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Slává na výsostech Bohu
Rok co rok svítí ve výlohách třpytivé hvězdy a
jiskřivý sníh. Dědové s bílými vousy a červenou čepicí
zvěstují evangelium ?? Obchodní domy mají denně otevřeno.
Pane, uchraň mě, abych Tě hledal jinde než tam, kde jsi, v
člověku chudém, pohrdaném a osamělém. Vždyť betlémský
chlév nám ukazuje, jak moc se Bůh kvůli nám snížil, že se
narodil na místě, které by i lidé pro sebe považovali za
ponížení.
Tam, kde je Bůh, tam je všechno jinak. Bůh
proměňuje všechno tak, že betlémská stáj je daleko známější,
než všechny paláce světa.
Pane, ty ses o Vánocích narodil jako náš lidský
bratr. Dej nám, abychom se i my znovu narodili a dokázali
přijmout Tvou sílu, radost a milost.
...... a na zemi pokoj lidem dobré vůle
Milostiplné prožití svátků Narození a požehnaný rok
2008 vyprošuje všem bratřím a sestrám z Kolpingových
rodin
a žehná P. Daniel Kolář
člen představenstva KD ČR
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Zpravodaj Kolpingova díla České republiky

Úvaha otce Tiška
Milé sestry a bratři z Kolpingova díla, vážení přátelé!
Letošní advento-vánoční úvahu volím z krásných
myšlenek našeho svatého Otce Benedikta XVI., který nás učí
prožívat opravdovou radost z narození našeho Zachránce –
Spasitele.
Slavnost Narození Páně je přede dveřmi. Správné prožívání
adventní doby připravuje na intenzivnější prožívání tajemství, k
jehož rozjímání nás vybízí liturgie vánoc. V božském
Novorozeněti, které uložíme do jeslí, se zjevuje naše spása. V
Bohu, který se stal pro nás člověkem, se všichni cítíme milováni
a přijati, objevujeme, že jsme v očích Stvořitele drahocenní a
jedineční. Kristovo Narození nám deklaruje, jak cenný je lidský
život, život každé lidské bytosti, od jejího prvního okamžiku do
jejího skonu. Tomu, kdo otevře srdce Božímu „dítěti
zavinutému do plének“ a ležícímu v „jeslích“ (srv. Lk 2,12),
nabízí možnost, dívat se na každodenní realitu novýma očima.
Může zakusit moc vnitřního kouzla Boží lásky, která dokáže i
bolest proměnit v radost. Připravme se opravdově na setkání s
Ježíšem, Bohem s námi, s Emmanuelem.
Narozením v chudobě Betléma chce být Ježíš každému
z nás průvodcem na cestě. Nikdo není cizím od chvíle, kdy On
sám se rozhodl mezi námi rozbít svůj „stan“. Je pravda, že
všichni jsme tu přechodně, ale právě Ježíš nám dává pocítit, že

Zpravodaj Kolpingova díla České republiky
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Úvaha otce Tiška
na této zemi, posvěcené jeho přítomností, jsme doma. Právě
proto nás žádá, abychom ji učinili domovem pro všechny. V tom
spočívá úžasný dar Vánoc. Ježíš přišel pro každého z nás a v
sobě z nás učinil bratry a sestry.
S těmito pocity prožívejme
Vánoční tajemství Boži lásky k
nám. Duchovně se připravujme
na přijetí Dítěte Ježíše. Jeho
touhou je nejen přijít k nám, ale
přebývat v nitru každého z nás.
Aby k tomu došlo, je
nezbytné,
abychom
byli
připraveni a chystali se jej
přijmout, uchystat mu místo v
našem srdci, v našich rodinách,
v našich městech.
Kéž nás jeho narození
nezastihne při slavení Vánoc v
zapomnění na to, že protagonistou slavnosti je právě On!
Kéž nám Maria pomáhá vytrvat
ve vnitřním usebrání, k
zakoušení hluboké radosti,
kterou Narození Vykupitele
přináší. Také k ní se obracejme
svými modlitbami a mysleme i
na ty, kteří přistupují k prožití
Vánoc ve smutku a samotě, v
nemoci a v utrpení. Kéž je
všechny Panna Maria obdaří
radostnou útěchou a pomocí.
Přeji vám všem, abychom
naplno přijali zrozené SLOVO
– VERBUM a mohli se tak
intenzivněji stát Božími dětmi.
(srv. Jan 1,12), Mnoho radosti
a vnitřního pokoje přeje všem

Otec Tišek, duchovní správce
Kolpingova díla ČR
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Kolpingovo dílo ČR v roce 2007
V tomto roce slavilo Kolpingovo dílo České
republiky významné jubileum – 15 let činnosti. Toto
občanské sdružení bylo založeno na ustavující schůzi dne
21.9.1992 a jeho sídlem se stal Žďár nad Sázavou. Od té
doby až dodnes rozvíjí Kolpingovo dílo ČR bohaté aktivity v
oblasti sociální, vzdělávací, spolkové a především pak při
práci s dětmi a mládeží. Téměř 700 členů sdružených ve 32
Kolpingových rodinách (základních článcích Kolpingova
díla, působících po celé ČR) se snaží ve svém volném čase
dělat něco pro druhé. Organizují společenské, kulturní
vzdělávací akce, sportovní a volnočasové aktivity pro děti a
mládež a jsou tak pozitivním příkladem angažovaných
občanů, kteří jsou základem zdravé občanské
společnosti.
Důkazem toho, že aktivity Kolpingova
díla ČR nejsou jen „hraním si na vlastním
písečku“ je ocenění Ministerstva školstv mládeže
a tělovýchovy, kterého se nám dostalo letos v
březnu. Kromě pravidelných dotací, které od
MŠMT na práci s dětmi a mládeží dostáváme,
jsme společně s nemnoha podobnými
organizacemi obdrželi čestný titul Organizace
uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a
mládeží. Jde o ocenění dobrovolnické práce
všech našich členů a příznivců, kteří bez nároku
na odměnu přikládají ruku ke společnému dílu.
Mezi nejdůležitější aktivity Kolpingovo
dílo ČR, které je třeba zmínit, patří letní tábory.
Jejich počet se každým rokem zvyšuje a tak se v
roce 2007 můžeme pochlubit 39 tábory, kterých
se zúčastnilo 1000 dětí ! A aby toho letos o
letních prázdninách nebylo málo, Kolpingovo
dílo ČR uspořádalo na přelomu července a srpna
mezinárodní setkání Kolpingovy mládeže,
kterého se zúčastnilo 50 mladých lidí ze střední a
východní Evropy. Účastníci týdenního setkání
našli zázemí v rekreačním zařízení Kolpingovo
dílo ČR VYHLÍDKA v Češkovicích u Blanska,
které nabízelo ideální podmínky uprostřed
Moravského krasu. Mládež z Polska, Česka,
Slovenska, Maďarska, Rumunska, Slovinska a
Ukrajiny poznala mnoho krásných míst
především z jižní Moravy, zažila spoustu
obrodružství a odvezla si domů vzpomínky na
Českou republiku jako zemi, do které se jistě
někdy rádi vrátí.
Václav Dobrovolný přebírá za Kolpingovo dílo ČR titul
"Organizace uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží"
Zpravodaj Kolpingova díla České republiky
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Kolpingovo dílo ČR v roce 2007
Z velkého množství ostatních akcí, které
Kolpingovo dílo ČR v roce 2007 uspořádalo,
můžeme ještě vzpomenout například 15.
mezinárodní halový fotbalový turnaj, který se
konal v listopadu v Blansku. Turnaj tentokrát
nevyhrálo ani jedno ze žďárských družstev, ale
fotbalisté z Kolpingovy rodiny Měřín.

Nová Kolpingova rodina vznikla také v
Havlíčkově Brodě.

Jak je patrno, v tomto roce jsme byli opět v
jednom kole, ale to už k životu Kolpingova
díla patří. Nezbývá než poděkovat všem
členům a příznivcům za jejich nezištnou
pomoc a doufat, že i příští rok budeme s
pomocí Boží pokračovat v díle blahoslaveného
Adolpha Kolpinga.
Na úplný závěr bychom Vás rádi pozvali na
dvě nejbližší akce, které pořádáme. Jedná se o společný
silvestrovský pobyt mladých rodin s dětmi na Vyhlídce
(viz.str.20 tohoto Zpravodaje) a v pátek 18.1.2008 od 19.00
hodin v Domě kultury ve Žďáře n.S. Společenský ples
Kolpingova díla ČR. Biskupského gymnázia a Střední školy
gastronomické A.Kolpinga.
Michael Kubík

Mezinárodní tábor mládeže
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Brusel
Týdenní stáž v Evropském parlamentu
Ve dnech 06.- 13. října 2007 jsme se zúčastnili
semináře spojeného se stáží v Evropském parlamentu v
Bruselu. Sešli jsme se účastníci z pěti zemí – kromě nás čtyř
Čechů také Poláci, Maďaři, Němci a Rumuni. Záměrem
organizátorů bylo přiblížit mladým lidem politiku a
fungování Evropského parlamentu. Po příjezdu do hostelu,
kde jsme byli ubytováni, nás první společný večer čekaly (na
podobných akcích již tradiční) seznamovací hry.
Program nedělního dopoledne byl zaměřen na
výměnu názorů a zkušeností členů Kolpingových děl v
jednotlivých zemích, a to zejména s orientací na práci s
mládeží a politickou angažovanost. Po obědě nám tamní
průvodce ukázal nejvýznamnější památky v Bruselu,
především Katedrálu svatého Michala, nejstarší nákupní
galerie v Evropě- Galerii svatého Huberta, historické náměstí
s cechovními domy, prezidentský palác a budovu
parlamentu. Prohlídka byla zakončena koncertem a mší
svatou v Dominikánském kostele na Av. De la Renaissance.

Zleva: Aleš Koubek , europoslanec Ing. Jan Březina, Hana Koubková, hejtman Kraje Vysočina RNDr. Miloš
Vystrčil, europoslankyně MUDr. Zuzana Roithová, Marie Mühlhoferová a Jana Rousová.
Zpravodaj Kolpingova díla České republiky
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Brusel
Týdenní stáž v Evropském parlamentu
Náplní večera pak bylo
představení jednotlivých účastnických
zemí- jejich historie, tradic, kultur a
dalších zvláštností. Snažili jsme se o
přiblížení našich zemí také proto,
abychom se zbavili některých
předsudků, které o sobě máme. Při
ochutnávce tradičních produktů, které
s sebou zástupci jednotlivých zemí
přivezli, samozřejmě sklidili velký
úspěch české pivo a becherovka.
Na zastupitelství jedné z
německých spolkových zemí –
Hesenska - jsme vyslechli dvě
přednášky. Tématem první z nich bylo
Uvedení do evropských institucí a
legislativního procesu, druhá se týkala
evropské politiky v oblasti mládeže. Po
obědě jsme se vydali do budovy
Evropského parlamentu, kde měla probíhat
stáž. Díky ní jsme se měli seznámit s
fungováním EP a zejména nám měla
přiblížit běžnou denní práci a program
europoslanců. Pro tyto účely jsme byli po
jednom nebo ve dvojici přiděleni k
některému ze svých národních poslanců.
My Češi jsme byli u paní poslankyně
Zuzany Roithové a pana poslance Jana
Březiny. Po nezbytné akreditaci jsme se již
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setkali se svými europoslanci, popřípadě s jejich asistenty.
Většina z nás absolvovala v jejich doprovodu prohlídku
budovy EP. My jsme se navíc zúčastnili jednání výboru pro
zahraniční obchod, jehož je paní poslankyně Roithová
zastupujícím členem. V podvečer nás čekala návštěva studia
televize ZDF a rozhovor s její redaktorkou Inou D`hondt..
V následujících dnech byl program jednotlivých
účastníků dosti různorodý, a to v závislosti na činnosti
jednotlivých poslanců. Na rozdíl od mnoha účastníků jsme
měli velké štěstí, neboť i přes své velké pracovní vytížení, se
nás paní poslankyně Roithová snažila zasvětit do přípravy
unijních právních předpisů a politiky prováděné v EP,
zapojila nás např. do přípravy
pozměňovacích návrhů ke stanoviskům ke směrnicím, prosazování
čerpání dotací ČR ze strukturálních
fondů a vzala nás s sebou na jednání
výboru nebo např. na otevření stálého
zastoupení kraje Vysočina v Bruselu.
Tam jsme se všichni čtyři i s našimi
poslanci setkali mj. i s krajským
hejtmanem. Asistenti pana poslance
Březiny
nás
doprovázeli
na
nejrůznější zasedání a pracovní
skupinky. Všichni stážisté také měli
možnost shlédnout plenární zasedání
parlamentu. Zlatým hřebem programu
pro nás Čechy bylo otevření Českého
domu v Bruselu, doprovázené

Zpravodaj Kolpingova díla České republiky

Brusel
Týdenní stáž v Evropském parlamentu
koncerty zpěvačky Ivy Frühlingové, skupin Děda Mládek
Ilegalband a Čechomor, ochutnávkou typických produktů z
jednolivých krajů ČR a výstavou obrazů.
Poslední společný den
pobytu již neprobíhal v EP. Jeho
náplní bylo fórum o perspektivách mládeže v Evropě a unijním
programu „Mládež v akci“. Po
fóru následovalo vyhodnocení
týdenní praxe, krátká pobožnost
a rozlučkový večer, jež probíhal
na Lucemburském náměstí před
budovou parlamentu.
Protože jsme odjížděli až
v sobotu odpoledne, mohli jsme
si konec pobytu zpříjemnit
dopolední návštěvou rodiny
Lajkepových, kteří déle než dva
roky v Bruselu žijí. Již v týdnu
nám Eva Lajkepová ochotně
ukázala místo svého pracoviště –
překladatelskou službu pro
Evropskou radu. Tomáš Lajkep s
námi pak ještě před odjezdem
navštívil Minievropu a známé
bruselské Atomium.
Během týdne v Bruselu
jsme měli možnost poznat sídlo
EU v jeho kráse a rozmanitosti.
Je to město mnoha národností,
náboženství, jazyků a různých
stylů. A právě tyto protiklady
utvářejí jeho charakteristickou
tvář, která je tolik obdivována.
Navíc jsme získali cennou
zkušenost
s
fungováním
Evropského parlamentu a legislativního procesu na unijní úrovni, a získali obraz o smyslu a
potenciálu Unie, stejně jako o tom, že i jednotlivý poslanec
může lecčeho dosáhnout a pomoci své zemi i prospěchu celé
EU.

Aleš Koubek, Hana Koubková, Jana Rousová

Zpravodaj Kolpingova díla České republiky
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Podzimní setkání
Výročí 15 let působení oslavilo KD ČR
Víkend 19. a 20. října 2007 byl
slavnostní pro všechny členy, pracovníky,
příznivce a dobrodince občanského
sdružení Kolpingovo dílo ČR. Celkem 70
účastníků si nenechalo ujít slavnostní
setkání Kolpingových rodin v Rekreačním
zařízení Vyhlídka v Češkovicích u Blanska.
Přesně před 15 roky dne 21.10. 1992
potvrdilo registrací Ministerstvo vnitra ČR
vznik občanského sdružení. Sídlem této
organizace se díky aktivnímu zapojení
místních lidí stalo město Žďár nad
Sázavou.
Na začátku bylo asi 20 nadšenců,
kteří stáli u zrodu organizace, která se nyní
může pyšnit 32 základními články
(Kolpingovými rodinami), ve kterých je
organizováno téměř 700 členů všech
věkových kategorií. Hlavní činnost je
směřována do oblasti sociální, celoroční
práce s dětmi a mládeží, vzdělávání a do
podpory spolkové činnosti. Na Žďársku
působí od roku 1995 Kontaktní centrum
Spektrum a od roku 1999 Terapeutická
komunita Sejřek. Obě zařízení poskytují
certifikované a registrované
služby v oblasti drogové
prevence. Kolpingovo dílo
stálo u zrodu i dvou škol a to
Biskupského gymnázia a
Střední gastronomické školy
Adolpha Kolpinga. Kromě
těchto
profesionálních
zařízení však nesmíme
zapomenout na celoroční
volnočasové aktivity pro
děti a mládež. Tyto aktivity
zajišťují dobrovolníci. Ve
Žďáru nad Sázavou pracuje
modelářský kroužek a nelze
si bez našeho zapojení
představit ani tradiční akce
jako je Živý Betlém a
pašijová hra „Co se stalo s
Ježíšem?“. V letošním roce
se pod hlavičkou našeho
sdružení uskutečnilo 39
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dětských táborů, kterých se účastnilo 1000 dětí. Není proto
náhodou, že letos na jaře nám Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy udělilo čestný titul „Uznaná organizace pro
práci s dětmi a mládeží“.
Zázemí pro aktivity dětí a mládeže máme v
Rekreačním zařízení pro děti a mládež v Češkovicích u
Blanska, v Praze naši členové provozují Azylový dům pro
matky s dětmi v tísni, Kolpingova rodina ve Smečně
provozuje Dům rodin a dvě občanské poradny. Za 15 let se
podařilo vybudovat organizaci, jejíž členové a pracovníci
každodenně naplňují odkaz svého zakladatele: „Potřeby
doby Vám ukážou, co máte dělat“.
Děkujeme všem pracovníkům, dobrovolníkům,
příznivcům a dobrodincům za těch 15 let, které sice
přinášely starosti, ale které nás naplňují silou do dalších let.
Více se o nás můžete dozvědět na našich internetových
stránkách www.kolping.cz.

Ladislav Bárta, projektový manažer KD ČR

Zpravodaj Kolpingova díla České republiky

Podzimní setkání
Náměty vzešlé ze Shromáždění členů KR 19. a 20.10. 2007
Obecné:
- Mírové putování Kolpingových rodin po Moravském krasu
(návrh duchovního správce KR Kunštát, který by se při realizaci ujal organizace programu)
- KR Kunštát chce v roce 2008 uskutečnit pouť mládeže do Říma
(hledají možné zdroje na úhradu nákladů)
- výzva pro KR – zájemci o bližší info o projektech financovaných z EU se mají hlásit na centrálu
- udělat na dalším setkání KR, či v rámci školení názornou prezentaci zpracovávání projektů na MŠMT,
kompletaci a vyúčtování
Témata seminářů:
církevní dějiny + podzemní církev
projekty a fondy EU: přednáškově + konzultace záměrů
burza nápadů činnosti v KR
školení vedoucích táborů
zákon o sociálních službách
seminář o výchově dospívajících dětí
Public relations, Fundraising, malé projekty na obce
Plán seminářů a školení:
Jiří Vohralík a nová KR Horní Kosov
Semináře se zaměřením na podporu rodin
4 víkendové akce v roce pro rodiče s dětmi (pátek večer,
sobota, neděle dopoledne po mši sv. konec)
místo realizace: RZ Vyhlídka, Losík
zajištěné hlídání a programu dětí, aby se setkání mohla
účastnit celá rodina
program: oddělené programy pro děti a rodiče; společné
programy – kulturní, sportovní; duchovní program;
tématické přednášky;
témata přednášek: výchova dospívajících dětí, výměna
zkušeností z výchovy dětí, zákon o sociálních službách v
životě rodiny, motivace a další potřebná témata
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Podzimní setkání
Náměty vzešlé ze Shromáždění členů KR 2007
Školení pro pracovníky s dětmi a mládeží
víkendová akce (pátek večer, sobota, neděle
dopoledne po mši sv. konec)
místo realizace: RZ Vyhlídka, budova centrálního
svazu
témata školení: - první pomoc
- právní a hygienické předpisy
- náměty osvědčených her
- organizace táborů
- vedení skupin
- duchovní rozměr práce s dětmi a
mládeží
- doprovodný program: sportovní
aktivita; bojová hra; stezka odvahy
Alois Havelka prezentuje činnost KR Kunštát
prostřednictvím vystoupení členek tanečního
kroužku

Kolping jako součást života církve
dvoudenní akce (pátek večer, sobota odpoledne
konec)
místo realizace: RZ Vyhlídka, budova centrálního
svazu, Losík
témata přednášek:
- církevní dějiny
- podzemní církev
- duchovní vedení KR
- aktivity KR jako součást
života místní církve
Školení k problematice fondů EU
školení pro vážné zájemce o podání projektů na EU
místo realizace: Brno, Blansko, Žďár nad Sázavou
partneři školení: sekretariát Regionální rady regionu
soudržnosti NUTS II Jihovýchod
forma školení takzv. na míru, dle předložených pro
jektových záměrů
projektové záměry by se od zájemců zajistili před
školením a předaly se školitelům

Školení pro členy Kolpingových rodin
dvoudenní akce (pátek večer, sobota navečer konec)
místo realizace: RZ Vyhlídka, budova centrálního svazu
témata školení: - Public relations
- Fundraising
- psaní „malých“ projektů a žádostí (obce, města, kraje)
Zájemci o konkrétní témata a účast na těchto seminářích se mohou již nyní
hlásit na centrálním svazu KD ČR !
Zpracoval: Bc. Ladislav Bárta
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15. Mezinárodní halový fotbalový turnaj
o pohár předsedy Kolpingova díla ČR

Malí fandové a fanynky

V sobotu 17.11.2007 proběhl v
Blansku již 15. ročník mezinárodního
halového fotbalového turnaje, pořádaný
Kolpingovým dílem ČR. Jedná se o naši
nejvýznamnější sportovní akci roku, která
každoročně přivítá družstva z mnoha koutů
Evropy.
Turnaje se zúčastnilo celkem 11 družstev,
reprezentujících Kolpingovy rodiny z
České republiky, Maďarska a Rumunska.
Zápasy probíhaly v hale ASK v Blansku a v
hale v Ráječku. V turnaji se také mimo jiné
objevilo družstvo reprezentující domácí
Kolpingovu rodinu Blansko, které skončilo
ve čtvrtfinále, nebo družstvo loňských
vítězů KR Žďár nad Sázavou, na které letos
zbylo 4. místo. Třetí místo v turnaji obsadili fotbalisté z rumunského města
Csiksereda, druhé se umístilo družstvo z
Maďarska – Érsekvadkert II. a vítězem turnaje se stala Kolpingova rodina Měřín, která byla na turnaji poprvé. Na závěr přijel
všechny účastníky pozdravit hejtman
Jihomoravského kraje a předseda
Kolpingova díla ČR Ing.Stanislav Juránek,
o jehož pohár se hrálo.
Potřebné zázemí všem soutěžícím
družstvům, včetně ubytování, stravování a
možnosti příjemné relaxace, poskytlo
Rekreační zařízení Kolpingova díla ČR
„Vyhlídka“ v nedalekých Češkovicích.
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15. Mezinárodní halový fotbalový turnaj
o pohár předsedy Kolpingova díla ČR

Na závěr turnaje mezi nás přijel také předseda KD ČR
a hejtman Jihomoravského kraje Ing. Stanislav
Juránek.

Vítězné družstvo KR Měřín.
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Významní představitelé německého a
mezinárodního Kolpingu na návštěvě ČR
Předseda Vzdělávacího
centra Kolpingova díla Augsburg
pan Joachim Lehmann a člen
představenstva Mezinárodního
Kolpingova díla (IKW) P.Roland
Pasensie navštívili ve dnech 21.23.11. 2007 Českou republiku.
Oba pány doprovázela paní
Elizabeth Blank, která ač pochází
z Německa, již přes 40 let žije v
J.A..R., kde pracuje jako vedoucí
Hotelu
Kolping,
nedaleko
Johanesburgu. Otec Roland, který
je duchovním správcem Kolpingu
v J.A.R. a současně hlavním
duchovním Kolpingova díla
Afrika, byl v těchto dnech na
návštěvě Diecézního svazu
Kolpingova díla Augsburg, jež
podporuje právě jihoafrické
Kolpingovo dílo. V rámci svého pobytu v Evropě se rozhodl
navštívit v doprovodu pana Joachima Lehmanna (jehož pojí
s Kolpingovým dílem ČR dlouholeté přátelství) Českou
republiku a zvláště pak Prahu, na kterou má sice přes 20 let
staré, zato však velmi hezké vzpomínky.
Této vzácné příležitosti
jsme samozřejmě využili a pro
naše hosty připravili bohatý
program, který oni sami velmi
ocenili. Nejdříve nás přijal
místopředseda Senátu pan Petr
Pithart, který o Kolpingově díle
již mnohé zná, ale velmi se
zajímal o působení Kolpingu v
jiných světadílech. Umožnil nám
také prohlídku krásných historických prostor Valdštejnského
paláce, které na naše hosty
zanechaly silný dojem. Odtud
jsme se pěšky vydali na Pražský
hrad, kde byl naším cílem
Arcibiskupský palác, kde na nás
již čekal sám pan kardinál
Miloslav Vlk !
Rozhovor s ním byl také velmi přátelský a zajímavý.
Pan kardinál neměl sebemenší problém komunikovat s
našimi hosty německy, což umožnilo navození velmi

Z návštěvy u místopředsedy Senátu Petra
Pitharta. Zleva: Michael Kubík, Petr
Pithart, P.Roland Pasensie, Libor Havlíkcentrální sekretář KD.

Vedení škol obdarovalo otce Rolanda dílem
svých studentů.

Zpravodaj Kolpingova díla České republiky
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Významní představitelé německého a
mezinárodního Kolpingu na návštěvě ČR

Z návštěvy u arcibiskupa Miloslava Vlka.

V Kolpingově domě ve Žďáře nad Sázavou - u Libora
Havlíka v kanceláři.

Pan arcibiskup si ze zájmem prohlíží darované publikace o
Kolpingově díle.
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příjemné atmosféry. Jak pan kardinál, tak
pan Pithart byli obdarování keramickými
výrobky klientů Terapeutické komunity
Sejřek – zařízení provozovaného
Kolpingovým dílem ČR. Kromě toho jsme
otcem kardinálem i panem Lehmannem
rádi zavzpomínali na událost z roku 1996,
kdy byli oba pánové přítomni slavnostnímu
žehnání nově otevřeného Kolpingova
domu ve Žďáře nad Sázavou.
Druhý den své návštěvy České
republiky strávili naši hosté prohlídkou
Prahy. Zde patří poděkování paní Janě
Zemanové, ředitelce Azylového domu
Kolpingovy rodiny Praha 8, která je po
Praze prováděla.
Závěrečný den se hosté přesunuli
na Vysočinu, kde jsme je přivítali v
Kolpingově domě ve Žďáře nad Sázavou.
Po jeho prohlídce a krátkém odpočinku
jsme na výslovné přání pana Lehmanna
navštívili nedalekou sklárnu. Pomyslnou
třešničkou na dortu byla na závěr návštěva
Biskupského gymnázia a Střední školy
gastronomické
Adolpha
Kolpinga.
O gastronomickou školu se zase pro změnu
velmi zajímal otec Roland, protože jihoafrické Kolpingovo dílo provozuje
podobnou školu. Vřelé přijetí vedením
školy (které se mohlo pochlubit moderním
vzdělávacím zařízením) bylo završené
slavnostním obědem, připraveným žáky
SŠG A. Kolpinga.
Myslím si, a dosvědčují to vděčné
děkovné dopisy, že naši hosté odjížděli z
ČR plni dojmů a především s pocitem, že
Kolpingovo dílo v České republice nespí
na vavřínech !

Michael Kubík
koordinátor návštěvy
Kolpingova rodina představila Zlaté české
ručičky,
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KR Blansko
Kolpingova

rodina

představila

Zlaté české ručičky,
Blansko, 30. listopadu 2007
Každoročně pořádaná výstava seznamuje veřejnost s
výrobky kroužků a zájmových organizací. Podílí se na ní
nejen kroužky vedené v rámci Kolpingovy rodiny Blansko,
ale najdete zde i práce dětí z Domu dětí a mládeže, seniorů z
Domovinky při Domu s pečovatelskou službou, seznámíte se
s činností skautů a dalších organizací.
V rámci Kolpingovy rodiny Blansko vznikl v roce
2000 kroužek leteckých modelářů a výtvarný kroužek, v roce
2001 byl otevřen elektrotechnický kroužek. V roce 2006 byl
založen divadelní kroužek. Od listopadu 2007 je v provozu
kroužek práce se dřevem. Všechny kroužky vyvíjí svou
činnost pravidelně jedenkrát za týden.
„Projekt Zlaté české ručičky přináší vedle
smysluplného využití volného času také rozvoj manuální
zručnosti, která se postupně mezi dětmi a mládeží vytrácí,“
zhodnotil přínos výstavy předseda Kolpingovy rodiny v
Blansku Ing. Josef Kupčík. Kromě tohoto projektu pořádá
kolpingova rodina ve spolupráci se Společností Katolického
domu v Blansku každoročně dětský karneval a navštěvuje s
dětmi a mládeží z kroužků různé výstavy a muzea.
Ing. Josef Kupčík

Zpravodaj Kolpingova díla České republiky
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Příběh z Betléma 2007
Tradice žďárského Živého betléma pokračuje
Ten starý příběh z Bible o narození Ježíše Krista zná
většina z nás, a přece nás stále tolik přitahuje. Provází nás
mnohdy již od dětství, ale nikdy nezevšední.
Již jedenáctým rokem je na žďárském náměstí hráno
divadelní představení „Živý betlém“ a náměstí pokaždé
praská ve švech, protože je zcela zaplněno dětskými diváky,
kteří netrpělivě čekají na „své“ představení.
Nejinak tomu, jak doufáme, bude také v úterý 18.
prosince 2007 od 16.00 hodin, kdy se budou před Starou
radnicí, tísnit davy nedočkavých diváků. Představení
pořádají každoročně Kolpingovo dílo ČR, Biskupské
gymnázium a Střední škola gastronomická A.Kolpinga pod
záštitou žďárské římskokatolické farnosti. O tom, že se
věhlas žďárského Živého betléma šíří za hranice našeho
města, svědčí každoroční účast diváků z širokého okolí.
Studenti z Biskupského gymnázia a SŠG Adolpha Kolpinga,
pod vedením svých profesorů, již tradičně přebírají na svá
bedra značnou část úkolů spojených s touto akcí. Herecké
role obsazují převážně studenti a dále také zanícení farníci s
ochotnickým duchem. Režisérka
Jana Mokrá se z nich ze všech
snaží „vyždímat“ co nejlepší
výkony, za které se tito amatéři
nemusí stydět. Celé představení
bude profesionálně ozvučeno a
osvětleno. Zde je potřeba vyslovit
uznání především řediteli obou
výše zmíněných škol Ing. Jiřímu
Cočevovi, který tomuto představení věnuje již několik let mnoho času a sil.
Tento večer bude možno
vidět vedle dvounohých také
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Příběh z Betléma 2007
Tradice žďárského Živého betléma pokračuje
čtyřnohé herce. Ti bývají pokaždé středem pozornosti dětí,
pro které je to často vzácná příležitost, pohladit si ovečku,
oslíka nebo velblouda ! Skutečně, i tento vzácný host by měl,
stejně jako loni, zavítat do našeho Živého betléma.
Letos bude celý program rozšířen o několik novinek.
Celé odpoledne budou na náměstí znít koledy a v
připraveném stánku se budou moci kolemjdoucí občerstvit.
Kromě toho si budou moci zakoupit výrobky (s vánoční
tematikou) klientů Terapeutické komunity Sejřek a dozvědět
se něco o aktivitách Kolpingova díla České republiky o.s.
Před vlastním divadelním představením ještě vystoupí
zrakově postižení zpěváci a také se zde objeví tzv. „Strom
splněných přání“, který organizuje Hitrádio Vysočina.
Smyslem a cílem tohoto hodinového představení je
snaha přiblížit dětem, co nejpoutavější formou, tento vánoční
příběh o narození Ježíše a přispět k navození pravé vánoční
atmosféry v našich domovech a v dětských duších v nichž
jistě toto představení zanechá nezapomenutelný zážitek.
Naše poděkování patří institucím, které tuto akci
finančně podpořily - Fond Vysočiny a Město Žďár nad
Sázavou, stejně jako všem, kteří přiloží ruku k dílu a
zaslouží se o zdárný průběh představení, které se stalo
neodmyslitelnou součástí Vánoc ve Žďáře nad Sázavou.
Za organizátory Michael Kubík, Ladislav Bárta
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Akce, na kterých byste neměli chybět
Silvestr na Vyhlídce
Vyhlídka, Češkovice u Blanska
30.12.2007 – 1.1.2008
Kdo z Vás ještě neví, kde stráví se svojí rodinou či přáteli
přelom roku, má možnost využít služeb rekreačního zařízení
Vyhlídka. Tento rok jsme se rozhodli nabídnout Vyhlídku v termínu od 30.12.2007 do 1.1.2008 pro pobyt rodin s dětmi. Členové
či příznivci Kolpingových rodin se tak mají možnost přihlásit na
centrálním svazu Kolpingova díla a strávit příjemný čas v našem
zařízení uprostřed kouzelných scenérií Moravského krasu.

Divadelní hra "Čtvrtý z mudrců"
Velká Losenice, 6.1.2008, 16.30 hodin.
Kolpingova rodina Velká Losenice zve všechny
srdečně na tradiční vánoční divadelní představení "Čtvrtý z
mudrců", které se uskuteční u zvoničky kostela sv.Jakuba ve
Velké Losenici.

Společenský ples Kolpingova díla ČR,
Biskupského gymnázia a SŠG Adolpha
Kolpinga
Žďár nad Sázavou, 18.1.2008
V pátek 18. ledna 2008 se ve žďárském kulturním
domě uskuteční společenský ples, který je současně
stužkovacím plesem maturantů obou škol. Na tuto tradiční
ošatku skvělé show, výborné muziky a vybraných kulinářských
specialit z dílny SŠG Vás všechny srdečně zveme !

Pokojné svátky vánoční
a požehnaný rok 2008
Vám přeje
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