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Prázdniny s Kolpingovým dílem
Letošní prázdniny přinesly opět spoustu nezapomenutelných záţitků pro účastníky
mnoha táborů, které Kolpingovo dílo ČR uspořádalo. V letošním roce jsme zorganizovali 32 táborů pro 993 dětí z mnoha koutů naší země. Kromě toho někteří vyuţili
nabídky k účasti na mezinárodním táboře Kolpingu Evropa, který se letos konal
v Rumunsku, které je známé svojí krásnou přírodou.
Zprávy z několika táborů Vám nyní přinášíme na stránkách našeho Zpravodaje, který
k Vám poprvé míří v této nové grafické podobě.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem dobrovolníkům, kteří se v jednotlivých Kolpingových rodinách přičinili o zdárný průběh všech akcí. Bez jejich nasazení by se
tyto krásné akce nemohly uskutečnit. Současně také děkujeme za finanční podporu
zejména MŠMT, ale také krajským, městským či místním samosprávám.
Michael Kubík, Kolpingovo dílo ČR
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Letní tábory KR Kunštát 2011
O letních prázdninách pořádala farnost Kunštát jiţ
tradiční tábory pro děti
školou povinné. Jako kaţdý
rok, i letos celé počínání
zaštiťovala Kolpingova
rodina Kunštát.
První z táborů byl určen
dětem od první do čtvrté
třídy. Malí táborníci vyrazili
do Osové Bítýšky na
Diecézní centrum ţivota
mládeţe. Zde proţili týden
plný legrace, přátelství a
nových záţitků. Celým
pobytem děti provázel
"bláznivý" vědec, který je
pomocí svého stroje času
přenesl vţdy do jiné doby.
Druhý tábor, určený starším dětem, probíhal od 17.

do 26. července, tedy deset dní. Letošní téma znělo: Po stopách Mojţíše z
Egypta do země zaslíbené.
Děti se tedy nejprve ocitly
v egyptském otroctví, kde
měly moţnost vyzkoušet si
těţký ţivot Izraelitů. Po
přechodu Rudým mořem a
"úmorném" putování pouští na závěr dobyly i Jericho.
Oba tábory proběhly v
příjemné přátelské atmosféře. Děti měly moţnost
dozvědět se zajímavé informace a osvojit si nové
dovednosti. V programu
nechyběly ani chvíle ztišení
při modlitbě a mších svatých.

daný
na
Vyhlídce
v Češkovicích 20.-26. srpna, byl vlastně tanečním
soustředěním tanečního
krouţku KR BAMI. 51 dětí
si uţilo krásného letního
p o č a s í p ř i k ou p á n í
v bazénu hotelu Panoráma,
vycházek, soutěţí a pod
vedením zkušených trenérek secvičilo nové taneční
sestavy pro příští sezónu.
Alois Havelka

Třetí tábor tradičně pořá-

Mezinárodní tábor Kolpingovy mládeže
v Rumunsku

Kolpingova
mládež
se setkala
v Rumunsku

Na přelomu července a
srpna 2011 jsme měli moţnost zúčastnit se mezinárodního tábora Kolpingovy
mládeţe, tentokrát v Rumunsku. Kolpingovo dílo
ČR reprezentovala 8členná
skupinka
studentů
z různých koutů republiky.
Kromě Rumunů přijeli
také mladí lidé ze Slovenska, Ukrajiny a Německa.
Celý týden byl zaměřen na
téma dobrovolnictví (rok
2011 byl vyhlášen Evropským rokem dobrovolnictví) a my jsme si z něj odvezli mnoho neopakovatelných záţitků. V Bukurešti
jsme se dokonce zúčastnili
konference o dobrovolnictví, kde jsme se dozvěděli
o dalších moţnostech, jak
se zapojit.
Rumuni pro nás připravili
velmi bohatý a pestrý pro-
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gram. Nejen ţe jsme poznali významné historické
památky Rumunska (jako
například
parlament
v Bukurešti a Drákulův
hrad), ale také jsme si zasportovali v lanovém centru i brašovském aquaparku. Nevšedním záţitkem
bylo pro všechny nastudování divadelního představení na motivy příběhu o
dobrém Samaritánovi, které jsme odehráli přímo na
hlavním
náměstí
v historickém centru Brašova. Velký úspěch měla
také exkurze v tiskárně
novin.
Milým překvapením bylo
pozvání ke společné večeři
do centra Kolpingovy rodiny v Brašově, kde byl pro
nás připraven tradiční rumunský večer. Poznali
jsme také mnoho zajíma-

vostí o kultuře a zvycích
ostatních účastníků a naučili jsme se jejich národní
tance. Celé setkání provázela velmi přátelská a srdečná atmosféra, ţe se
nám ani nechtělo jet domů.
Velké poděkování patří
rumunským
organizátorům, kteří se o nás výborně starali, především Corneliovi Bulai, Aně Cojan a
otci Bogdanovi.
Kristýna Guricová
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Absolventská komunita v TK Sejřek

Končící léto zve lidi k tomu,
uţít si ještě trochu teplého
počasí, setkat se s přáteli, případně oslavit něco, co za oslavu stojí. Nejinak tomu bylo
letos (stejně jako kaţdý rok) v
malebné vesničce v Sejřku u
Nedvědice. Místní terapeutická
komunita, kde se lidé léčí se
závislostí na drogách a s duševní nemocí, pořádala v sobotu
17.9. 2011 tradiční Absolventskou komunitu, coţ je setkání

bývalých klientů a pracovníků Terapeutické komunity
Sejřek, kterou zřizuje o.s. Kolpingovo dílo České republiky.Absolventské setkání má za
cíl předávání zkušeností mezi
současnými a bývalými klienty
o tom, jak je moţné léčbu, a
především následné začlenění
do ţivota a do práce, úspěšně
zvládnout. Krom toho je absolventská komunita i příjemným
setkáním klientů s pracovníky,
současnými i bývalými. Setkání
obsahuje diskusní i kulturní
program, např. divadelní představení současných klientů
komunity, které se opravdu
povedlo. Důleţité místo v programu má i ocenění bývalých
klientů za jeden rok či 3 roky

úspěšného osobního i pracovního ţivota bez drog. Na letošní setkání přijelo kolem 30
absolventů TK, z nichţ někteří
byli doprovázeni svými partnery nebo dětmi. Dětí bylo deset
a spoluvytvářeli příjemně ţivou
atmosféru. Celkem se akce
zúčastnilo kolem padesátky
lidí. Mezi hosty bylo moţné
spatřit i Václava Dobrovolného, ředitele Kolpingova díla
České republiky, díky němuţ
Terapeutická komunita Sejřek
provozuje své sluţby jiţ 12 let.
Za tu dobu prošlo léčbou 290
klientů, z nichţ větší části se
podařilo navrátit do běţného
ţivota.

V terapeutické
komunitě v
Sejřku se lidé
léčí se
závislostí na
drogách a
s duševními
nemocemi

Jan Sobotka

Srdíčko pomáhá rodičům najít práci
Síť mateřských center v rámci
projektu Krok k zaměstnání v
kraji Vysočina nabízí v prostorách Rodinného centra Srdíčko
ve Ţďáru nad Sázavou občanům novou sluţbu – Poradenství při hledání zaměstnání. Je
určeno hlavně ţenám, které se
po rodičovské dovolené vracejí zpět do pracovního procesu.
Prostřednictvím individuálních
konzultací s odbornicí na personalistiku Mgr. Pavlou Nečasovou se mohou zorientovat
na trhu práce, zjistit své osobní
a kvalifikační předpoklady pro
určité povolání nebo si vybrat
vhodnou rekvalifikaci. Aktuální

termíny poskytování konzultací
jsou pondělí 26. září 2011 a
středa 26. října 2011. Konkrétní hodinu poradenství si zájemci dohodnou po předchozím
vyplnění přihlášky s koordinátorkami RC. Přihlášky si mohou klienti vyzvednout osobně
v Srdíčku či si o ně napsat prostřednictvím mailové pošty.
Sluţba je určená hlavně rodičům pečujícím o děti do 15 let,
proto je součástí poradenství
také nabídka hlídání dětí v prostorách centra. Veškeré poradenství i hlídání dětí je bezplatné. Účastníci mohou být vedeni v evidenci Úřadu práce pou-

ze jako zájemci o zaměstnání“,
uvedla vedoucí koordinátorka
centra Kateřina Šalandová.
Poradenství v RC Srdíčko bude
probíhat i v dalších měsících
prvního pololetí školního roku.
Termíny se zájemci dozví na
www.rcsrdicko.cz.
Jana Kamarádová
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Léto s KR Brno-Židenice
O letošních prázdninách
pořádala Kolpingova rodina Brno-Ţidenice dva letní
dětské tábory, a to dvoutýdenní stanový tábor pro
starší děti a týdenní tábor
– chaloupku pro děti mladší. Obě akce se setkaly
s velmi pozitivním ohlasem
dětí i jejich rodičů. Dále se
uskutečnila 5denní pobytová akce pro mládeţ.
Letní stanový tábor KR
Brno-Ţidenice se uskutečnil ve dnech 3. 7. - 15. 7.
2011 v tábořišti leţícím
uprostřed lesů nedaleko
obce Radenice u Křiţanova. Název celotáborové
hry byl "Deadwood City".
Hlavním motivem hry byla
legendární "Zlatá horečka
na Klondiku". Jako chudí
Evropané jsme se vydali na
dalekou cestu přes Atlantik, do Nového Světa, Pacifickou ţeleznicí z Nového
Yorku do Vancouveru a
odtud dostavníkem a pěšky přes hluboké lesy, vysoké hory k řece Yukon, po
níţ jsme na postavených
vorech spluli do Dawson
City - městečka, které bylo
cílem zlatokopů. Avšak
čekalo nás nemilé zjištění,
protoţe jsme byli jiţ mezi
posledními dobrodruhy,
kteří se pokoušeli zlato v
těchto končinách najít.
Došli jsme pozdě, zlato
zde jiţ nebylo. Ale shodou
okolností jsme se dozvěděli o tajemném indiánském pokladu, který se
nacházel kdesi dál v temných lesích, za osadou Deadwood City, odkud se
však ţivý navrátil málokdo.
Srdce dobrodruhů se v nás
rozbušilo naplno a indiánský poklad pro nás byl
jasnou výzvou… Po těţkém zápolení jsme objevili
nejen indiánský poklad, ale
i pravdu, ţe není všechno
zlato, co se třpytí a největ-

ším pokladem je láska,
přátelství a největším bohatstvím je plnost ducha.
Tábora se zúčastnilo 29
dětí (z toho 25 táborníků a
4 praktikanti), o zajištění
tábora se staralo 7 vedoucích. Během tábora jsme
proţili spoustu krásných a
nezapomenutelných okamţiků.

chetný čin a rovněţ za
velikou pomoc v boji proti
bezpráví však byli bohatě
odměněni samotným sultánem. A tak skončil dobře
příběh, do kterého byly
děti vtaţeny jednak tématikou her a rovněţ mnoţstvím scének a četnou
přítomností Aladina (za
kterého byl přestrojen
jeden z našich praktikantů)
Pro mladší děti (první stu- u většiny her, i při společpeň ZŠ) byl připraven tá- ném stolování.
bor s názvem „Kouzlo 7 a
1 noci aneb Aladinova lam- Na závěr prázdnin jsme
pa“. Na ubytovně v Újezdě uskutečnili ještě krátký
u Černé hory pronajaté od 5denní tábor pro mládeţ
jednoty Orel strávilo ve ve věku 16 - 26 let. Jednalo
dnech 1. - 9. 7. 2011 krás- se o akci s klasickým táboné slunečné prázdninové rovým reţimem pro mladny 28 dětí, o které se dé, kteří jiţ přesáhli věkostaralo 8 vedoucích a tři vou hranici pro účast na
praktikanti (mladí vedoucí táborech a rovněţ pro
do 18 let).
naše praktikanty a vedoucí,
S dětmi jsme se vydali na aby si mohli vyzkoušet
Dálný východ na pozvání tábor z pozice účastníků.
dobrého sultána, který Tématem tábora byla cesta
toho času ţil ve skrytu se na Aljašku, kde byli účastsvou krásnou dcerou níci strţeni zlatou horečJasmínou, neboť moc kou. Nicméně zlata se ješuchvátil zlý vezír Jaffar. tě nikdo nenajedl a tak se
Mladí návštěvníci slíbili mladí zlatokopové museli
sultánovi a jeho dceři po- starat i o své ţivobytí
moc. Zakrátko se seznámi- a v mnohých hrách poměli i s Aladinem, kterému řit své síly. K našemu potědopomohli k ú těk u šení měla akce veliký ohlas,
z vězení, a také získali kou- zúčastnilo se jí 21 mladých,
zelnou lampu s Dţinem, kteří se nejen podrobili
který se stal jejich pomoc- táborovému reţimu, ale
níkem proti zlému vezíro- nechali se vtáhnout do
vi. Po několika dnech byl zápalu her s nadšením,
vezír z paláce vyhnán a kterému jsme zvyklí u dětí,
sultán se mohl navrátit. se kterými pracujeme.
Ale co se nestalo, vezír
ukradnul kouzelnou lampu. Touto formou bychom
I
začalo
p u t o v á n í rovněţ chtěli poděkovat za
(pokladová hra), které finanční podporu MŠMT,
vedlo ke znovuzískání lam- JMK, Statutárnímu městu a
py. Dětem byla nabídnuta MČ Brno - Ţidenice. Domoţnost vyuţít třetího (tj. tační prostředky jsou neposledního) přání od dţina, dílnou součástí financování
které by jim zajistilo velký našich aktivit, díky nim
poklad, ale děti se na radu můţeme kvalitně zajistit
Aladina a jeho přátel roz- naše periodické aktivity a
hodly vyuţít poslední přání pobytové akce dětí.
k tomu, aby dţinovi darovali svobodu. Za svůj šleStanislav Lang
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Otevření farního hřiště v Kunštátě

Svátek sv. Václava 28. září
2011 byl významným dnem
pro kunštátskou farnost. Na
nevyuţívané farní zahradě bylo
zbudováno travnaté hřiště na
malou kopanou a tento den
bylo slavnostně poţehnáno a
otevřeno.
Slavnost začala ve 14.oo
hod mší sv. a po ní se asi 200
hostů přesunulo na sportoviště. Zde P. Tomáš Koumal

v krátké promluvě popsal budování hřiště, poděkoval firmám, které se na stavbě podílely a sponzorům, kteří na ni
přispěli. Poté předal čestné
červenočerné dresy farnosti
hlavním aktérům - zástupci
nadace ČEZ poslanci Janu Husákovi, KR Kunštát a členům
farní ekonomické rady. Ing.
Juránek za Jm. kraj se omluvil.
Dále následovalo samotné
ţehnání hřiště.
Slavnost vyvrcholila dvěma
exhibičními utkáními. Nejdříve
hráli ministranti /synové/ proti
otcům 2 x 15 minut a poté
manţelky proti manţelům,
kteří museli nastoupit
v sukních. Výsledky nebyly
důleţité, hlavně ţe se obecen-

stvo bavilo. Branky padaly,
sluníčko svítilo, klobásy se pekly, piva i vína bylo také dost a
tak se odpoledne protáhlo aţ
do večerních hodin.
Alois Havelka

Tábor Kolpingovy rodiny Soběšice
Jiţ tradičního letní tábor Kolpingovy rodiny Soběšice se
letos konal v Peksově Mlýně u
Vranovské přehrady. Důraz byl
tradičně kladen na harmonické
rozvíjení osobností táborníků.
Součástí byl jiţ druhý ročník
filmového festivalu, na kterém
táborníci prezentovali krátkometráţní snímky, které během
tábora vytvořili. Nechyběla ani
řada sportovních, logických i
vzdělávacích aktivit. Letošní
program byl orientován také
na výtvarnou činnost a rozvoj
schopnosti spolupráce mezi
členy jednotlivých druţinek.
Nezastupitelnou úlohu na táboře hrála také osobnost duchovního P. Ignáce, OFM, který pro potřeby tábora slouţil
kaţdý den mši. Mimo to byla
přítomná tradiční modlitba

před jídlem či v poledne. Zajímavým doplňkem duchovního programu bylo kaţdodenní čtení bajek od kardinála Špidlíka. Tématem tábora byly jezuitské redukce
v Paraguayi, coţ dotvářelo celkový ţivý duchovní rámec táborového ţivota.
Určitým specifikem jsou také oblíbené čajovny, ve kterých se mohou táborníci scházet a v neformálně příjemné atmosféře se lépe
poznávat a sdílet. Tábor se jako
obvykle snaţil o rozvoj tělesných,
duševních i duchovních schopností kaţdého jednotlivce. Věříme, ţe
se to alespoň částečně podařilo.
Marie Kozlová

Nadcházející akce
Pouť Kolpingova díla do Říma
(25.—29. 10. 2011)
V termínu 25. - 29.10.2011 se uskuteční celosvětová pouť Kolpingova díla do Říma u
příleţitosti 20. výročí blahořečení našeho zakladatele Adolpha Kolpinga.
Více informací najdete na www.kolping.cz

Mezinárodní fotbalový turnaj
(19. 11. 2011)
Jiţ tradiční fotbalový turnaj Kolpingových rodin z různých zemí Evropy.
Přátelský turnaj proběhne v sobotu 19. 11 . v Novém Veselí.

Živý Betlém
(20. 12. 2012)
Přijďte se na chvíli v předvánočním shonu zastavit u jesliček.
20.12. odpoledne na náměstí Republiky ve Ţďáře nad Sázavou.

20. Společenský ples Biskupského gymnázia,
SŠG A. Kolpinga a Kolpingova díla České republiky
(20. 1. 2012)
Společenský ples Kolpingova díla České republiky a zároveň stuţkovací ples středních
škol, jeţ Kolpingovo dílo zřizuje, proběhne v pátek 20.1. 2012 v Kulturním domě ve Ţďáře nad Sázavou. Můţete se těšit na hudbu, tanec a také vybrané kulinářské speciality z
dílny SŠG. Všichni jsou srdečně zváni.

Svoje příspěvky, dotazy nebo náměty zasílejte na adresu kolping@kolping.cz
nebo poštou na adresu:
Kolpingovo dílo České republiky nám. Republiky 22, Ţďár nad Sázavou 591 01
Více informací o našich akcích najdete také na www.kolping.cz
Aktuální dění můţete také sledovat na našem profilu na síti

