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Jsem moc rád, že k Vám po delší dobì opìt 
doputoval náš Zpravodaj. Pevnì vìøím, že si 
dobøe poètete ve spoustì èlánkù týkajících se 
letošních prázdnin nebo se budete spoleènì                 
s námi radovat z velkého úspìchu, kterého 
dosáhli naši èlenové ve Smeènì, kde otevírali 
novì zrekonstruované Rodinné centrum.
Rád bych se hned na prvních stránkách také vrátil 
k letošní návštìvì Svatého otce Benedikta XVI. 
ve Velké Británii. V médiích jsme mohli                               
s l e d o v a t  p ø e v á ž n ì  i n f o r m a c e                      
o protikatolických a protipapežských protestech
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Milé Kolpingovy sestry a bratøi na celém svìtì,

rok plný událostí se pomalu blíží ke svému konci a my se pøipravujeme na 
svátek narození našeho Pána Ježíše Krista. Plni dùvìry mùžeme uplynulé 
týdny a mìsíce vložit do rukou Božích. I pøes mnohé výzvy, tìžkosti èi 
problémy na všech úrovních Kolpingova díla pohlížím s vdìèností na vše, co 
jsme prožívali.
Již blahoslavený Adolph Kolping znal sílu vdìènosti („Bratøi, uète se být 
vdìèní!“). Opravdová vdìènost je jedním ze základních životních postojù. 
Vdìènost vùèi Bohu stála vždy v centru jeho rozjímání: „Vše, co prožívám, 
co dostávám, není samozøejmé!“.

Vánoèní pozdrav Mons. Axela Wernera

Veškerá naše práce a snažení jsou dùležité, ale ještì dùležitìjší je si uvìdomit, že: „Sám nemohu 
všechno zvládnout! Jsem závislý na bližních a pøedevším na Bohu.“ Èasto si toto uvìdomujeme až ve 
chvíli, kdy nás potká nìjaký zásadní zvrat, pøicházejí zdravotní obtíže apod. Chtìl bych proto jménem 
nás všech èlenù Kolpingu vyjádøit vdìènost pøedevším Bohu, ale také všem, kteøí nám pomáhají v tom, 
že se Kolpingovo dílo tak pozitivnì vyvíjí.
Milí Kolpingovi pøátelé, dìkování má nìco spoleèného s myšlením (v nìmèinì jsou to podobné výrazy 
„danken“ a „denken“ – poznámka pøekladatele). Opravdový dík není vyøèen bezmyšlenkovitì, protože 
jsme pøesvìdèeni o tom, že Bùh náš život ovlivòuje a provází nás.

Jako Váš generální duchovní správce si pøeji, abychom byli také v roce 2011 naplnìni radostí, 
vdìèností a dùvìrou. Vyzývám Vás všechny také ke konkrétním pøedsevzetím, která nás pøiblíží                     
k Bohu. K tomu prosme, na pøímluvu blahoslaveného Adolpha Kolpinga, o sílu  a otevøená srdce.

Váš

Msgr. Axel Werner
generální duchovní správce  

a o vlastní náplni a poslání návštìvy již moc ne. Proto také naše médium tento dluh èásteènì napravuje a 
otiskujeme zajímavý rozhovor s øeditelem Tiskového støediska Svatého stolce P. Federicem 
Lombardim. Na závìr pak zajímavou a trefnou úvahu Ondøeje Neffa, kterou jsme s jeho laskavým 
svolením pøevzali z internetového serveru „Neviditelný pes“.
      
Pøeji pøíjemné poètení!
Michael Kubík, šéfredaktor 



Rozhovor s P. Federicem Lombardim 

k papežské návštìvì Velké Británie 
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Uvádíme pøeklad rozhovoru, který vatikánskému 
rozhlasu poskytl P. Federico Lombardi, øeditel 
Tiskového støediska Svatého stolce.

Je výsledek cesty papeže zcela kladný?
Øekl bych, že skuteènì ano, a dodal bych, že je 
kladný v tom smyslu, co zajímá papeže, a to je 
možnost hlásat pozitivní poselství ve jménu 
Krista, ve jménu køes�anské víry, a vìdìt, že toto 
poselství pøichází k uším pøipraveným mu 
naslouchat. Papeže nezajímají tolik vysoké poèty 
lidí, i když i ty byly. Dùležité je to, co pøedstavují, 
a to je naslouchání poselství. Mùžeme být velice 
klidní, že tomu, co chtìl papež bìhem této cesty 
ø íc i  spoleènos t i ,  ka to l ické  komuni tì                              
i odpovìdným politikùm, se naslouchalo.

Zaznamenali jsme radikální promìnu tónu                   
v médiích. Nìkdo hovoøil o papežovì osobním 
úspìchu…

Ano. Papež nechce být "hvìzda" – to velmi dobøe 
víme – protože to neodpovídá jeho osobnosti, 

jeho úøadu a jeho pøání. Je však rád, když je 
známý a vnímán takový, jakým opravdu je: jako 
služebník Pána a také jako osoba, která má svùj 
zpùsob vystupování. Papež není jen velký uèitel, 
vzdìlaný èlovìk, jak všichni víme, ale také 
èlovìk pokorný, pøíjemný, citlivý a toužící 
pøistupovat k druhým s hlubokým lidstvím.                  
To bìhem cesty mnozí pochopili. Pøekonali 
pøípadné pøedsudky vùèi papeži, anebo to, že ho 
dostateènì neznali. Mùžeme nyní øíci, že angliètí 
katolíci, ale také anglická spoleènost, lépe zná 
papeže takového, jaký je, tedy zná ho jako 
pøítele, osobu, která pøinesla pozitivní poselství. 
V této souvislosti bych chtìl poznamenat, že 
velkou službu vykonala televize. Dobøe využitá 
televize mùže udìlat velkou službu. Èasto ji 
kritizujeme, a právem, kvùli mnohému, co 
televize dìlá, ale ve skuteènosti mùže také 
vykonávat úžasnou službu, jak tomu bylo bìhem 
této cesty. A nejen proto, že objektivnì ukázala 
množství lidí, a tedy naslouchání, s nímž se papež 
setkával, ale také zblízka ukázala tváø a osobnost 
Svatého otce s jeho zpùsobem jednání. Myslím, 
že to je jedna z velkých služeb, které televize 
mùže a má dìlat, aby umožnila lépe poznat 
osobnost papeže. Právì televizní zábìry papeže 
také v minulosti, jak si pamatuji z cesty do 
Turecka v souvislosti   muslimským svìtem – 
zvláštì v Modré mešitì – byly rozhodující              
a pøispìly k pochopení jeho pøátelského postoje    
k muslimskému svìtu. Ve Spojených státech 
televizní zábìry papeže na Páté avenue s jeho 
úsmìvem, vztahem k lidem a jeho vlídností 
vyvolaly nadšení a – øeknìme – pøátelství            
a srdeènost ze strany amerického národa. 
Podobnì tomu bylo i zde, ve Spojeném 
království. Zábìry BBC a televizí na poolech 
napomohly tomu, že lidé pochopili a èasto 
zmìnili mínìní, které pøedtím o papeži mìli, a tak 
mùžeme øíci, oblíbili si ho a byli pøipraveni 
s p r á v n ì  n a s l o u c h a t  j e h o  p o s e l s t v í .

Premiér Cameron pøi odletu øekl dùležitou 
vìc: papež vyzval zemi k zamyšlení…

Myslím, že to byl opravdu skvìlý závìr cesty, a je 
velmi pravdivá, a je dobøe, že to øekl zrovna 



pøedseda vlády, tedy jedna z nejvýznamnìjších 
osobností ve spoleènosti a v životì Spojeného 
království. Papež pøichází právì s tímto pøáním: 
nevnucuje, ale nabízí. Pøedkládá poselství víry 
jako nìco pozitivního a nabízí zamyšlení, aby 
bylo možné rozlišit, pochopit situaci, v níž se 
historicky jako spoleènost, svìt dnes nacházíme 
tváøí v tváø velkým výzvám souèasnosti                      
i budoucnosti, k jakým hodnotám mùžeme 
smìøovat, ale také k jakým rizikùm vedoucím               
ke ztrátì zamìøení na podstatné hodnoty. A to je 
prvek, u nìhož bych se chtìl chvíli zastavit. 
Papež vždy pøedkládá návrh, který je zásadnì 
pozitivní, protože evangelium je nabídka spásy, 
dobra pro lidstvo. Vždy ale existuje skuteèné 
lákání rizik, hlas problémù, které prožívá v této 
epoše naše spoleènost a mohou vést ke ztrátì 
koøenù, opìrných bodù. Tedy pozitivní návrh, ale 
také varování pøed nebezpeèím. Tato varování 
pøed nebezpeèím jsou èasto vnímána polemicky, 
jako nìco agresivního, pøitom jsou opravdu 
plodem hluboké starosti o dobro všech lidí, 
souèasných mužù a žen, spoleènosti a svìta. 
Když Cameron øíká "naše spoleènost, celé 
Spojené království, je vámi pozváno a vyzváno, 
aby se zastavilo a pøemýšlelo", znamená to,        
že správnì pochopil toto: poselství papeže si 
zaslouží, aby bylo bráno velmi vážnì, aby se 
chápalo, co je dobré, abychom hledali, jakou 
cestu máme hledat pro dobro naší spoleènosti

 a lidstva, nejen pro komunitu vìøících, ale také 
pro spoleènost obecnì. Spojené království je 
spoleènost, která má jistì ve svìtì velký respekt – 
a to z historického, kulturního i jazykového 
hlediska, protože angliètina je velmi rozšíøený 
jazyk ve svìtì – a ukázalo, že dokáže tak dobøe 
zaujmout správný postoj, který je tøeba mít                   
k papeži, který hovoøí, zdá se mi, ve smyslu velké 
nadìje.

Jaký obraz si z této cesty odnášíte…

Navážu na to, co jsme právì øekli. Spoleènost 
Spojeného království jako celek, která naslouchá 
ohleduplné, ale velmi jasné a hluboké nabídce, 
kterou papež pøedkládá: je to obraz proslovu                
ve Westminster hall, kde vidíme pozornost a 
ticho, s nímž všichni pøedstavitelé spoleènosti 
zemì i na té nejvyšší úrovni, poslouchali, co jim 
chtìl papež pøedložit jako zamyšlení o vztahu 
víry a rozumu, o úloze a pøíspìvku, který víra 
mùže dát dnešní spoleènosti s odpovìdností, 
kterou všichni vùèi budoucnosti naší spoleènosti 
máme. Obraz této obrovské audience v 
pozorném naslouchání slovùm papeže se 
Westminster hall, historickém místì, kde ještì 
nikdy žádný papež nehovoøil, zdá se mi, dobøe 
vystihuje jeden z klíèových bodù této cesty.

Pøevzato ze serveru www.cirkev.cz

Zpravodaj Kolpingova díla Èeské republiky4

Rozhovor s P. Federicem Lombardim 

k papežské návštìvì Velké Británie 
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ale také kontinentálním duchovním pro celou 
Afriku a od roku 2002 také èlenem generálního 
pøedstavenstva Mezinárodního Kolpingova díla.

Otec Roland pøinášel na všech úrovních svazové 
práce v Kolpingu neustále nové podnìty. 
Navštívil také mnoho zemí, kde povzbuzoval 
místní èleny Kolpingova díla v jejich èinnosti. 
Pøed tøemi lety navštívil také Èeskou republiku a 
strávili jsme spolu s ním mnoho pøíjemných 
chvil. Generální duchovní správce Mons. Axel 
Werner o nìm napsal: „Mezinárodní Kolping 
ztrácí v Rolandu Pasensiem velkou osobnost, 
která náš svaz dlouhá léta výraznì ovlivòovala. 
Jeho dílo zùstane nezapomenuto.“

Rád bych na závìr doplnil také své osobní 
zkušenosti z mnoha setkání s ním. Otec Roland 
byl nedostižným kazatelem, který si dokázal 
vždy získat pozornost svých posluchaèù a svou 
lidskostí, vlídností a velkým smyslem pro humor 
docílil toho, že jsme ze mše svaté odcházeli 
nejenom povzbuzeni, ale také vesele naladìni ! 
Taková vzpomínka mi zùstane na otce Rolanda.  
 Michael Kubík

Zemøel otec Roland Pasensie

Po dlouhé, s velkou trpìlivostí snášené nemoci 
zemøel 24. záøí ve vìku 47 let otec Roland 
Pasensie. Jeho odchodem ztrácí Mezinárodní 
Kolpingovo dílo jednu ze svých nejvýraznìjších 
osobností. Otec Roland nebyl pouze duchovním 
správcem Kolpingova díla Jihoafrická republika, 

Papež na odstøel

K módním tématùm patøí odstøel papeže a s ním i 
katolické církve. Benedikt XVI. navštívil 
Británii a jedním z hlavních témat je sexuální 
zneužívání nezletilých. Mediální tornádo se 
snaží vyvolat dojem, že je katolická církev spolek 
pedofilù, usilující jen a jen o zprznìní nevinných 
dìvèátek a chlapcù.

Statistiky i zdravý rozum ukazují, že všude tam, 
kde dochází ke kontaktu s velkým množstvím 
lidí, tedy i s množství dìtí, vyskytnou                            
se politováníhodné výstøelky. Zneužívání dìtí je 
mimoøádnì zavrženíhodný výstøelek. Byl 
zaznamenán mezi knìžími, uèiteli, vedoucími 
dìtských organizací, prostì všude tam, kde je                
to technicky možné. Statisticky jde o jev

zanedbatelný, policejnì a soudnì samozøejmì 
nikoli zanedbatelný. Vinit Benedikta XVI. z 
odpovìdnosti je smìšná opovážlivost. Papež a 
katolická církev je na tomto kontinentì jedna z 
mála institucí, které se snaží o uchování zbytkù 
principù, jež dovedly kontinent k civilizaènímu 
stavu, jehož jsme dosáhli a který nyní vesele 
bouráme a erodujeme a snažíme se znièit. Je to 
hloupé a neèisté zneužívat marginálního 
výstøelku k útoku na instituci, která se jako jedna 
z mála snaží držet základní civilizaèní hodnoty 
svìtadílu. 

Ondøej Neff 
Internetový deník Neviditelný pes, 20.9.2010
(použito s laskavým svolením autora)
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Otec Tišek vyznamenán
Prezident republiky udìlil P. Františku Fráòovi  Medaili za 
zásluhy o stát v oblasti výchovy a školství.

Pøi udìlování vyznamenání zaznìlo:
Páter František Fráòa je èeský knìz a støedoškolský uèitel, 
který se soustavnì vìnuje výchovì a formování mládeže. 
Vystudoval tajnì teologii a v roce 1968 byl tajnì vysvìcen 
na knìze. Knìžské povolání mohl legálnì vykonávat až po 
pádku komunismu. Celý život pracoval s mládeží. Letními 
tábory Radost, které nìkolik desetiletí organizoval a vedl, 
prošly tisíce mladých lidí. V roce 1989 se podílel na obnovì 
Biskupského gymnázia v Brnì, obnovil i biskupské 
gymnázium ve Žïáru nad Sázavou, na nìmž dosud pùsobí 
jako spirituál a uèitel. V roce 1995 stál u zrodu rádia Proglas, 
kde dodnes pùsobí.

Blahopøejeme, otèe Tišku! 

KR Brno I. - Putování Rumunskem

Budu psát bratøíèku jen o nejlehèích poutnících. 
O šlechtì, èasto zchudlé a divoké, mezi turisty.           
O ptácích mezi poutníky. O tìch, kteøí ještì dnes 
jsou schopni se vydat na cestu do neznámých hor 
a lesù jen s tím, co unesou, bez obav, jak skonèí 
den a jaké budou pøíští. Putují ve slunci i dešti 
buï o samotì, nebo ve spoleèenství, lehce, bez 
starostí. Chudoba - nejvìtší svoboda… Nevìdí 
dne ani hodiny, nemocemi málo trpí, zmoknou-li, 
uschnou, je to jednoduché. Všude èeká 
neznámé… Vstaneš, jako zvíøe chytáš vítr 
nozdrami. Pak pøijde okamžik svobody. Náhle 
víš, kam pùjdeš. Neznámo pøed tebou, neznámo

za tebou, vstøíc ti bìží jen tchoøí tlapky noci. 
Sladká nebeská vteøina svobody!
Miroslav Nevrlý; úryvek z knihy KARPATSKÉ 
HRY

Požádali mì, abych popsala nepopsatelné, abych 
zlatila zlato… Pokusím se tedy o nemožné              
a pøedložím vám dvì varianty našeho týdenního 
pobytu v Rumunsku. Pro panstvo libující si                  
v kusých informacích skládám fakta našich cest:
BUDAPEŠ� - SIGISHOARA - BRAŠOV - 
AZUGA (øeka - šli jsme jejím údolím s názvem) - 
VALEA AZUGA -  (do  hor )  MUNTI 
NEAMTULUI (nejvyšší vrchol Unghia Mare) - 
(pøešli jsme do hor) MUNTI BAIULUI - (sestup) 
SINAIA - hrad PELEŠ - klášter MANASTERIA - 
MANGALIA - pláž VAMA VECHE - 
MANGALIA - pøístav CONSTANTA - 
BRAŠOV - Drákulùv hrad BRAN - BRAŠOV - 
BUDAPEŠ�

Dále mohu nabídnout jen pocity, dojmy a tato 
místa smotaná v klubko našeho rumunského 
pøíbìhu. Vše zapoèalo v maïarské Budapešti, 
kde se 24 poutníkù vydalo dne 18.6.2010 
stopovat samotného hrabìte Drákulu. Zde jsme 
dostali pár prvních pokynù, co se zatím pouze 
"civilizovaného" svìta týèe (varování pøed 
medvìdy, vlky, pasteveckými psy a bouøkou jsme 
dostali postupnì až v horách).



Putování Rumunskem
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sdfghPodrobné popisky slejváku - tak prudkého 
až z toho byly povodnì - vynecháme a pøeneseme 
se do Sigishoary, neboli mìsta, kde se narodil 
pozdìjší hrabì Vlad, známý jako Napichovaè.             
Po pøíjezdu do tohoto mìsta mì napadlo jediné: 
"Co tu do háje dìlám?" Jako facka se zdál onen 
všudypøítomný beton, špína, klid v neklidu, 
chudoba vedle záøivého nápisu ehmehm-bank.            
A tohle prý mìlo být to historické a okouzlující 
mìsto, které si každého získá? Jestli takhle 
vypadá i zbytek Rumunska, tak jo to teda bude 
týden… Zpìtnì vidím, jak si mì ono mìsto                 
i zbytek Rumunska obtoèilo kolem prstu, jak se 
ze mì po všech vnitøních øeèech stal hluboko 
smekající èlovìk pøed životem a Pánovou 
precizností. Kromì Vladova rodného domu, 
vìžních hodin ukazujících lidské neøesti, 
Žákovského schodištì s cca 175 schody a kostela, 
se Sigishoara pyšní také høbitovem, údajnì 
nejkrásnìjším v celém Rumunsku. Nevím, co je 
na tom pravdy, ale z celého mìsta, které se 
promìnilo v komerèní místo, se mi ten høbitov 
líbil nejvíc a to morbidní nejsem. Psal se druhý 
den a my nasedali do vlaku s pøíslibem, že již zítra 
naše hlavy spoèinou na horských stráních.

Jak popsat dokonalost samu? Pøírodu ve své 
skoro ryzí formì? Nepopsatelné popsat, pøiblížit 
ve vìtách… Jak? Vždy� a� jsme se brodili pøes 
ledovou rozvodnìnou øeku, nebo se bránili psùm, 
èi bleskùm køižujících oblohu, lapali jsme po 
dechu, opláceli vdìèným funìním povzbudivý 
úsmìv, který nakopl stávkující zadek k dalšímu 
pohybu, vždy to bylo nìco jedineèného, 
nového… Možná jsem naladìna ponìkud 
sentimentálnìjším smìrem, ale vidno ten kontrast 
mezi jasným a èistým smýšlením baèi na kopci za 
horou a oèividnì povrchním pohledem lidí napø. 
v Brašovì. Ten posun myšlení je neuvìøitelný… 
Baèa na nás hledìl se srdeèností, nevím, jestli                
z dobrého dne nebo za cigarety, které jsme mu za 
cestu dali. Kontrastem k tomu byly procházky po 
zcivilizovaných mìstech (pohledy typu: "Co je to 
tu za vandráka?") Pro baèu - pøežiju dnešní den? 
Pro lidi ve mìstech - dnes pùjdu na nákup a zítra 
do restaurace…

Protiklady tvoøí svìt a navzájem se pøitahují…              
a Rumunsko je jimi pøesycené. Vypnete-li                   
v horách své myšlení a necháte-li se unášet 
vùnìmi, vìtrem, fantazií, opojným pocitem, že 
když zavøete oèi, víte, že ta nádhera nezmizí…, 
pak vìøte, že se stanete jiným, alespoò 

o kousínek. Pøejdìme i k posledním dnùm ve 
mìstech… Mimo jiné památky jsme navštívili i 
legendární tajemný hrad v Karpatech, neboli 
zámek/hrad Peleš a o pár dnù pozdìji onen 
Drákulùv hrad - Bran. Èistì za sebe mohu øíci, že 
po zjištìní, že Bran mìl s Drákulou spoleèné 
pouhopouhé dvoutýdenní obléhání, ztratil èást 
svého kouzla. Dále pak pøi faktu, že z tak 
zajímavého a svým zpùsobem i záhadného místa 
udìlali naprosto komerèní vìc, mi bylo trošku 
nevolno, ale s odstupem èasu… Ne, stále je mi 
špatnì, jen když na to pomyslím…

Hrad je postaven v nìmeckém stylu s rumunskými 
prvky. Na tak obrovský kolos je v nìm neskuteènì 
mnoho místnùstek, propojených až trpaslièími 
chodbami. Sám o sobì je zajímavý a historie 
praví, že ho vybudovali nìmeètí rytíøi. Takže èást 
romantiky je zpìt… ale… civilizace do nìj za�ala 
své drápy a stejnì jak nièí slovo - nenávratnì - tak 
pøesnì ponièila i tento hrad.

Závìrem mì snad napadají jen moudrá slova lady 
Evelyn E. Sloockové: "Jediní lidé, kteøí nikdy 
nezbloudí, jsou tibetští a mongolští lámové, kteøí 
celý svùj život bez ustání putují nesmírnými 
rozlohami vysoké Asie. Jdou stále z místa na 
místo, a nemajíce domova, nemohou k nìmu 
ztratit cestu a zbloudit, nemajíce cíle, nemohou 
sejít z cesty a minout ho. Jdou lehce, všude š�astni, 
všude svobodni."
 Barbora Èervenková
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Kolpingova rodina Dobrá Voda spolupracovala na 
pøípravì a realizaci akce s názvem "Kolovaná".
Jednalo se o cyklistický putovní tábor, kterého se 
úèastnili dìti i dospìlí.

Termín akce: 08.08. - 14.08. 2010. Trasa: Nepomuk - 
Tuøany u Brna - Lužice u Hodonína - Valašské 
Klobouky - Mosty u Jablùnkova - Hostýn - Tuøany            
u Brna - Nepomuk. Celou akci organizaènì                
i duchovnì zajiš�oval P.Slávek Holý, který pùsobil   
v Sušici a nyní je dìkanem v Nepomuku. Jsme s ním 
stále v kontaktu a pravidelnì spolupracujeme. Každý 
den zaèínal bohoslužbou a úèastníci akce po trase 
navštìvovali místní kostely a památky. 

Kolpingova rodina Dobrá Voda

KR Horní Kosov
Kolpingova rodina Horní Kosov pøijala pozvání na 
turnaj v malé kopané do Merana v Jižním Tyrolsku v 
Itálii a obhájila loòské první místo z Eppanu. 10.–13. 
6. 2010, poèet úèastníkù 11.

Kolpingova rodina Horní Kosov uspoøádala tradièní 
velký vandr pro dospìlé a dìti po Èeské Kanadì 14. 
– 18.7.2010 Poèet úèastníkù 10

František Rejlek
V letošním roce nás také zastihla smutná 
zpráva o smrti pana Rejlka, jednoho                      
z posledních èlenù pùvodní pražské Jednoty 
katolických tovaryšù, který se hodnì                     
v posledních letech  angažoval za navrácení 
spolkového majetku, staral se o soudní 
procesy a vìnoval této vìci spoustu èasu                  
a sil. Prosíme o modlitbu za nìho.



Dle pøíchozích reakcí se zdá, že se dìtem tábor 
velmi líbil, za což jsme pochopitelnì moc rádi. 
Nezbývá proto než podìkovat tìm, kdo se na jeho 
pøípravì a prùbìhu jakkoli podíleli.

Ivana Vaníèková
KR Lesná

Oproti našim táborùm z let minulých jsme udìlali 
nìkolik výrazných zmìn. Opustili jsme naše 
tradièní místo, faru v Újezdì u Èerné Hory,                   
a vydali se letos na faru do Opatova, kousek za 
Tøebíèí. Rovnìž jsme museli uspokojit stále se 
zvyšující poptávku, proto jsme zvýšili kapacitu 
tábora z 21 na 28, a i pøesto jsme museli ještì 
nìkteré zájemce z nedostatku prostoru 
odmítnout. Se zvýšením poètu dìtí souvisí i vìtší 
poèet vedoucích a praktikantù. Podaøilo se nám 
do našeho stávajícího týmu zabudovat nové 
mladé pomocníky, kteøí i bez pøedchozích 
zkušeností s podobnými akcemi odvedli velmi 
dobrou práci.

Pro letošní tábor jsme vybrali termín 17. - 24. 
èervence. Na celý tento týden se všichni malí                  
i velcí táborníci promìnili v indiánské kmeny 
bojující o návrat svého vzácného totemu. 
Celotáborová hra mìla totiž název „Boj o totem 
Papuáncù“. Snažili jsme se do ní zahrnout co 
nejvìtší množství èinností typických pro 
indiánské obyvatelstvo.

Dìti si tak na táboøe mohly vyzkoušet svùj 
orientaèní smysl, rychlost, pamì�, vytrvalost, 
odvahu, své lovecké smysly a mnoho dalšího. 
Rovnìž nechybìly již tradièní rukodìlné aktivity, 
pro nìž bylo vyhrazeno každé dopoledne. 
Pravidelnì každý veèer pak býval velký nástup                
v kostýmech, kde se hodnotil uplynulý den.  
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Tábor Kolpingovy rodiny Lesná

Mezinárodní mírové putování 

Kolpingova díla

Dnes již je jen málo úèastníkù, kteøí si uvìdomují 
pùvodní zámìr.  V prùbìhu let pøistupovali další 
vandrovníci, v souèasné dobì se akce úèastní 
prùmìrnì kolem 250 èlenù. Vìtšinou se 
navzájem znají, tìší se na sebe, na cestách si 
vyprávìjí, co se v prùbìhu roku kde událo. Je ale 
dobré si pùvodní zámìr obèas pøipomenout, aby 
se z akce s pùvodnì duchovním obsahem nestala 
jen poznávací nebo snad turistická událost. 

Mezinárodní mírové putování Kolpingova díla 
patøí k událostem, kterou si úèastníci poté, co 
jednou zkusí, obvykle rádi zopakují. 

Historicky je zahájila hrstka èlenù ze 
švýcarského, nìmeckého a lucemburského 
svazu, kteøí po skonèení druhé svìtové války 
zaèali spoleènì putovat po ruinách evropských, 
pøedevším nìmeckých mìst. Pùvodnì  šlo 
vlastnì o výraz pokání.  
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Velkou pøíležitostí k návratu „ke koøenùm“ bylo 
historicky první mírové putování v zemích za 
železnou oponou, tedy tak trochu na „ruinách 
socialismu“. Konalo se v roce 2000 u nás v Èeské 
republice v krásném prostøedí Šumavy a 
pøilákalo rekordní množství úèastníkù-kolem 
400. Putování organizovala Kolpingova rodina 
Praha, ale vydatnì pomáhali i èlenové ze Sušicka 
a z centrálního svazu.  Všechny okolnosti nám 
pøály: dobøe dostupné místo, zajímavé trasy a 
pamìtihodnosti, úžasná pøíroda, slušné a pøitom 
levné ubytování i stravování, nádherné poèasí a 
kvalitní doprovodný duchovní i kulturní 
program. Dodnes nám úèastníci pøipomínají, že 
putování na Srní patøilo k tìm nejkrásnìjším. 

Vra�me se ale k tomu, jak vlastnì takové 
putování probíhá. Termín je obvykle stanoven na 
svátky Kristova nanebevstoupení od ètvrtka do 
nedìle. Hostitelem se stává každým rokem jiná 
Kolpingova rodina, a tak se úèastníci scházejí 
jednou v Nìmecku, podruhé ve Švýcarsku, v 
Holandsku, Jižním Tyrolsku, Èeské republice, 
Rumunsku, Maïarsku a v pøíštím roce to bude v 
Lucembursku. Setkání je zahájeno a ukonèeno 
mší svatou. Hlavním programem je vandrování 
místní krajinou, pøi kterém úèastníci pøekonávají 
spoleènì urèité obtíže trasy, ale vzájemnì se
podporují a povzbuzují, a pro ty, kteøí už 
nemùžou, se  vždy najde nìjaké øešení a pomoc.

Organizátoøi se navíc snaží pøedstavit také 
tradice, folklor, pamìtihodnosti a také práci 
místní Kolpingovy rodiny.

Pokud byste se rádi putování zúèastnili, mìjte na 
pamìti, že se poèítá s prùmìrným poètem do 10 
èlenù z každé zemì a že si úèastníci hradí pobyt a 
cestu z vlastních prostøedkù. My z východu 
obvykle máme slevu, ale i tak to trochu „vleze do 
kapsy.“ Nezapomeòte svùj úmysl vèas nahlásit 
nejlépe na centrálním svazu.

Jana Zemanová 
Kolpingova rodina Praha 8

Mezinárodní mírové putování 

Kolpingova díla

Letní dìtský tábor v Jeníkovì

Misijní cesta na americký kontinent
aneb
napøíè prérií pod palbou rychlých koltù

Dobrodružná cesta napøíè prérií v doprovodu 
rudého bratra Vinetua a jeho pøátel nám pomohla 
seznámit se s kontinentem, který je symbolem 
svobody a pøitom nesvoboda stojí u poèátkù jeho 
známé historie, je symbolem moci a bohatství a 
paradoxnì ti, kterým zemì patøila, jsou tak trochu

hosty, kde by mìli být doma. Ano, Amerika je 
zemí velkých paradoxù.

Pøi svém spoleèném putování jsme poznali nìco 
ze života a moudrosti indiánù a dokonce prožili 
zlatou horeèku. O Mexiku nám pøijel povyprávìt 
Filip Laštovic, který ho procestoval a pøijel za 
námi i èeský kovboj Michal Barvínek, který 
vládne bièem i kolty lépe než mnohý z desperátù 
divokého západu.



Pro indiány je pouhá znalost bezcenná, pokud je 
bez vlastní zkušenosti. Tedy nìco vìdìt 
(nabiflovat) nestaèí, musí se to zažít.
(srovnej 1.Král. 3,5-14)

Èerný jelen øíkával: "Ticho je hlas Velkého 
ducha."
(srovnej  Matouš 6,5-8)

Moc dìkujeme za podporu Kolpingovì rodinì 
Vìžnice a zejména panu Málkovi, kteøí nám 
každoroènì pomáhají se zajištìním našich 
táborù. Také dìkujeme za podporu naší farnosti a 
hnutí Modlitby matek, které nás podporovalo 
svou modlitbou, bez které by tábor jistì nebyl tak 
zdaøilý a požehnaný, jak myslíme, že byl. 
Samozøejmì dìkujeme všem letošním 
táborovým vedoucím a pomocným vedoucím, ze 
kterých, jak doufáme, dorùstá nová generace, 
která jednou pøevezme štafetový kolík táborové 
tradice. Velký dík patøí všem stateèným 
táborníkùm za jejich elán a radost, kterým nás 
vedoucí nakazili a moc dìkujeme jejich rodièùm, 
za jejich dùvìru a podporu.

Dìti, kéž vám utíká nový školní rok jako 
splašený kùò v prérii a èekání na další léto se 
nezdá tak dlouhé. 
P.T.
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A zde je nìco, o èem jsme spoleènì pøemýšleli               
v myšlenkách na den. Zkuste si najít i vy 
chvilinku èasu a popøemýšlejte. Tøeba i vás 
osloví kousek z indiánské moudrosti, 
ve které i my køes�ané mùžeme najít mnoho               
z toho, co nás uèil Ježíš:

Když indián nìkoho obdarovává, nikdy mu nedá 
to, co nepotøebuje, ale jen hodnotnou a cenìnou 
vìc, èasto nìco, co sám potøebuje. Obdarovávat 
jinak by byla hanba a høích.
(Srovnej Lukáš 21,1-4)

Velkým bojovníkem není ten, kdo zabije nejvíce 
nepøátel, ale ten, kdo je stateèný a dovedný, 
protože se jim postavil, ale dokázal projevit                
i slitování.
(srovnej 1.Sam 24,1-14 , Matouš 5,7; 43-48)

Indián se nikdy nechlubí nìèím, co skuteènì 
nevykonal. Odvážné èiny si symbolicky malovali 
na oblièej a šaty. Pokud by lhal, byla by to 
nejenom hanba, ale jak øíkají indiáni,
on by "ztratil tváø".
(srovnej Pøísloví 16,17-20, Matouš 5,3)

Indián vždy drží dané slovo, protože dané slovo 
s t v r zené  dýmkou  mí ru ,  j e  posvá tné  
a jeho porušení by bylo urážkou Velkého ducha.
(srovnej  Žid 10,15-25)

Indiáni se ve všem svém konání snaží být                       
v  rovnováze a  usmíøení  s  pø írodou,  
protože vìøí, že všechno ve svìtì - živé i neživé, je 
souèástí Velkého ducha, a že jsme si rovni. 
Indiáni se starají o pøírodu, aby ji neublížili. 
Tøeba když sbírají bylinky, tak prvních sedm, 
které najdou neutrhnou a nechají je pro pøíští 
sbìraèe. Také døíve než jdou sbírat,  
tak se zeptají na svolení jejich náèelníka, to je 
nejvìtší bylina v okolí.  Nebo když jdou na lov, tak 
než uloví zvíøe, nejprve ho v duchu pozdraví                 
a poprosí, aby jim dalo svolení a pomohlo jim, 
když se stane jejich potravou. 
Indiáni øíkají "mitakuye oyasin" = všichni jsme 
spøíznìni. 
Štìstí každého z nás závisí na štìstí ostatních. 
(srovnej jak se choval sv.František k pøírodì)

Letní dìtský tábor v Jeníkovì
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Prázdniny utekly jako voda, ale nìkteré 
okamžiky jsou v našich vzpomínkách stále živé. 
Stejnì jako každý rok, i letos jsme o prázdninách 
pro dìti uskuteènili tábory, které jsou ostatnì 
vyvrcholením naší celoroèní pravidelné èinnosti. 
K týdennímu táboru pro mladší dìti a 
ètrnáctidennímu stanovému táboru pro dìti starší 
pøibyl letos i tábor pro mládež. Na následujících 
øádcích bych se s Vámi rád podìlil o nìkolik málo 
zážitkù z první jmenované akce - tábora pro 
mladší dìti,  kterého jsem se osobnì úèastnil.

Dìj našeho pøíbìhu se odehrává na území Velké 
Moravy kolem roku 846, kdy se vlády ujímá 
Mojmírùv synovec kníže Rastislav. Vliv Velké 
Moravy za Rastislavovy vlády vzrùstá, zakládá 
se mnoho nových vesnic a mìst. Mezi novými 
pøistìhovalci jsou i naše dìti, které prosí 
Rastislava o pøidìlení práva osídlit a zkulturnit 
èást jeho území. Rastislav svolí, noví osadníci 
nelení a na území zaèínají vzkvétat nová sídla. 
Program dní je pestrý, dìti se musí starat o své 
živobytí, èeká je lov, obrana dobytka pøed vlky a 
další nároèné aktivity (bojovek na tato témata se 
dá vymyslet spousta…) rovnìž si musí vyrábìt 
rùzné nástroje denní potøeby…

Aby byl dìj více pestrý, objeví se nìkolik 
Rastislavových nepøátel, kteøí kují pikle, jak 
Rastislava zbavit vlády. Dìti to zjistí a Rastislava 
varují, nevyhnou se však støetu s nepøáteli. 
Získají si však Rastislavovu pøízeò a velkou 
dùvìru, a proto jsou to právì oni, kdo jsou posláni 
do Byzantské øíše k císaøi Michalu III. s prosbou 
o  z p r o s t ø e d k o v á n í  k ø e s � a n s k é  v í r y  
velkomoravskému lidu. Michal III. posílá své 
uèence Konstantina a Metodìje. 

Za své zásluhy jsou dìti královsky odmìnìny. K 
pokladu patøí již tradiènì táborová trièka (letos 
hnìdá), a tak se do Brna vrací barevnì sladìná 
skupina táborníkù.

Tak jsem zvìdavý, kam pojedeme pøíštì a jakou 
budou mít barvu trièka pøíští rok. Už se tìším.

Všechny zdraví
Standa Lang

Kolpingova rodina Brno-Židenice

Tábor KR Žïár - Vyhlídka 2010

Letošní tábor se opravdu vydaøil. Po celou dobu 
jsme mìli krásné poèasí, dìti byly poslušné, 
hodné a pøátelské. Také jistì nesmím zapomenout 
na skvìlou práci kuchaøù. Pøipadala jsem si spíše 
jako v restauraci než jako v táborové jídelnì.

Stejnì jako každý rok i letos byly velmi vydaøené 
noèní hry. Je to skvìlý zážitek být mezi 
rozespalými dìtmi, které se vás strachy pevnì 
drží za ruce, když jdete v noci tichým lesem. Poté 
nastává pøepadení vedoucími a scénky, které jsou 
vždy dokonale a vìrohodnì provedené.



Zpravodaj Kolpingova díla Èeské republiky 13

Nezapomenutelný byl jistì i výlet do Kateøinské 
jeskynì, který jsme si po cestì zpøíjemòovali 
zábavnou hrou. Samotná jeskynì byla urèitì 
krásným zážitkem pro všechny dìti. Cesta byla 
sice místy trochu nároèná, o to mìl každý jistì 
lepší pocit, když ji zdolal, a veèer spadl 
vyèerpaný, ale s dobrým pocitem do postele.

Už jako malé dítì jsem se každý rok tìšila na další 
tábor, protože tábor  s Kolpingovou rodinou je 
záruka krásnì prožitých ètrnácti dnù, plných 
radosti, soutìživosti, akènosti, legrace, relaxu               
a sblížením s pøáteli, které jsme za ten rok 
nevidìly.
Kristýna a Zuzana Vohralíkovy

Celý pobyt na táboøe byl pro mì dobøe a aktivnì 
strávený èas s dobrými pøáteli a dìtmi, o které 
jsem se mohla starat.Na tábor jezdím již 10 let              
a musím øíct, že stále jezdím velice ráda, protože

získávám nové pøátele a spoustu nových zážitkù. 
Doufám, že pøíští rok znovu prožijeme nová 
dobrodružství.
Terezie Coèevová

Na letošním, mém už ètvrtém, táboøe v Blansku se 
mi moc líbilo. Pøijeli jsme, zabydleli jsme se                 
a také jsme si našli nové kamarády. V minulých 
letech byla celotáborová hra inspirována 
rùznými tématy napø. Pán prstenù, Piráti                
z Karibiku atd., a ani letos se nic nezmìnilo. 
Vedoucí si vybrali hru Cesta kolem svìta. 
Rozdìlili nás na ètyøi družstva, která se 
jmenovala Cestovatelé, Trojživelná Pangea, 
Kompasky a S.O.S.  Nové hry byly fantastické, 
napøíklad na Anglièany a Skoty. Zvláš� jsme si 
užili stezku odvahy. Výborné jídlo, výborné 
prázdniny. Tábor byl zkrátka bezva, pøíštì jedu 
zas!
Ondra  Doležal

Tábor Vyhlídka 2010

Bíteš našla borce
Již na zaèátku záøí znìlo bítešským rozhlasem 
oznámení o velkolepém sportovním klání na 
farní zahradì za úèasti rychtáøe Pavla Buriana. 
11. záøí pøišel den D. Vše zaèalo ráno velkým 
chystáním, ale to nebylo nic oproti akci, která 
vypukla odpoledne. V permanenci byl novì 
zakoupený skákací hrad s trampolínou, nezahálel 
gril a rychle mizelo vše dobré k snìdku a k pití. 
Kapela Soumrak svou hudbou udržovala 
výbornou pohodovou náladu.

Bítešští borci 2010

Pøedškoláci: Petr Kolman
1. - 2. tøída: Terezka Kuèerová
3. - 5. tøída: Marek Hlásenský
6. - 9. tøída: Eliška Brázdilová
Dospìlí: Libor Kunc

Gratulujeme!

Kolpingovo dílo ÈR 
uspoøádalo v roce 2010 
35 táborù pro 1043 
dìtí. Tyto tábory byly 
finanènì podpoøeny 
Ministerstvem školství, 
mládeže a tìlovýchovy, 
kterému patøí náš dík.
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Bíteš našla borce

Pro soutìžící bylo pøichystáno nìkolik disciplín. 
Každý ze 101 zaregistrovaných soutìžících 
dostal index, kam se evidovaly sportovní 
výsledky. Každý si mohl vybrat, kterou ze sedmi 
disciplín chce zaèít. Soutìžilo se mimo jiné na 
opièí dráze, v pøesnosti, schopnosti zachovat si 
orientaci, skákání v pytli nebo akrobacii. 

Organizátoøi si pro pøítomné pøipravili také jedno 
pøekvapení: akci navštívili pøíslušníci místní 
bítešské policie a dokázali všem, že se zákonem 
si není radno zahrávat. Názorná ukázka obušku            
a zbraní vše dosvìdèila. 

Letos borce Bíteše máme (viz tabulka), ale pøíští 
rok jejich kondici snad zkontrolujeme znovu               
a jejich výkony tøeba pøekoná zase nìkdo jiný.
Kateøina Ráboòová

Rozhodni se sám 2010
Akce plná her, zábavy a prevence  se uskuteènila 
poslední prázdninový pátek na námìstí ve Žïáøe 
nad Sázavou. Díky poèasí, které pøes noèní a 
ranní lijáky vydrželo bez deštì až do odpoledních 
hodin a díky zájmu úèastníkù se akce velmi

povedla. Zajisté k tomu pøispìlo i zaujetí 
organizaèního týmu pracovníkù Kolpingova díla 
ÈR, které je zøizovatelem Spektra – centra 
primární prevence a drogových služeb a pomoc 
oddílu házené TJ SOKOL Nové Veselí. Mladí



i velcí si mohli vyzkoušet poskytnutí první 
pomoci, nechat si namalovat nìco na oblièej èi 
ruce, pokusit se pøekonat házenkáøského 
brankáøe, vylézt si nafukovací horolezeckou 
stìnu, získat dùležité informace o bezpeènosti 
silnièního provozu, anebo zjistit své dovednosti 
na motocyklovém simulátoru Honda. Pro 
dospìlé pak bylo urèeno mìøení tlaku                            
a cholesterolu a nejvíce zajímavých situací 
pùsobily speciální brýle, které simulovaly 
vnímání èlovìka, který má v krvi asi 2,5 promile 
alkoholu,  anebo nìjakou návykovou drogovou 
látku. Nejen hry, ale i dùležitost prevence 
naplnilo aktivity na žïárském námìstí. Akci 
pøijeli navštívit i pracovnice novì vzniklého 
krajského centra prevence pøi Krajském úøadu 
kraje Vysoèina. Dìkujeme s radostí všem dìtem, 
rodièùm a široké veøejnosti za jejich zájem, 
aktivní a hravý pøístup v prùbìhu celého dne! 
Velký dík patøí také našim hostùm, kteøí spoleènì 
s námi zajistili pestrý a zábavný program. Byli to 
zástupci Støední zdravotnické školy a Vyšší 
odborné školy zdravotnické ve Žïáøe nad 
Sázavou, Besipu, VZP, Terapeutické komunity 
Sejøek, autoškoly Vysoèina a Rodinného centra 
Srdíèko. Díky patøí také všem, kteøí o akci 
informovali, propagovali ji a kteøí nám zapùjèili

nìjaké vybavení na zábavu dìtí. V neposlední 
øadì patøí podìkování také Nízkoprahovému 
klubu Ponorka, kulturnì – sportovnímu centru 
BATYSKAF a Støední škole gastronomické 
Adolpha Kolpinga.  
V prùbìhu víkendu  ve dnech 27. – 29.8. 2010 
probíhal v Novém Veselí Mezinárodní turnaj               
v házené chlapcù, který navazuje a dotváøí tuto 
bájeènou akci „Rozhodni se sám“.
Letošní, již 3. roèník této akce se konal                      
u pøíležitosti 15. výroèí vzniku a provozu 
Spektra. „Pøi dalších aktivitách v rámci oslav se 
na vás budeme tìšit“, sdìlují závìrem pracovníci 
Spektra – centra primární prevence a drogových 
služeb.

Bc. Ladislav Bárta
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Rozhodni se sám 2010

Studijní semináø ve Štrasburku
Ve dnech 25. – 30. 4. 2010 se konal již 32. roèník 
studentského semináøe ve Štrasburku na téma „Integrace 
Evropy“ poøádaný mezinárodním Kolpingovým dílem. Za 
Èeskou republiku byli vybráni tøi zástupci-  mezi nimi i já. Po 
namáhavé, skoro devítihodinové cestì na místo konání, mì 
èekalo pìt dní nezapomenutelných zážitkù. Mìla jsem 
možnost navštívit Paøíž, poobìdvat s prezidentem Senátu 
Francouzské Republiky, projít se Radou Evropy                             
a Evropským Parlamentem. Mimo zajímavých pøednášek                
a diskusí s vrcholnými politiky Evropské Unie jsme mìli 
možnost navazovat kontakty se studenty z rùzných 
evropských zemí.
Studentùm, kteøí navštíví nìkterý z pøíštích roèníkù semináøe, 
pøeji, aby si tento skvìlý týden užili stejnì tak dobøe jako letos 
já a všem, kteøí se podílejí na organizaci celé této akce, dìkuji 
za všechno, co jsme  mìli  možnost zažít.
Bára Volavá

díky nim



3.10. 2010  se konala oslava 15. výroèí od 
založení Rodinného centra Smeèno ( døíve pod 
názvem Dùm rodin)  u Slaného a zároveò 
vysvìcení nových prostor po generální 
rekonstrukci a pøístavbì.
Slavnostní bohoslužbou, kde hlavním 
celebrantem byl kardinál Miloslav Vlk,  jsme                 
v místním kostele  podìkovali  spoleènì Bohu za  
požehnání uplynulých 15 let. 
Následovalo vlastní vysvìcení objektu                
a neformální setkání s dobrodinci, sponzory, 
dárci a rodinami s dìtmi, kteøí se do Smeèna na  
slavnost sjeli z rùzných konèin naší republiky. 
Dìti zde mohly zažít pìkné odpoledne pøi 
doprovodném  programu (jízdy na originálních 
autíèkách, skákací hrad, trampolíny a pøehlídka 
lovu dravých ptákù).

Svým posláním je dùm zamìøen na pomoc 
rodinám v upevòování  mezil idských,  
partnerských a rodièovských vztahù. Pùvodní 
název domu byl “Dùm rodin” a ten se v tomto 
roce zmìnil na “Rodinné centrum Smeèno”. 
Dùm stojí v malém mìsteèku Smeèno, 30 km 
severozápadnì od Prahy.
Do trvalého provozu byl uveden  v roce 1995. Od 
roku 2001 se zøizovatelem stalo obèanské 
sdružení Kolpingova rodina Smeèno, coby 
organizaèní jednotka Kolpingova díla ÈR               
s vlastní právní subjektivitou. 

V roce 2008 získala Kolpingova rodina Smeèno 
velkou investièní dotaci z ROP Støední Èechy na 
nákup objektu od pùvodního majitele 
Arcidiecézní charity Praha, rozsáhlou 
rekonstrukci a pøístavbu ve výši více než                      
20 mil. Kè. 

Pøestože naše sdružení má zkušenosti                          
s administrací ètyø neinvestièních evropských 
projektù, nebylo jednoduché obstát v mnoha 
zkouškách, které v souvislosti s tímto projektem 
postupnì pøicházely. Jednou z prvních pøekážek 
bylo zajištìní povinného pøedfinancování ve výši 
25 % pøiznané dotace a spolufinancování ve výši 
7,5 % z vlastních zdrojù. Pøevedeno do èísel – 
pøed vlastním èerpáním dotace schopnost 
organizace  zajistit 5,5 mil. Kè + 1,5 mil. Kè.

Bez splnìní této podmínky by nebylo možné 
podepsat smlouvu na pøiznané prostøedky. Obtíž 
nastala tehdy, když jsme zaèali oslovovat 
bankovní domy se žádostí o úvìr. Jako obèanské 
sdružení jsme nemìli dostateèný kredit na 
poskytnutí tak vysokého úvìru, výjimku by 
tvoøilo ruèení zástavou v dostateèné výši. To se 
nám však nepodaøilo zajistit. Jedinou pøijatelnou 
a pro nás dostupnou možností se tak stalo 
z a j i š t ì n í  p ø e d f i n a n c o v á n í  f o r m o u  
dodavatelského úvìru. 

Další a témìø neøešitelná obtíž nastala v dobì, 
kdy se na úøadu  Støedoèeského kraje zmìnilo po 
volbách zastupitelstvo a na místo hejtmana byl 
zvolen MUDr. Rath. Dlouhých deset mìsícù od 
schválení dotace jsme usilovali o podpis 
smlouvy, která by umožnila èerpat pøiznané 
pros t øedky.  Vzhledem k  nas taveným 
podmínkách evropských fondù není možné 
pøekroèit dobu realizace projektu bez hrozby 
navracení penìz. Nezbývalo nám, než zaèít 
rekonstrukci v souladu s pùvodním èasovým 
harmonogramem a doufat, že se smlouvu 
nakonec podaøí uzavøít. Bìhem tìchto 10 mìsícù 
nejistoty bylo do projektu vloženo pøes 10 mil. 
Kè bez záruk, že smlouva bude nakonec 
podepsána. V záøí 2009 smlouvu hejtman 
koneènì ratifikoval. 

V èervenci 2010 byl objekt zkolaudován                       
a v souèasné dobì již v nìm opìt naplno bìží 
pobytové programy pro rodiny.

Zpravodaj Kolpingova díla Èeské republiky16

Vysvìcení a oslava 15. výroèí 

Rodinného centra Smeèno
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Za to, že dnes je dùm v takové podobì a že mùže 
plnit své poslání ku prospìchu rodin, z velké èásti 
vdìèíme otci kardinálu Vlkovi, který byl                     
s domem ve Smeènì spjat od samotného poèátku. 
Touto cestou rovnìž upøímnì dìkujeme všem 
skrytým, nenápadným lidem, kteøí Domu rodin 
od samého zaèátku pomáhali a dosud pomáhají. 
Bez jejich nezištné pomoci, a� již finanèní, 
morální nebo duchovní, by toto dílo 
neexistovalo.

Zvláštní podìkování však pøesto chceme vyjádøit  
právì kardinálu Miloslavu Vlkovi, biskupu 
Karlu Herbstovi, Ing. Josefu Fiøtovi, Mgr. Josefu 
Vackovi, MUDr. Mariánu Hoškovi, PhDr. 
Jaroslavu Šturmovi a Tomáši Kindermannovi za 
významnou podporu pøi realizaci celého díla.
Dìkujeme rovnìž sekretáøi KD Liborovi 
Havlíkovi a celé široké rodinì Adolpha Kolpinga 
za modlitby a morální podporu a pøání, kterého se 
nám z vedení Kolpingova díla k tomuto dni 
dostalo.

S vdìèností a úctou

Ludmila a Petr Janžurovi
KR Smeèno (www.dumrodin.cz)

Vysvìcení a oslava 15. výroèí 

Rodinného centra Smeèno

Setkání Kolpingových rodin na Vyhlídce

Vyhlídka, 5. – 6.11.2010

Èlenové Kolpingových rodin se sjeli                              
k tradiènímu podzimnímu setkání do rekreaèního 
zaøízení Kolpingova díla ÈR „Vyhlídka“. Cílem 
setkání byla rekapitulace uplynulého období                   
a plánování budoucích aktivit.

Na ètyøicet zástupcù ze 14 Kolpingových rodin 
(Žïár nad Sázavou, Praha 8, Sobìšice, Mìøín, 
Štítary, Dobrá Voda, Blansko, Lesná, Velká Bíteš, 
Kunštát, Pøímìtice, Nové Veselí, Tøi Studnì, 
Brno I.).



Setkání Kolpingových rodin na Vyhlídce
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Úvod páteèního veèera byl vìnován pøednášce 
M i c h a e l a  K u b í k a  o  g e n e r á l n í  r a d ì  
Mezinárodního Kolpingova díla, která se konala 
v kvìtnu ve mìstì Bukoba v Tanzánii. Kromì 
všech nutných záležitostí, týkajících se 
statutárních orgánù IKW (Mezinárodní 
Kolpingovo dílo) byla na programu zasedání 
napøíklad témata: Zodpovìdnost èlovìka za Boží 
dílo – co øíká katolická sociální nauka k ekologii 
nebo Vlivy zmìn klimatu na život ve støední 
Africe. Pøednáška byla doplnìna fotografiemi               
a videem pøibližujícím život v této èásti svìta               
a pøínos pùsobení Kolpingu na zlepšení životních 
podmínek (vzdìlávání, malé i velké projekty, 
duchovní pastorace). Na závìr zaznìl návrh, aby 
se také èeské Kolpingovy rodiny zapojily do 
pomoci lidem v tìchto nejchudších èástech svìta.
Po zbytek páteèního veèera se povídalo, hrál 
ping-pong a o pùlnoci pøišla ke slovu i harmonika 
Mirka Chlubny a zpìv lidovek. 
Sobotní program jsme zahájili slavnostnì. 
Nejdøíve byla pøeètena zdravice duchovního 
správce KD ÈR Mons. Dominika Duky, který se 
z pracovních dùvodù nemohl setkání zúèastnit                 
a poté již pøišly na øadu gratulace. Nejvìtší ohlas 
sklidil bývalý duchovní správce Kolpingova díla 
P. František Fráòa, který 28.10.2010 obdržel na 
Pražském hradì z rukou prezidenta republiky 
medaili Za zásluhy.
Dále se gratulace dostalo také pøedsedovi KD ÈR 
Stanislavu Juránkovi, který byl zvolen senátorem 
a také èlenovi KR Žïár nad Sázavou Ladislavu 
Bártovi, který byl zvolen místostarostou Žïáru 
n.S. Poté již pøišel na øadu vlastní program 
setkání. Nejvíce se hovoøilo pøedevším 

o dotacích na èinnost Kolpingových rodin a s tím 
spojenými projekty. Vzhledem k neustále se 
snižující podpoøe ze strany státu (pøedevším 
Ministerstva školství) je tøeba klást vìtší dùraz na 
kvalitu podávaných projektù a na splnìní všech 
formálních náležitostí, které mohou jinak být 
dùvodem k odmítnutí žádosti. Z tìchto dùvodù 
jsou Kolpingovy rodiny vybízeny k vìtší aktivitì 
a snaze o získávání prostøedkù také z jiných 
zdrojù.
Další èást programu byla vìnována plánované 
pouti Kolpingova díla do Øíma v øíjnu 2011                
u pøíležitosti 20. výroèí blahoøeèení Adolpha 
Kolpinga. Pùjde o velkou akci s úèastí nìkolika 
tisícovek èlenù Kolpingu z celého svìta a tedy              
o velký zážitek, který bychom si nemìli nechat 
ujít. V prùbìhu závìreèné èásti setkání jsme 
mohl i  s lyše t  zp rávy  z  j edno t l ivých  
Kolpingových rodin, vèetnì podrobnìjší 
prezentace KR Smeèno, která pøed nedávnem 
slavnostnì otevøela Rodinné centrum Smeèno               
a završila tak své dlouholeté úsilí.
Souèástí programu byla samozøejmì také mše 
svatá, kterou sloužil medailí ovìnèený                        
P. František Fráòa.

Michael Kubík  

Vernisáž v Rodinném centru Srdíèko

V pátek 10.12.2010 se v Rodinném centru 
Srdíèko (provozuje Kolpingovo dílo ÈR v 
budovì žïárské polikliniky) konala vernisáž 
výstavy Milana Šustra „Fotografie ze Srdíèka“. 
Souèástí programu, kterého se kromì veøejnosti 
úèastnili také zástupci Mìsta Žïáru nad Sázavou 
a Kraje Vysoèina, byl køest Srdíèkového

kalendáøe, mapujícího celoroèní aktivity tohoto 
zaøízení.

Na prospìšnost rodinných center a jejich 
postavení ve spoleènosti jsme se zeptali 2. 
místostarosty Žïáru nad Sázavou a èlena 
Kolpingova díla ÈR Ladislava Bárty:



„Jsem velmi rád, že v našem mìstì existuje 
takovéto centrum, které pomáhá rodièùm a 
zvláštì pak maminkám pøi zvládání jejich 
rodièovských povinností. Rodinné centrum 
Srdíèko pùsobí ve Žïáøe od roku 2008 a je 
èlenem celostátní sítì Mateøských center. 
Zaøízení provozuje nezisková organizace 
Kolpingovo dílo ÈR. Jsem rád, že systémovou 
podporu pro sí� mateøských center poskytuje 
také kraj Vysoèina. Podporu pro letošní rok 
získalo centrum také od Mìsta Žïáru nad 
Sázavou a vìøím, že ji získá také v roce 2011, jak 
navrhla Rada mìsta.

Blíží se konec roku a èas vánoèní, a tak bych rád 
podìkoval všem, kdo se starají o mladou 
generaci, všem rodièùm, prarodièùm, tetám ve 
školkách, uèitelùm ve školách. Velmi dìkuji za 
Váš pøínos pro naše mìsto a pøeji hodnì sil do 
všech dní dalších. Prožijte svátky vánoèní v 
kruhu svých nejbližších a všichni se ve zdraví 
sejdìme v novém roce.“

Michael Kubík
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Mezinárodní fotbalový turnaj KD
Vítìzem 18. roèníku mezinárodního 
fotbalového turnaje KD ÈR se stalo družstvo   
z Mìøína
 
Již 18. roèníku Mezinárodního halového 
fotbalového turnaje Kolpingova díla ÈR se v 
sobotu 13.11. zúèastnilo 9 družstev, vèetnì 
družstva z maïarského Érsekvadkertu, které 
turnaji dodalo mezinárodní charakter. Turnaj se 
konal po dvou letech opìt v hale v Novém Veselí 
(u Žïáru nad Sázavou) za úèasti fotbalistù 
reprezentujících Kolpingovy rodiny Žïáru nad 
Sázavou I. a II., Újezdu, Vìžnic, Mìøína, 
Blanska, Dyjákovièek, Horního Kosova a 
Érsekvadkertu. V napínavých a dramatických 
utkáních si nejlépe vedli fotbalisté z Mìøína, kteøí 

ve finále porazili družstvo z Vìžnic a obhájili tak 
loòské vítìzství. Na tøetím místì skonèilo 
družstvo Dyjákovièek, které bylo asi nejvìtším 
pøekvapením turnaje a v souboji o bronzové 
umístìní porazilo maïarský tým.

Vernisáž v Rodinném centru Srdíèko



Akce, na kterých byste nemìli chybìt

Zájemci se mohou hlásit (informovat) 
prostøednictvím e-mailu na adrese 
kolping@kolping.cz 
nebo telefonicky v sekretariátu KD ÈR 
(Michael Kubík) - 566 585 010
Skype: michael.kolping.cz

19. Spoleèenský ples Kolpingova díla ÈR, 
Biskupského gymnázia a SŠG Adolpha Kolpinga
Žïár nad Sázavou, 14.1.2011
V pátek 14. ledna 2011 se ve žïárském kulturním domì 
uskuteèní spoleèenský ples, který je souèasnì 
stužkovacím plesem maturantù obou škol. Na tuto 
tradièní ošatku skvìlé show, výborné muziky (tentokrát 
zahraje Stratus band) a vybraných kulináøských 
specialit z dílny SŠG Vás všechny srdeènì zveme.

Pou� Kolpingova díla do Øíma u pøíležitosti                     
20. výroèí blahoøeèení A.Kolpinga
25. – 29.10.2011

Program

Úterý, 25.10.2011
pøíjezd, ubytování se

Støeda, 26.10.2011
úèast na generální audienci 
u svatého otce Benedikta XVI., 
veèer: úvodní slavnost pro všechny
 úèastníky v mìstské èásti Trastevere

Ètvrtek, 27.10.2011
výroèní den blahoøeèení Adolpha Kolpinga,  
mše svatá (Svatý Pavel za hradbami)

Pátek, 28.10.2011 
nešpory v Pantheonu

Sobota, 29.10.2011
10.00 hod. vlajkový prùvod od baziliky „Svatého Køíže 
v Jeruzaléme“ do Lateránské baziliky,  11.00 hod. 
závìreèná mše svatá v Lateránské bazilice


