Projekt střediska a roční plán
práce 2018/19
Salesiánské středisko mládeže –
středisko volného času, o.p.s.
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Plán sektorů na další rok
1. Divadlo








V letošním roce budeme hledat náhradu za technika Tomáše Buryšku - divadelního
a jevištního technika nejspíše na plný prac. úvazek.
Potřebujeme vyřešit noční úklidy divadla a kluboven po vypůjčení.
Také je potřeba lepší “koordinace” při zásobování běžným “spotřebním” materiálem s
novým panem provozním.
Máme rozjednanou opravu klavíru, kterou potřebujeme letos proúčtovat.
Na nový web divadla chceme dát provozní a bezpečnostní “zásady” při
pronájmu divadla, které zatím nebyly sepsány a tak jsme nemohli jejich dobržování
nijak “vymáhat” , také se dají dávat na nový web do kalendáře odkazy na jiné webové
stránky, což nám pomůže s informacemi, kde si lidé mohou koupit lístky na dané
představení, protože mnoho lidí volá i chodí do divadla, že si chtějí zakoupit lístky na
nějaké představení, ale my je neprodáváme.
Budeme také přemýšlet, jak dál s divadlem “koncepčně”, protože divadlo vzhledově
pro návštěvníky i technicky stárne, naši dlouholetí zájemci “repre” vystoupení dělají v
jiných prostorách a u nás v divadle hrají jen “levně” pro školy. V průběhu roku bude
řešeno s ředitelem SaSM a s provincií SDB.
S diskuze vzešlo několik podnětů, které by se měly zohlednit v jednání divadla s
ředitelem SaSM a s vedením provincie salesiánů:
 Ředitel bude pracovat s vývojem další koncepce divadla, tak aby našlo svou
vizi a jasné místo mezi ostatními programy střediska.
 Zvážit otázku ostamostatnění divadla, nebo většího delegování pravomocí na
ředitele divadla. V tom případě jasné nastavení pravidel pro spolupráci se
zbytkem střediska.
Personální obsazení:
Marie Štarmanová (vedoucí)
Karel Klimeš
Tomáš Buryška
Ludmila Vondrová
pomocný personál DPP

2. Centrum pro rodinu


Otevření nových programů, rozšíření záběru na celou rodinu
Zrušením Školičky a hlídání dětí se otevřel prostor pro nové programy - dosud jsme
se soustředily hlavně na práci s nejmenšími dětmi, nyní bychom chtěly více zacílit na
celou rodinu ⟶ více se zaměřovat na vztah s celou rodinou. Od září nově
nabídneme programy pro prarodiče s vnoučaty, pro matky s kojenci, pro děti s rodiči
(kromě tradičního Cvičení s kočičkou a Hrošíka přibudou “Malované písničky”,
“Blátotlačky” a “Zlatá brána”) a nové programy pro předškolní děti (“Skotačení” a
“Malý objevitel”). Nově zahájí činnost svépomocná skupina pro bezdětné páry
(otevřeno na základě poptávky, schůzky každých 14 dní). Poradenství, které bylo
dosud zaměřeno především na výchovné problémy malých dětí se více posune
směrem k rodinnému poradenství. V plánu je pořádání snoubeneckých příprav
(pokud se podaří, tak snad od ledna - 2 cykly, jarní a zimní, s odborníky na daná
témata).



Do jednorázovek zapojit více dobrovolníků (případně spolupráce s ostatními
sektory)
Po odchodu po personálních změnách bychom rády zapojily dobrovolníky nebo
někoho ze stávajících dohodářů, případně posílily spolupráci s ostatními sektory (s
Markétou Hanákovou, s oratoří). Hledají se zejm. gymnazisti 16-18 let. Ačkoliv je
možnost dát inzerát např. do Kobylístku, podle zkušeností se osvědčilo cílené osobní
zvaní. Je možné i svěřit tuto práci seniorům, nicméně středoškoláci mají k dětem i k
probírané látce blíže. Spolupráce mezi sektory se jeví jako výhodná, protože rodiče s
předškoláky se mohou seznámit s pracovníky oratoře, kam pak později budou posílat
děti. Pro jednorázovky je možno využít nového technika (např. na Svatomartinský
průvod připravit oheň).



Znovuotevření přípravky na přijímačky z matematiky pro deváťáky s Petrem
Vojtášem
Každý rok k nám na doučování dochází několik deváťáků, kteří se potřebují připravit
na přijímačky.



Navýšení kapacity přípravek na přijímačky na osmiletá gymnázia
Od ledna jsou v plánu dvě skupiny po dvacetičtyřech dětech (nově v pondělky v
Goldce a U Hrocha od 15:00-18:15).



Do klubovny U Svišťů bychom rády pořídily nový koberec, v plánu je i úprava
celé klubovny, aby lépe vyhovovala novým programům.
Personální obsazení:
Blanka Malcová (vedoucí sektoru)
Eva Klimánková
Markéta Kahoferová
Lenka Vaculová
Zdena Ročáková
Pavla Nesládková
Pavla Trpkošová
externí lektoři seminářů/kurzů - cca 25 lektorů doučování (DPP)

3. Horolezecká stěna


Práce s týmem stěny.
vyšší frekvence pravidelných porad cca po třech týdnech
pořádání stmelovacích akcí pro tým stěny
společné hodnocení všech akcí a zápis výstupů






Příprava na zvyšování odborné kvalifikace pracovníků stěny.
lezecká příprava na kurz Instruktor skalního lezení
potřeba vzdělat se v používání facebooku, v psaní článků na web apod.





Dovybavení prostoru stěny novými pomůckami.



Rozšířit nabídku lezeckých kroužků v případě zájmu. Otevření pátečních
kroužků.



Jednorázové akce.
rozšíření nabídky akcí pořádaných stěnou






zaměříme se na zvýšení počtu účastníků (lepší propagace, větší pestrost akcí)
rozdělení dětí do věkových kategorií

4. Oratoř


Personální změny
Dobře zvládnout personální změny v Oratoři




Terén na školách
Adam má na starosti pokračovat v domluvě a začít realizaci terénní Oratoře.




Oslovování dětí na školách
 Během podzima budeme pokračovat s propagačními akcemi před školami na P8.
V září Šutka, Školská zahrada, příp. další školy.



Práce s tématy
 Pokračování tématických měsíců. Tento rok Má vlast, Film, Slušné chování,
Finanční gramotnost
Personální obsazení
Dušan Vaněk (vedoucí)
Adam Nedvídek
Dominika Semerádová
Karel Malec
Klára Matysová
Jan Pomikálek
Zdeňka Švédová
Dorotka Hurná
Ján Mihál

5. Volnočasové aktivity


Prohlubovat a posílit
Prohlubovat to, co se osvědčilo (nabídky pro vedoucí, aktivity atd.). Hosta
pozveme dvakrát a to v listopadu a březnu.
 Spolupráce a povzbuzování vedoucích a těch, co nezištně pomáhají, vyjádřit
vděčnost (popřát k narozeninám, Vánocům atd.)
 Zapojování stále více tatínků z farnosti (často dobrá spolupráce, mají ochotu a
reflektují situaci jak po stránce pedagogické, duchovní tak i ekonomické)
 Více víkendovek pro děti či mládež( např.z tvořivé dramaťárny, spolupráce s
dramaťákem v SHM Klubu - Plzeň). Prohlubují se vztahy s dětmi, více je
poznáváme.
 Provést revizi cen kroužků na školní rok 19/20 tak, aby odpovídali vývoji cen,
kvalitě programů.


Personální obsazení
Markéta Hanáková (vedoucí)
Karel Malec
25 vedoucích DPP, dobrovolníci

6. Vrtule




Terén na školách (ZŠ Na Slovance)
 aktivní pravidelná služba 2x týdně
 stálá dvojice pracovníků
 3 schůzky se zástupcem školy (SWOT)
Terén v Libni
vyjednat s MČ
zázemí pro pracovníky? (v případě potřeby/zájmu MČ)
2x týdně pravidelně
stálá dvojice pracovníků
vytvořit trasy
prezentace služby na libeňských školách









Individuální práce s klienty
zachovat poměr 5:1
používání individuálních plánů a jejich rozvoj
pravidelné kalibrování zapisování výkonů (šablona?)
minimálně 3x měsíčně intervize
zástupce vedoucího na intervizi - řídí se podle zápisu na poradě
reporty









Zaškolení a začlenění Alžběty
viz metodika
do konce prázdnin budou pravidelní klienti vědět, že je Alžběta pracovník
vyfotit Alžbětu + celý tým a obnovit nástěnky
Alžběta v registru - splněno již v srpnu 2018







Dotáhnout oddělení tréninkového fotbálkového centra a NZDM
Honza + Johnny pouze jako mentoři
peer pracovník, který bude mít na starosti TC a finance s tím spojené - někdo z
klientů (jeden je již vytipovaný) s konkrétní smlouvou s hmotnou odpovědností
 sehnat peníze na provoz (prevence kriminality) ⟶ do konce září otevřeno na
domluvě (bude se trénovat na mistrovství), od října by chtěl Jan Vališ standartní
otevírací dobu (musí domluvit s ředitelem) s peer pracovníkem



Personální obsazení
Jan Vališ (vedoucí)
Jan Vondráček
Dominika Kuchařová
Alžběta Matysová
Tomáš Příhoda
Marek Parobok

7. Křesťanské programy pro mládež


farní mládež Úterky u Terky
Koordinace programů s farností a SaSM - zlepšení komunikace Úterků s farářem
a s ředitelem skrze průběžné, zpravidla každoměsíční schůzky
 Transparentnost Úterků - skrze pravidelnou zpětnou vazbu (snad jednou po třech
měsících) zjišťovat od účastníků jejich názor na dosavadní průběh, vycházet
vstříc jejich požadavkům a na jejich základě pak upravovat program






Zapojení farní mládeže - na základě vývoje a poznatků z minulých let, kdy Úterky
byly organizovány především lidmi, kteří nebyli ze starých farních struktur, by bylo
záhodno více zapojovat do přípravy a průběhu úterkových programů farní mládež
(z HECu, biřmovanců, maxistrantů apod.) tak, aby to nekolidovalo s jinými jejich
povinnostmi a zodpovědnostmi u salesiánů

Chaloupky
Práce koordinátora chaloupek - vydefinovat konkrétně jeho práci, zejm. jak mají
vypadat návštěvy na chaloupkách, zda a příp. jak mají vypadat potáborové reflexe
s vedoucími, vyjasnění kompetencí koordinátora a dalších zapojených pracovníků
a jasné předání a vysvětlení ostatním chaloupkovým vedoucím, má jezdit každý
rok na všechny chaloupky?
 Informovanost vedoucích a asistentů - vedoucí a asistenti musí vědět, kdo je
koordinátor, za co zodpovídá a že se na něj mohou obrátit
 Motivovanost vedoucích k plnění povinností - nastíněno výše v podkapitole FR a
PR koordinace táborů
 Koncepce vzdělávání chaloupkových vedoucích - zatím jen nápad, je třeba
sesystematizovat vzdělávání vedoucích a asistentů, abychom věděli, kdo jakým
workshopem prošel během víkendových setkání pro vedoucí
 Odměna pro vedoucí - jarní výjezd do Turína (viz kapitola Plán jednorázových
akcí)




Vrstevnická skupina
vytvoření skupiny v létě 2019



Personální obsazení:
Dominik Vachuda (vedoucí)
Tomáš Redlich
Lektoři náboženství (DPP) a dobrovolníci

8. Ekonomika


Úkoly (mimo běžného provozu)
Inventarizace
Lépe nastavit personalistiku
Novinkou pro mě bude projekt Šablony (MŠMT) - většinou to znamená nějaký
nový úkol ke sledování, zatím nevím.
 Školení v Domečku (kapitola finance - jak to dělají jinde)




Personální obsazení
Veronika Semerádová

9. Fundraising, PR





FR- Projekty, žádosti – udržet stávající zdroje.
Rozvinout individuální dárcovstí, se zapojením rodičů.
Večer přátel střediska – to stejné jako v minulém roce. (předpoklad leden 2019)
Odpoledne otevřených dveří s benefiční svačinou pro rodiče, dárce, příznivce,
farníky. Zatím je to nápad, který teprve budeme zpracovávat. Od sektorů budeme
potřebovat pomoc, (pokud akce bude), která bude spočívat v prohlídce jejich
sektorů, prostorů a vysvětlení vedoucího či zástupce o fungování jejich sektoru.








Natočení virálu na rekonstrukci vstupu – na podzim chystáme brainstorming
nápadů. (přizváni budou kreativní zaměstnanci a salesiáni) Video by mělo mít
společné rysy s billboardy na toto téma.
Na podzim předpokládám 1 – 2 benefice (říjen, listopad). Leden – Večer přátel.
Únor – TV NOE – 3 večery – zde ještě není jasné, zda se dohodneme.
Systém domeček – zvládnutí nových systémových požadavků. Lepší komunikace
s vedoucími chaloupek ohledně dopisů pro rodiče. Potřebuji na ně nějakou páku!
WEB – zvládnutí nových požadavků v plnění a správě webu.
FB – práce na FB s Katkou Jelínkovou viz výstupy z dotazníkového šetření FB

Personální obsazení:
Eva Špačková
Katka Jelínková

10.

Ředitel

1. Dobře zaškolit nové vedoucí pracovníky: Dominika Vachudu a Andreje Ostrihoně.
2. Pokračovat v procesu areál.
3. Spolupracovat s ředitelkou a týmem divadla na vytvoření vize pro divadlo (alespoň
myšlenkově).
4. Naplánovat a realizovat návštěvy v sektorech - v provozu.

Plán pravidelné činnosti na školní rok
1. Centrum pro rodinu
Den

Čas

Místnost

Název programu

Cíl.skupina

U Hrocha

MA-MI

Maminky s kojenci

13:30-14:30

U Hrocha

Zlatá brána

Děti 4-6 let

15:00-18:15

U Hrocha

Přípravka na přijímačky I.

Žáci 5.tříd (leden-duben
2019)

15:00-18:15

Goldka

Přípravka na přijímačky II.

Žáci 5.tříd (leden-duben
2019)

9:30-11:30

U Svišťů

„Babi, dědo, pojď si hrát!“

Prarodiče s vnoučaty

9:30-11:30

U Hrocha

Výtvarné a vzdělávací
semináře

Maminky

9:30-11:30

U Svišťů

Hlídání dětí (k
seminářům)

děti

14:00-14:50

U Svišťů

Předškolák

Předškolní děti

15:00-18:00

Jeruzalém

Rodinné poradenství

rodiče

9:30-10:15

U Hrocha

Malované písničky

Rodiče s dětmi 2-3 roky

10:30-11:30

U Hrocha

Zlatá brána

Děti 4-6 let

9:30-10:20

tělocvična

Cvičení s kočičkou I.

Rodiče s dětmi 1,5-2,5 roku

10:30-11:20

tělocvična

Cvičení s kočičkou II.

Rodiče s dětmi 2,5-4 roky

13:10-14:00

tělocvična

Skotačení

Děti 3-5 let

14:00-14:45

U Beránka

Malý objevitel

Děti 5-8 let

9:15-10:10

U Hrocha

Hrajeme si s hrošíkem I.

Rodiče s dětmi 1,5-2,5 roky

10:30-11:25

U Hrocha

Hrajeme si s hrošíkem II.

Rodiče s dětmi 2,5-4 roky

13:30-14:20

U Beránka

Blátotlačky
(keramika)

Rodiče s dětmi 3-6 let

18:30-21:00

U Hrocha

Večerní vzdělávací
seminář nebo kurz

Rodiče
(1xměsíčně)

18:30-21:00

U Hrocha

„Když dítě nepřichází“
(svépomocná skupina)

bezdětní

Pondělí 9:00-11:30

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

9:00-11:30

U Hrocha +
U Svišťů

Otevřená hernička

Maminky dětmi

10:45-11:35

tělocvična

Cvičení s kočičkou III.

Rodiče s dětmi 1-4 roky

2. Horolezecká stěna
Lezecké kroužky pro děti

Lezení dospělí

Volné lezení, lezení dospělí

po 15:00 - 19:00
út

15:00 - 19:00

st

15:00 - 17:00

17:00 - 21:30

čt

16:00 - 20:00

20:00 - 21:30

19:30 - 20:30

pá 16:00 - 18:00

3. Oratoř
otevřeno

služba

pravidelná aktivita

po (14:00-18:00)

Karel, Adam

fotbalové dovednosti

út (14:00-18:00)

Dušan, Domča, Adam

Merkur

st (14:00-18:00)

Honza, Dušan

čt (14:00-18:00)

Karel, Zdeňka, Domča

příležitostně výtvarka

pá (14:00-18:00)

Domča, Dušan, Adam

příležitostně vaření

4. Volnočasové aktivity
Viz tabulka. Další aktivity budou doplněny. Změny jsou stále možné.

Název činnosti

Věk od

Věk do

Cena- rok

Fotbal po 6-8

6

8

1 200

Cvičení s kočičkou I.

1

2

1 400

Cvičení s kočičkou II.

3

4

1 400

Cvičení s kočičkou III.

1

4

1 400

Skotačení

3

5

1 400

Fotbal po 8-10

8

10

1 200

Fotbal po 11-13

11

13

1 200

Fotbal čt 13-15

14

15

1 200

Fotbal čt 16-18

16

18

1 200

Fotbal út 4-6

4

6

1 200

Fotbal út 7-9

7

9

1 200

Fotbal út 10-12

10

12

1 200

Hokejbal po 8-10

8

10

2 000

Hokejbal po 11-15

11

15

2 000

Jóga pro dospělé

18

99

1 800

Tanečky pro nejmenší

4

6

1 200

Tanečky pro pokročilejší

7

9

1 400

Šerm historický dřevařský

10

18

1 200

Judo-sebeobrana mladší

7

11

1 600

Judo-sebeobrana starší

12

16

1 600

Pohyb pro radost út - holky 9-13

9

13

1 400

Stolní tenis st - nejmladší

8

13

1 200

Stolní tenis po - starší,pokročilí

14

18

1 400

Šerm historicko - scénický

10

15

1 200

Horolezecký Po15:00

5

15

2 200

Horolezecký Po16:00

5

15

2 200

Horolezecký Po17:00

5

18

2 200

Horolezecký Po18:00

5

18

2 200

Horolezecký Út15:00

5

15

2 200

Horolezecký Út16:00

5

15

2 200

Horolezecký Út17:00

5

18

2 200

Horolezecký St15:00

5

15

2 200

Horolezecký St16:00

5

18

2 200

Horolezecký Čt16:00

5

15

2 200

Horolezecký Čt17:00

5

18

2 200

Horolezecký Čt18:00

5

18

2 200

Horolezecký Út 18:00

5

18

2 200

Horolezecký maminky Út

18

99

2 200

Horolezecký Pá 16:00

5

15

2 200

Hrajeme si s hrošíkem I.

1

2

1 400

Hrajeme si s hrošíkem II.

3

4

1 400

Předškolák

5

7

1 400

Zlatá brána I.

4

5

1 400

Zlatá brána II.

4

6

1 400

Malované písničky

2

3

1 400

Blátotlačky

3

6

1 600

Malý objevitel (přírodovědné hrátky)

5

8

Tvořivá dramatika N

7

9

1 400

Tvořivá dramatika M

10

12

1 400

Tvořivá dramatika - SKOK

13

17

1 800

Německý jazyk pro pokročilé

15

99

2 000

Taneční tvorba st - holky 12 -16

12

16

1 400

Cvičení při hudbě - mládež a dospělé

15

99

1 600

Kytara út - začátečníci (se Zd.)

10

12

1 400

Kytara út - mírně pokročilí (se Zd.)

10

15

1 400

Kytara út - mírně pokročilí (se Zd.)

10

15

1 400

Kytara st - začátečníci (se Zd.)

10

12

1 400

Kytara st - mírně pokročilí (s Honzou)

10

15

1 400

Kytara st - pokročilí (s Honzou)

12

16

1 400

Kybernetický a robotický kroužek

11

15

1 400

Keramika - nejmladší

5

7

2 000

Keramika - mladší

8

9

2 000

Keramika- mládež a dospělí(1x za 14 dnů)

16

96

2 600

Flétna s Maruškou - středa

8

14

1 600

Kuchařské dobroty

9

14

1 000

Šachy-začátečníci a mírně pokročilí den?

8

14

1 400

Italština pro pokročilé (1x za 14 dnů)

16

96

1 000

AJ pro mamky - pokročilé

20

99

2 000

AJ pro mamky - středně pokročilé

20

99

2 000

Doučování individuální

6

20

upřesníme

Doučování ve skupině (2 děti)

6

20

upřesníme

Přípravka na přijímač. na osmiletá gym.I

10

12

0

Výuka náboženství, předškoláci s rodiči

4

7

0

Výuka náboženství, děti 1. - 2. třída

6

9

0

Výuka náboženství, děti 3. - 5. třída

8

13

0

Výuka náboženství, mládež 6. třída

11

13

0

Výuka náboženství, mládež 7. - 9. třída

11

16

0

5. Vrtule
Vždy v časech 15-19 s možnou změnou terénu na škole, podle domluvy a možností školy

6. Křesťanské programy pro mládež


Každé úterý 18:30 - 21:00, s přípravou a úklidem od 17:30 – 21.

Plán jednorázových akcí na školní rok,
důležité termíny
Termín a čas

Název akce

Pro koho je
určena

Zodpovídá

10. -13. 9.

brigáda CPR (klubovny,
tělocvična)

maminky dobrovolnice

Malcová

12. 9.
18:00

Úvodní školení

externisté

Jiráček

12. 9.
19:30

Zahájení školního roku

všichni

Semerádová

16. 9.

Nedělní Oratoř

17. 9.

Zahájení provozu kroužků, CPR

přihlášení účastníci

Hanáková, Malcová, Jelínková

5. - 7. 10.

Lezecký výjezd

lezci 8 - 18

Jelínková

5. - 7.10.

Setkání vedoucích letních akcí

vedoucí chaloupek

FR, ředitel, Dominik

10.10.

náhradní úvodní školení

externisti

Jiráček

Benefice - smyčcové kvarteto

veřejnost

FR, PR

říjen dle
počasí

Zavírání venkovky

všichni

Jelínková, Kocvárová

26. - 30. 10.

Podzimní prázdniny s Oratoří
(Borek)

návštěvníci
Oratoře/děti 8-15

D. Semerádová

8.11.

Svatomartinský průvod

rodiny s dětmi, CPR

Malcová

10. - 11. 11.

přespání na stěně

děti z kroužků

Jelínková, Kocvárová

14.11.

mše svatá 18:30 + Na slůvko s...

16. - 18.11

Stmelovák Oratoře

16. - 18. 11.

Celostátní setkání salesiánských
animátorů

19. - 20. 11.

říjen 16.10.
19:00

Blaha, oratoř, stěna

Hanáková
pracovníci a
dobrovolníci
Oratoře

Vaněk

Výjezd (exkurze)

vedoucí sektorů,
koordinátoři

Jiráček

23. - 24. 11.

přespávačka v Oratoři

děti z oratoře

Vaněk

24. 11.

Kurz první pomoci pro děti

25. 11.

Nedělní Oratoř

26. - 30. 11.

Týden otevřených dveří

pro rodiče a další
zájemce

Hanáková

1.12.

Tvoření adventních věnců

všichni

Malcová

4. 12.

Lezecké závody Pražský Opičák

lezci

Kocvárová

5.12.

Mikulášská

rodiny s dětmi, CPR

Malcová

7.12.

konec kroužků stěny

12. 12.

Vánoční večírek střediska
 mše svatá 18:30
 večírek 19:30

pracovníci,
dobrovolníci

oratoř - jídlo, pití

14. 12.

Závody Nezávody

nejmenší lezci

Jelínková, Kocvárová

14.12.

konec kroužků CPR

15. -16.12.

Maskův Memoriál

lezci

Klára, Jelínková, Kocvárová

14. 12.

Vypsání termínů chaloupek do
Domečku

vedoucí sek.

FR, ředitel

18.12.

Malé předvánoční zastavení

rodiny s dětmi, CPR

Malcová

19.12.

adventní duchovní obnova

zaměstnanci

Hanáková

21.12.

konec kroužků před Vánoci

lede leden
4. - 6. 1.

Večer přátel střediska

Jelínková

Malcová

Hanáková
Dárci, dobrovolníci,
příznivci

FR, PR

skauti ELŠ - rezervace prostor

leden/únor

V.Marčík - Mysterium světla

Hanáková

13. 1.

Nedělní boulderingové odpoledne

děti

Dan, Mára

31. 1.

Slavnost Dona Boska

všichni

Blaha (SC)

20. 1.

Nedělní boulderingové odpoledne

děti

Klára, Štěpánka

8. - 10. 2.

Víkend pro vedoucí chaloupek

16. - 17. 2.

Lezecké závody v Plzni

18. - 24. 2.

Jarní prázdniny P8

15. - 24. 2.

Jarní prázdniny s Oratoří
(Klínovec/Jáchymov)

15. - 24.2.

Zimní výjezd rodin

9. 3.

Lezecké závody v ČB

13.3.

mše svatá 18:30 + Na slůvko s...

17. 3.

Nedělní Oratoř

21.3.

Rozjaření

ředitel, Vachuca
lezci

Jelínková

návštěvníci
Oratoře/děti 8-15

Adam Nedvídek
CPR

lezci

Kocvárová
Hanáková

rodiny s dětmi, CPR

Malcová

27. - 31. 3.
Bře březen dub duben

Animátorský výjezd do Turína
Benefice PCQ

animátoři
Veřejnost

Jiráček
FR, PR

6. nebo 7. 4.

Lezecký den s lanem

lezci

Jelínková, Kocvárová

5.-7. 4.

Jarní víkendovka

návštěvníci
Oratoře/děti 8-15

Vaněk Vaněk

17. 4.

Sederová večeře 19:15

pracovníci,
dobrovolníci

Semerádová

28. 4.

Nedělní Oratoř

duben až květen
- dle počasí

Otevírání venkovky

všichni

Jelínková

17. - 19. 5.

Lezecký výjezd

lezci

Jelínková

25. 5.

Den Salesiánského centra

6. 6.

Akademie

rodiče a všechny
další

Hanáková

11.6.

Rozloučení se školním rokem dopoledne

účastníci programů
CPR

Malcová

11.6.

Zakončení školního roku na stěně

všichni

Jelínková

12.6.

zakončení školního roku SC

všichni

Jelínková

16. 6.

Nedělní Oratoř

21. - 22. 6.

Lezecká víkendovka pro nejmenší

lezci 6 - 9 let

Jelínková

29. 6. - 6. 7.

Oratorní chaloupka

návštěvníci Oratoře

Karel Malec

15. - 21.7.

Chaloupka G14+

návštěvníci
střediska 13+

Vaněk Vaněk

29.7. - 4. 8.

Horotábor

děti

Klára

seznamovací akce pro novou
vrstevnickou skupinu

chaloupkové děti
apod. 14+

Dominik, Martin Hobza

Blaha (SC)

