komunity Sejøek, je Kolpingovo
dílo ÈR. Spoleèný zøizovatel
umoòuje úzkou spolupráci pøi
odkazu klientù do léèebného
programu a léèebný systém
péèe je tak komplexní.
Návtìvníci
Dne
otevøených dveøí se nejvíce
zajímali o rozsah uívání drog
na ïársku nebo o slubu sbìru
pohozeného injekèního náèiní
na veøejných prostranstvích.
Pokud se toti obèan setká s
takovým potencionálnì nebezpeèným odpadem, mùe zavolat do Spektra na telefonní èíslo 566 620 098 nebo 608 816
721 a pracovníci centra odpad odbornì odstraní. Tuto slubu
vyuívá i Mìstská policie ïár nad Sázavou.
Èastým tématem diskuse byla také kontroverzní otázka,
"proè se vùbec starat o ty ´feáky´, kdy si za svoji situaci
mohou sami?" Pracovníci poukazovali na ovìøený fakt, e
pro spoleènost je výhodnìjí a také levnìjí investovat do
této péèe, ne doplácet na negativní následky uívání drog.
Jedná se zejména o pøípadné epidemie infekèních chorob
nebo zvýenou kriminalitu. Drogová závislost je navíc podle
Svìtové zdravotnické organizace WHO definována jako
nemoc a kdo ví, kdy onemocní nìkdo z naeho okolí?

Foto z letní návtìvy øeditele odboru rady vlády
pro
koordinaci
protidrogové
politiky
Ing. Ivo Kaèab.(na snímku vlevo).

Bc. Pavel Bene, vedoucí KC Spektrum
Zpravodaj Kolpingova díla Èeské Republiky
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Kontinentální shromádìní Kolpingova
díla Evropy v rumunském Braovì
Ve dnech 20.-22.øíjna 2006 se v rumunském Braovì
konalo mezinárodní setkání èlenù Kolpingova díla z celé
Evropy. Setkání se konalo v novì postaveném kolícím
zaøízení rumunského Kolpingova díla v Braovì. Tématem
pøíspìvkù jednotlivých referentù bylo napø. "Partnerství
mezi Kolpingovými rodinami v rámci Evropy", nebo
"Køesanské koøeny Evropy jako zdroj impulzù hodnotové
orientace pøi evropské integraci". Èeské Kolpingovo dílo zde
zastupoval Michael Kubík a soubìnì konaného setkání
Kolping Jugend Europa (Evropská oranizace Kolpingovy
mládee) se zúèastnil pøedseda KR Velká Bíte Ladislav
Koubek.
Michael Kubík

Starobylé mìsto Braov (nìmecky Kronstadt)
je velké asi jako Brno.

Generální sekretáø a due Kolpingova díla, pan
Hubert Tintelott, nechybí na ádné z mezinárodních
akcí.
Zpravodaj Kolpingova díla Èeské Republiky
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Pøíbìh k zamylení
(pøeètìte si, i kdy nemáte èas)
Satan svolal celosvìtové shromádìní
démonù. Ve svém úvodním projevu øekl:
"Nemùeme køesanùm zabránit, aby
chodili do kostela. Nemùeme jim zabránit,
aby si èetli Bibli a znali pravdu. Dokonce
jim nemùeme zabránit ani v tom, aby si
vytvoøili dùvìrný vztah se svým
Spasitelem. Nechejme je tedy, a si chodí
do kostela."
"ALE pøipravme je o èas, aby nemìli
èas budovat si vztah k Jeíi Kristu."
"Právì toto od vás chci," øekl ïábel:
"Zabraòte jim v tom, aby byli
v kontaktu se svým Spasitelem a po celý
den udrovali toto ivotodárné spojení!"
"A jak to máme udìlat?" zvolali jeho
démoni.
"Snate se, aby byli poøád
zaneprázdnìní
nedùleitými
vìcmi
a vymyslete si spousty moností, jak
zamìstnat jejich mysl," odpovìïìl ïábel.
"Pokouejte je, aby utráceli, utráceli
a utráceli a vypùjèovali si peníze.
Pøesvìdète jejich eny, aby chodily do
práce a trávily tam spousty èasu, a jejich
manele, aby pracovali est a sedm dní v
týdnu, deset a dvanáct hodin dennì, aby si
mohli dovolit ít prázdný ivot. Zabraòte
jim trávit èas s dìtmi. A se jejich rodiny
rozpadnou, nebude u v jejich domovech
brzy úniku od pracovního stresu! Pùsobte
neustále na jejich mysl, aby neslyeli onen
tichý, nenápadný hlas. Zlákejte je, aby si na
cestách neustále poutìli rádio nebo
magnetofon, aby mìli doma neustále
zapnuté televizory, DVD pøehrávaèe
a poèítaèe, a dohlédnìte na to, aby
v kadém obchodì a restauraci neustále
vyhrávala svìtská hudba. To zcela zamìstná jejich mysl a pøeruí jejich spojení
s Kristem."
"Dbejte, aby mìli na stolcích u kávy
spoustu èasopisù a novin. Ètyøiadvacet
hodin dennì útoète na jejich mozek
zprávami. Pøi øízení je vyruujte
billboardy."
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"Naplòte jejich e-mailové schránky hloupostmi, katalogy
zboí, sázkami a vemonými novinkami a nabídkami slev
a výrobkù a slueb zdarma a falenými nadìjemi."
"V novinách, èasopisech a v televizi neustále ukazujte
hubené, hezké modelky, aby jejich mui zaèali vìøit, e
nejdùleitìjí je vnìjí krása a aby zaèali být nespokojení se
svými manelkami."
"Snate se, aby byly manelky pøíli unavené, ne aby
mohly v noci milovat své mue. Pøidejte jim k tomu i bolesti
hlavy! Pokud nedají svým manelùm potøebnou lásku,
zaènou si ji hledat jinde. Toto jejich rodiny rychle rozbije."
"Dejte jim Santa Clause, abyste je odvedli od vysvìtlení
skuteèného smyslu Vánoc jejich dìtem. Dejte jim
velikonoèního zajíèka, aby nemluvili o Jeho zmrtvýchvstání
a moci nad høíchem a smrtí."
"Veïte je k tomu, aby byli nezøízení i pøi odpoèinku.
Snate se, aby se z rekreace vraceli vyèerpaní.
Zamìstnávejte je, aby nemìli èas jít do pøírody a pøemýlet
o Boím stvoøení. Posílejte je místo toho do zábavních parkù,
na sportovní akce, hry, koncerty a do kina."
"Hlavnì je poøád a neustále zamìstnávejte!"
"A a se setkají k duchovnímu spoleèenství, naveïte je,
aby vedli plané øeèi a klábosili, aby tak odeli domù se
patným svìdomím."
"Naplòte jejich ivot spoustou dobrých vìcí, aby nemìli
èas èerpat sílu od Jeíe. Tak budou brzy na vechno sami
a kvùli tìmto dobrým vìcem obìtují své zdraví a rodinu."
"TO ZABERE! Bude to fungovat!"
"To byl ale plán!"
Démoni se pustili horlivì do díla a snaili se, aby byli
køesané stále víc a více zamìstnaní a uspìchaní a neustále
pobíhali sem a tam. Aby mìli málo èasu na svého Boha a své
rodiny. Aby nemìli èas druhým øíci o tom, e Jeí má moc
zmìnit ivot.
Uspìl ïábel v tomto plánu? Posuï sám. Znamená být
"ZANEPRÁZDNÌNÝ" být otrokem ïábla?
(Zaslala Eva Lajkepová, KR Velká Bíte)
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Mezinárodní halový fotbalový turnaj
Kolpingova díla ÈR

V sobotu veèer zahrála country kapela, která zavrila výbornou
náladu panující po skonèení turnaje na Vyhlídce.

Vítìzné drustvo KR ïár n.S. I.

Ji 14. roèník tohoto turnaje probìhl
tento víkend v Blansku. Ve dvou halách
mezi sebou svádìlo boje 15 drustev z ÈR,
Nìmecka, Maïarska a Rumunska. Hladce
celým turnajem prolo drustvo ïáru nad
Sázavou (vítìz z roku 2004), které na
vítìzné cestì porazilo mimo jiné loòské
vítìze z maïarského Érsekvadkertu a ve
finále pak domácí KR Blansko. Útulné
zázemí vem úèastníkùm turnaje poskytlo
rekreaèní zaøízení Kolpingova díla
"Vyhlídka" v Èekovicích u Blanska.
Souèástí celovíkendové akce byl nejen
fotbal, ale také kulturnì - spoleèenský
doprovodný program. Na závìr patøí
podìkování Ministerstvu kolství mládee
a tìlovýchovy za to, e celou akci finanènì
podpoøilo v rámci projektu mezinárodních
aktivit KD ÈR.

Zaplnìná tribuna v hale vytvoøila pravou
fotbalovou kulisu.

Zpravodaj Kolpingova díla Èeské Republiky
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Mezinárodní halový fotbalový turnaj
Kolpingova díla ÈR
Koneèné poøadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

KR ÏÁR NAD SÁZAVOU I.
KR BLANSKO
KF CSIKSZEREDA (RO)
KF ÉRSEKVADKERT I. (HU)
KF ÉRSEKVADKERT II. (HU)
KR VÌNICE
KF SZÉKELYKERESZTUR (RO)
KF LAUF I. (D)

9. - 15.
KF TRANSILVANIA (RO)
KR STARÝ PLZENEC I.
KR DYJÁKOVIÈKY
KR ÏÁR NAD SÁZAVOU II.
KR VELKÁ LOSENICE
KR JIHLAVA
KR STARÝ PLZENEC II.

Nejlepí støelec turnaje Pavel Trávníèek a fanouci jeho drustva.

Spoleèné závìreèné foto maïarských a rumunských fotbalistù.
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Kaplan Ratzinger
a Kolpingova rodina Traunstein
17. srpna 1952 slouil mladý kaplan Josef Ratzinger,
dnení pape Benedikt XVI., horskou mi svatou s
Kolpingovou rodinou Traunstein. V roce 1951 byl chrámu ve
Freisingu vysvìcen na knìze a pri-mièní mi svatou slouil
doma v Traunsteinu.V následujícím roce strávil P. Josef
Ratzinger svoji letní dovolenou u rodièù, kteøí bydleli
nedaleko. Tam pak slouil tradièní horskou mi na hoøe
Unternberg, kterou obyèejnì celebroval nìkterý novoknìz.

Zmìna názvu a adresy koly
SOU Adolpha Kolpinga
Dovolujeme si Vás informovat, e ke dni 26.8.2006 byl proveden zápis
do rejstøíku kolských právnických osob:
Nový název koly: Støední kola gastronomická Adolpha Kolpinga
U Klafárku 3
591 01 ïár nad Sázavou
IÈ: 48897094
IZO: 600 015 882
Pùvodní název koly pøed zmìnou právní formy:
Støední odborné uèilitì Adolpha Kolpinga
U Klafárku 1
591 01 ïár nad Sázavou
Zpravodaj Kolpingova díla Èeské Republiky
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Terapeutická komunita Sejøek
hostila své bývalé klienty
V sobotu 7. øíjna 2006 se v objektu Terapeutické
komunity v Sejøku u Nedvìdice konala 5. Absolventská
komunita - setkání terapeutù a souèasných i bývalých
klientù tohoto zaøízení, kteøí se léèí z drogové závislosti.
Komunitu provozuje od zahájení èinnosti v srpnu roku
1999 Kolpingovo dílo Èeské republiky.
V tento den se TK Sejøek, která za bìného provozu èítá
dennì 15 klientù a celkovì 11 zamìstnancù, rozrostla
o dalích 35 dalích obyvatel. Nejednalo se vak o náhlý nával dalích zájemcù k léèbì, ale naopak komunitu navtívili
bývalí klienti, kteøí se zde za 7 let existence léèili a daøí se
jim na cestì abstinence. V Terapeutické komunitì Sejøek byl
toti velký slavnostní den, konala se zde ji 5. Absolventská
komunita. A byl to vskutku radostný den, i pøesto, e poèasí
zúèastnìným pøíli nepøálo. To vak nikomu nebránilo
poøádnì si uít nejen hojnosti skvìlého jídla, o které se
postarali souèasní klienti, ale také povídání bývalých klientù,
kteøí se s ostatními podìlili o to, jaké to je, znovu zaèít ít ve
svìtì bez drog. Byla to taková malá injekce energie pro ty,
kteøí jsou nyní na jejich místech a snaí se najít cestu ze závislosti stejnì
tak, jako se kdysi o to snaili oni.
Klientùm,
kterým
se
daøí
abstinovat 1 rok od ukonèení léèby,
byl pøedán certifikát za 1 rok
úspìnì zvládnutého ivota. Ti, kteøí
toto zvládají ji 3 roky, se kromì
certifikátu mohli pochlubit obdrenými trièky s emblémem komunity. Navíc do komunity zavítali
rovnì 2 klienti, kteøí si mohli zaít
závìreèný rituál. Ten se sice obvykle udìluje po ukonèení léèby, avak
v ojedinìlých situacích si jej mohou
vychutnat bývalí klienti právì na
Absolventské komunitì. Souèasní
klienti zase na oplátku vem zúèastnìným zahráli divadlo, které si
nacvièili pùvodnì pro setkání terapeutických komunit z ÈR
na tzv. Kulturfest. a právem se mìli èím pochlubit!
Na zmínìné akci mìlo toti pøedstavení, které dostalo název
Pan Gawain a Zelený rytíø, obrovský úspìch. Bylo by tedy
koda jej nezopakovat.
Setkání trvalo a do samé pùlnoci a nìkteøí bývalí
klienti si jej protáhli a do nedìle. Ti se jen tìko louèili
s místy, kde se nauèili zvládat nejen drogové obtíe ivota.
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Co nového v evropských projektech?
Pøed èasem jste mìli monost zaznamenat, e Kolpingovo dílo ÈR realizuje s podporou prostøedkù EU dva projekty. Nyní Vám chci sdìlit nìjaké podrobnosti z jejich realizace.

D - KOMPLEX

- sníení sociální izolace osob závislých na drogách formou realizace programù péèe
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROJEKTU
Harmonogram projektu:
1. kvìtena 2006 - 30. dubna 2008
Rozpoèet projektu:
5 253.546,- Kè
Zdroje financování projektu:
strukturální fond EU (80%), státní rozpoèet ÈR (10%),
rozpoèet kraje Vysoèina (10%)
CÍLE PROJEKTU
l
Hlavním cílem projektu je integrovat sociálnì vylouèené a vylouèením ohroené skupiny do komunity a k
pracovnímu uplatnìní. Úèelem projektu je sníení sociální izolace osob závislých na drogách formou realizace
programù péèe, které budou uskuteèòovány v Terapeutické komunitì Sejøek a v Nízkoprahovém kontaktním centru
Spektrum ve ïáøe nad Sázavou.
l
Projekt inovuje stávající programy a doplòuje o nové, které jsou potøebné k integraci klientù. Hlavní rozvoj
nastává v oblasti pracovní terapie a v získávání pracovních návykù, nutných k uplatnìní na trhu práce. Tomuto cíly
bude napomáhat i vzdìlávání klientù a následná pomoc pøi zajiování práce. Projektem vzniknou nová pracovní
místa, vèetnì pracovního místa pro klienty terapeutické komunity.
l
Zkvalitnìní komplexu slueb o specifickou cílovou skupinu drogovì závislých na drogách bude i v návazné
péèe a spolupráci se vemi zainteresovanými subjekty. Vìtí dùraz bude kladen také na programy s rodinnými
pøísluníky klientù. V rámci realizace dojde k vybavení nových prostor, které jsou nutné k zajitìní programù péèe
projektu.
NÌCO Z REALIZACE AKTIVIT
l
byl vytvoøen tým pracovníkù projektu a stanoveny jednotlivé role a zapojení do realizace aktivit projektu
l
probìhlo vzdìlávání nìkterých èlenù realizaèního týmu dle vzdìlávacích plánù
l
vznikla 3 nová pracovní místa: vedoucí programu duálních diagnóz, vedoucí pracovní
dílny - pracovní terapie a kontaktní pracovník
l
byly realizovány nákupy vybavení potøebného k realizaci aktivit
l
30.6. 2006 byla ukonèena 1. Etapa projektu a pøedloena etapová zpráva vèetnì ádosti o proplacení
l
pravidelnì probíhají porady realizaèního týmu
l
byly zpracovány jednotlivé návrhy metodik programù, které se budou v prùbìhu realizace aktualizovat
l
27.11. 2006 se uskuteènila ze strany gestora grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji
Vysoèina kontrola interim na místì u pøíjemce podpory; pøedmìtem kontroly bylo doloení
naplòování povinností realizátora akce
l
celkem se do aktivit projektu zapojilo 30 klientù
l
jsou vytvoøeny vlastní internetové stránky projektu: http://dkomplex.kolping.cz
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Vyhlídka na plnohodnotný ivot

- sníení sociální izolace absolventù kol a mladistvých bez praxe formou individuálních programù
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROJEKTU
Harmonogram projektu:
1. èervna 2006 - 31. kvìtna 2008
Rozpoèet projektu:
3 613.478,- Kè
Zdroje financování projektu:
strukturální fond EU (80%), státní rozpoèet ÈR (10%),
rozpoèet Jihomoravského kraje (10%)
CÍLE PROJEKTU
l
Hlavním cílem projektu je integrovat sociálnì vylouèené a vylouèením ohroené skupiny do komunity
a k pracovnímu uplatnìní. Úèelem projektu je sníení sociální izolace absolventù kol a mladistvých bez praxe formou individuálních programù, které se budou realizovat v Rekreaèním zaøízení pro dìti a mláde Vyhlídka
v Èekovicích u Blanska.
l
Projekt realizuje své sluby prostøednictvím vytvoøení 3 pracovi, které budou poskytovat zázemí pro
individuální praxi ákù. Pro 2 absolventy koly se následnì otevírá monost získat nástupní praxi v oboru. Smyslem
projektu je rozíøit a zkvalitnit podmínky pro áky se speciálními vzdìlávacími potøebami (SVP) v oblasti
individuálních praxí a realizovat poradenský servis pro rodièe tìchto ákù. Projekt je inspirován mylenkou, e
vytvoøením vhodného sociálního klimatu na pracoviti vybaveném moderními prostøedky lze dosáhnout vìtího
zájmu o uèební obor.
l
Projekt je zamìøen na poskytování komplexu aktivit s cílem získání co nejvíce dovedností pro cílovou
skupinu projektu, aby se zvýila jejich adaptabilita na trhu práce. Cílem je tìmto ákùm - klientùm nabídnout monost
prolomit sociální izolaci, pomoci pøi zabezpeèování rovných podmínek ve spoleènosti, pomoci pøi øeení problémù
klientù i jejich rodinným pøísluníkùm. O schopnostech absolventù chceme vést i dialog s firmami, které by se mohli
stát budoucími zamìstnavateli ákù s SVP.
PARTNEØI PROJEKTU
Asociace rodièù a pøátel zdravotnì postiených dìtí v ÈR - klub Blansko, Drustevní 10, 679 61 Letovice
(obèanské sdruení)
l
Výchovný ústav, støední kola, internát a kolní jídelna Olenice na Moravì, Trpínská 317, 679 74 Olenice
na Moravì (organizaèní sloka státu)
l

NÌCO Z REALIZACE AKTIVIT
11.5. 2006 byla v Rekreaèním zaøízení Vyhlídka provedena fyzická kontrola EX-ANTE, která provìøila
nai pøipravenost realizovat pøedloený projekt; následnì dolo k podpisu smlouvy o realizaci projektu
l
byl vytvoøen tým pracovníkù projektu a stanoveny jednotlivé role a zapojení do realizace aktivit projektu
l
byly realizovány nákupy vybavení potøebného k realizaci aktivit
l
byla vytvoøena 3 pracovitì individuálních praxí pro áky s SVP a jejich fungování je popsáno
v "Metodice individuálních praxí"
l
30.9. 2006 byla ukonèena 1. Etapa projektu a pøedloena etapová zpráva vèetnì ádosti o proplacení
l
probíhají porady realizaèního týmu
l
3.10. 2006 byly zahájeny individuální praxe uèòù, kterým pøedcházelo prokolení instruktorù praxe
od zástupcù S Olenice
l
individuální praxe nyní v rámci projektu realizují 4 uèni
l
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l
jsou vytvoøeny vlastní internetové stránky projektu:
http://vyhlidka.kolping.cz
Pøijmìte tyto informace jako souèást publicity, která je pøi
realizaci takovýchto projektù nutná. V nìkterém z dalích
zpravodajù vás budu informovat o pokraèování jednotlivých
aktivit obou projektù. Vìøím, e realizace tìchto projektù se mùe
stát povzbuzením i pro vás, abyste v následujícím plánovacím
období Evropské unie v letech 2007 - 2013 realizovali nìkterý ze
svých zámìrù.
Jsme pøipraveni být metodicky nápomocni pøi vaem
rozhodování o moné pøípravì podobných projektù.
Bc Ladislav Bárta
projektový manaer, ladislav.barta@kolping.cz

vlevo:
instruktorka kuchaøských
prací paní Anna Papírníková
se svými svìøenci
vlevo dole:
vedoucí pracovní dílny
Miroslav Verner ve svém
království
vpravo dole:
vedoucí Rekreaèního zaøízení
Vyhlídka Jaromír Sedlák,
projektový manaer Ladislav
Bárta a instruktor
údrbáøských prací Jaroslav
Honzák
pøi jedné z porad.
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Akce, na kterých byste nemìli chybìt
ivý Betlém, 19. prosince 2006

Tradièní vánoèní divadelní pøedstavení
na ïárském námìstí.
Také letos si na své pøijdou dìti, které zavítají
v úterý pøed tìdrým dnem na ïárské námìstí
Republiky, kde se od 14.00 hodin bude konat divadelní
pøedstavení ivý betlém. Akci pøipravili studenti
Biskupského gymnázia a Støední koly gastronomické
Adolpha Kolpinga, èlenové Kolpingovy rodiny ïár
a místní farníci. Kromì famózních hereckých výkonù
se mohou návtìvníci tìit na ivá zvíøátka, letos
dokonce na velblouda !

15. Spoleèenský ples
19.ledna 2007

Ples Kolpingova díla ÈR, Biskupského
gymnázia a SG Adolpha Kolpinga se uskuteèní
v Domì kultury ve ïáøe nad Sázavou od 19.15
hodin.
Ten kdo se chce dobøe pobavit a k tomu tøeba
ochutnat kulináøské speciality z dílny Støední koly
gastronomické, ten by nemìl na tomto tradièním plese
chybìt.
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