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Vánoční slovo kardinála Dominika Duky
Vánoce jsou pro společenství v naší Kolpingově rodině výzvou stát vždy blízko těm,
kteří potřebují naši pomoc. Bůh se v Ježíši solidarizoval s lidmi. Nenarodil se do žádné idyly, přišel jako bezmocné dítě a přebýval v jeslích ve chlévě. To vše proto, abychom uvěřili, že nám chce být nablízku. Vánoce jsou časem, kdy křesťané znovu
prožívají radost, že se naplnila slova proroků, že Bůh přijde na tuto zem, že přijde
jako obyčejný člověk.
Člověk, který spojil svůj život s Ježíšem, je schopen růst v lásce a je
schopen láskou překonávat negativa
tohoto světa. Proto poklekáme o
Vánocích u jesliček, abychom si u
Ježíše Krista, u svého Boha, vyprosili schopnost být jako on. Lidé zapojení v Kolpingově díle chtějí pokračovat v jeho díle. Jejich vztah k Ježíši
vytváří pevné společenství připravené angažovat se a pomáhat.
Rád bych vedení Kolpingova díla, ale
i všem jeho členům poděkoval za
jejich celoroční práci, která je výrazným přínosem pro život společnosti
a církve v naší zemi. V nesnadných
dobách Kolpingovo dílo ukazuje
obětavost, ale také kreativitu. Je
duchovní a morální oporou pro
život mnoha lidí. Připojuji také přání
požehnaných Vánoc.
Kardinál Dominik Duka OP
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KR Přímětice
Výroba adventních věnců
K adventu patří neodmyslitelně adventní věnce a k
jejich výrobě pozvala Kolpingova rodina v Příměticích
zájemce z řad farnosti.
Všichni se společně sešli na
faře a domů si každý odnášel svůj originální výrobek,
na který byli všichni jak se
patří hrdí.

Požehnané a radostné svátky velikonoční přejeme všem čtenářům Zpravodaje!

ZPRAVODAJ

STRÁNKA 3

Sociální podnik KOVOLES
Dlouhodobě nezaměstnaní pracují v lese
Žďár nad Sázavou, Sejřek – Sociální podnik KOVOLES vytváří pracovní místa pro dlouhodobě
nezaměstnané osoby z Bystřicka a Tišnovska.
Za rok své existence vytvořil a udržuje 6 pracovních míst, která byla průběžně obsazena 11
dlouhodobě nezaměstnanými osobami.
Pracovníci se uplatňují zejména v lesnickém provozu,
kde dle potřeby sází stromky, provádí ochranné postřiky, stavějí oplocenky, vyžínají nebo uklízejí po těžbě. Další uplatnění nalézají v zámečnické dílně, kde se
provádí zakázková výroba vrat, plotů, zábradlí a dalších kovových konstrukcí. Další náplní práce je produkce a prodej palivového dřeva.
„Zaměstnanci mohou při práci využít systému podpůrných aktivit, který zahrnuje skupinové i individuální
aktivity k posílení orientace na trhu práce nebo možnost absolvovat kurz obsluhy motorové pily nebo
křovinořezu.“ popisuje specifika KOVOLESu jeho manažer Pavel Beneš. „Sociální podnikání totiž představuje podnikání, jehož hlavním cílem není pouze zisk, ale
také sociálně prospěšná činnost. Základními principy
je zpětná investice zisku do podniku, sociální prospěšnost pro zaměstnance a pro místní komunitu.“
Lidé, kteří jsou bez práce déle než rok ztrácejí vůli a
motivaci práci dále hledat. Tím, že jim je zprostředkováno zaměstnání, dojde ke snížení rizika jejich ekono-

mického, ale také sociálního ohrožení.
Jedním ze zaměstnanců je pan Jaroslav. Bez práce byl
dva roky, předtím se vždy jednalo o krátkodobá zaměstnání. Nedostatek příjmů řešil půjčkami, které ho
přivedly na hranici exekuce. Po nástupu do práce se
mu otevřela další možnost zadlužování, neboť pracovní smlouva je podmínkou pro schválení některých
půjček. Teprve na základě individuálních konzultací
pan Jaroslav pochopil důsledky svého počínání,
přestal se zadlužovat a pomalu začíná splácet asi třísettisícový dluh.
Aktuálně se připravuje zákon, který by koncept sociálního podnikání právně ukotvil. Na základě tohoto
zákona by měly být zvýhodněny odběratelé produktů
nebo služeb sociálních podniků.Rozjezd podniku,
jehož zřizovatelem je Kolpingovo dílo České republiky, by nebyl možný bez podpory z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Projekt, jehož
realizace probíhá od listopadu 2013 do června 2015,
má pomoci novému podniku při nákupu potřebného
vybavení do lesnického provozu a zámečnické dílny.
Pavel Beneš
Sociální podnik KOVOLES, o.p.s.
náměstí Republiky 22, 591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: 566 585 013, 608 444 099
www.kovoles-ops.cz ; kovoles@kolping.cz
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KR Klokoty
Pevnost Boyard - vzpomínka na letní tábor
posledního místa zaplnil celkem 40 účastníky
tradičního letního tábora pořádaného pod hlavičkou Kolpingovy rodiny Klokoty.

.

Klokotský farní dům Emauzy to v druhé polovině srpna neměl lehké. Jen co stačil trochu
vydechnout po sobotním pohoštění pro kardinála Dominika Duku a kněze z okolí při
příležitosti hlavní pouti k svátku Nanebevzetí
Panny Marie, už se v pondělí 18. srpna do

Děti čekalo dobývání pevnosti Boyard podle
stejnojmenné francouzské soutěže. Celý týden
plnily úkoly, za které získávaly klíče k pevnosti,
ve věži dostávaly hádanky od otce Fury a další.
Za zodpovězení posledních otázek na základě
získaných indicií všechny skupiny čekalo ote-

vření vrat pevnosti (klášterních vrat) a po nasbírání zlaťáků na všechny čekaly zasloužené
odměny. Mezi třešničky na dortu až snad na
dvě výjimky každý započítal úterní lezení na
skálu nad Lužnicí (díky Aničce), všichni pak
středeční celodenní výlet na Kozí Hrádek a
čtvrteční přespání na zámku Červená Lhota.
V pátek nás už tradičně přivítal otec Jenda Turek na věži táborského kostela a protáhl nás i
kostnicí bez kostí pod klášterním kostelem
Narození P. Marie.

ZPRAVODAJ
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KR Klokoty
Stejně jako loňský tábor jsme zamýšleli tábor vést
s trochou výuky angličtiny, což se tentokrát podařilo v míře naplněné: obláti P. Marie zprostředkovali přítomnost římského studenta původem ze
Srí Lanky jáhna Dhanushky Fernanda, který svou
přítomností a milým přístupem děti „nutil“
k mezinárodní konverzaci. K mezinárodnosti přispěla i přítomnost dvou dětí z Anglie: Kryštofa a
Katie. Ta měla mj. výsledky typu: už umím anglicky popěvek z toho a toho seriálu, on se na něj
dívá taky, tyhle náramky pletou v Anglii taky, ale
jiným způsobem a mnoho dalšího. Na farní nedělní mši svatou jsme si díky Jirkovi a Dhanushkovi
nacvičili píseň v angličtině a sinhálštině, společně
se naposledy vyfotili a s trochou smutku v srdcích
se vrátili do svých domovů. Na shledanou příští
rok!
Hana Koukalová, KR Klokoty

KR Klokoty
Vánoční dílna
Naše „nejnovější“ Kolpingova rodina z Klokot u
Tábora nezahálela ani o Vánocích a uspořádala
tuto povedenou akci, která může být inspirací
také nám ostatním.
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KR Lesná
Vánoční koncert
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KR Velká Bíteš
Adventní a vánoční akce
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KR Žďár nad Sázavou
Živý betlém
Pořadatelé tradiční vánoční akce – ochotnického divadelního představení Živý betlém se letos museli poprat s několika nepříznivými okolnostmi, které ohrozily
zachování více než 20 leté tradice tohoto
ochotnického představení.

Hlavním problémem bylo uzavřené náměstí
Republiky a prostranství před Starou radnicí,
kde se akce pravidelně koná, z důvodu rekonstrukce. Dalším zádrhelem byla skutečnost, že
již není k dispozici konstrukce pódia, které se

ZPRAVODAJ

přes 15 let používalo. Na rozměry a dispozice
této specifické konstrukce pódia byla připravena scéna a průběh celého představení. A aby
toho nebylo málo, náš „dvorní dodavatel“ exotických zvířat zrušil chov velbloudů a lam.
Přes to všechno zvítězila vůle nepřerušovat
tuto obdivuhodnou tradici a poprat se
s těmito problémy. Za náhradní místo konání
bylo vybráno prostranství před žďárským Domem kultury, které se nakonec ukázalo dobrou volbou. Po nedávné rekonstrukci získal
tento prostor kultivovaný vzhled a pro potřeby divadelního představení pod širým nebem
se výborně hodil. Také ostatní těžkosti se po-
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KR Žďár nad Sázavou
Živý betlém
dařilo vyřešit a výsledkem bylo krásné představení, které přilákalo až nad očekávání velké množství diváků, především samozřejmě dětí.
„Zpočátku jsem měla trochu obavy o výsledek
představení, ale nakonec vše proběhlo, jak mělo
a v hledišti jsem viděla spoustu rozzářených dětských očí“, řekla Jana Mokrá, učitelka ze Střední
školy gastronomické. Žáci této školy společně se
studenty Biskupského gymnázia, učiteli a vedením
školy, měli největší zásluhu na konání celé akce.
Poděkování patří také Kolpingovu dílu ČR za
organizaci akce, Vítkovi Dobrovolnému za technické zabezpečení scény, Jiřímu Dobrovolnému
za zapůjčení zvířat a v neposlední řadě Městu
Žďár nad Sázavou za dlouholetou podporu.
Výtěžek z dobrovolného vstupného bude zaslán
na pomoc potřebným lidem v Africe. V rámci
projektu Mezinárodního Kolpingova díla pomůžeme alespoň trochu zlepšit životní situaci nejchudších v Ugandě a Tanzánii.
Michael Kubík
P.S. Krásné fotky pořídil Libor Havlík ml.
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22.
Mezinárodní
fotbalový turnaj
Letos jsme
s počty táborů zůstali nahalový
stejném počtu jako loni, kdy byl náhlý vzrůst.
Brno
- Češkovice,
31.10. - 2.11.2014
Děti nejen ze
Znojemska a Teplicka se

setkali na různých krásných místech naší
země.
Turnaj se uskutečnil o víkendu 31.10. - 2.11.2014 v brněnské hale VUT v Králo„Pro
velký
počet turnusů
potřeba -i 7 domácích a jedno zahraniční ze Slovenvě Poli.
Zúčastnilo
se hobylo
8 družstev
hodně vedoucích a pomocníků. Spolu s
ska. Vítězství a putovní pohár si odvezlo družstvo Kolpingovy rodiny Žďár n.S.
programovými vedoucími jsme měli velkou radost i z nových oddílových vedouSlavnostní výkop provedli předseda Kolpingova díla ČR Stanislav Juránek a P. Josef Novotcích, kteří se velmi pěkně věnovali dětem
ný. Akce však nebyla pouhým sportovním kláním, ale také příležitostí k setkání, navázání
a uměli je zaujmout i povzbudit
přátelských
nebo ochutnání jihomoravské pohostinnosti.
knových
dobrému“,
říká kontaktů,
hlavní organizátorka
šesti turnusů, Mgr. Markéta Matlochová.
Za podporu
akcebereme
děkujeme
Jihomoravskému
Na
naše tábory
i velmi
malé děti, kraji a jmenovitě našemu předsedovi Stanislavu Juránkovi.
které
se ještě sami o sebe nedokáží postarat, a tak také prosíme o pomoc chůvy –
šikovné
starší
slečny, které se o ty nejKonečné
pořadí:
menší pěkně starají.
Pokračovali
v započaté
spolupráci
1. Žďár nadjsme
Sázavou
1
s charitou Teplice, konkrétně s domem
2. Žďár nad Sázavou 2
Agape, kde žijí přechodně ubytovaní různí
3. ve
Dyjákovičky
lidé
finanční či bytové nouzi. Na přání
4. Věžnicepana ředitele jsme uspořádali
tamějšího
další
táborBíteš
pro děti obyvatel tohoto zaří5. Velká
zení.
Zvláště
6. Blansko pro ně, ale i pro jiné rodiče
bylo velmi náročné zajistit zaplacení nákla7. Šurany (Slovensko)
8. Horní Kosov
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Nadcházející akce
Společenský ples
(24.1.2015, Žďár nad Sázavou)
Společenský ples Kolpingova díla ČR, Biskupského gymnázia a Střední školy gastronomické
se uskuteční v pátek 24. ledna od 19:00 hodin ve žďárském Domě kultury.

Setkání Kolpingových rodin
(20.-21.2.2015, Vyhlídka, Blansko)
Tradiční pracovní setkání zástupců Kolpingových rodin se tentokrát uskuteční až po Novém
roce na Vyhlídce. Akce bývá užitečnou příležitostí k výměně zkušeností a nápadů z jednotlivých Kolpingových rodin a získání motivace do další činnosti.

„Po stopách Adolpha Kolpinga“ - zájezd členů KD ČR
do Kolína nad Rýnem
(1. - 3.5.2015, Kolín nad Rýnem)
Tematicky zaměřený zájezd do míst, kde se blahoslavený Adolph Kolping narodil (Kerpen),
žil a působil. Navštívíme nejen muzeum v jeho rodném domě v Kerpenu, ale také Minoritský kostel v Kolíně, kde je pochován a další místa spojená s jeho dílem.
HLASTE SE PROSÍME CO NEJDŘÍVE (nejlépe mailem: kolping@kolping.cz) !

Svoje příspěvky, dotazy nebo náměty zasílejte na adresu kolping@kolping.cz
nebo poštou na adresu:
Kolpingovo dílo ČR, nám. Republiky 286/ 22, Žďár nad Sázavou 591 01
Více informací o našich akcích najdete také na www.kolping.cz

