Zpravodaj Salesiánského

střediska mládeže

Krásné prázdniny!

ČERVEN 2021

„Domnívám se, že naším největším bohatstvím je lidskost.
Silní a moudří jsme jedině tehdy, když činíme dobro.“
– Vasilij Markovič Šukšin –

Není spravedlivé dělit se
Dva bratři společně pracovali na rodinné farmě. Jeden byl ženatý a měl
velkou rodinu. Druhý byl svobodný.
Večer si vždy veškerou úrodu i peníze
dělili napůl. Jednoho dne si svobodný bratr řekl: „Není spravedlivé dělit si
všechno napůl. Já jsem sám a mé potřeby jsou menší.“
Každou noc potom nabral z truhlice pytel obilí, proklouzl do bratrova
domu a vysypal obilí do jeho truhlice. Mezitím si ženatý bratr řekl: „Není
správné dělit si vše napůl. Já jsem
ženatý a mám rodinu, která se o mne
jednou postará. Bratr nemá nikoho,
kdo by se o něj postaral.“ Každou noc
nabral tedy pytel obilí a vysypal ho
do bratrovy truhlice. Oběma bratrům

bylo celá léta divné, že jim obilí neubývá. Až jednou, když byla tmavá noc,
do sebe venku narazili. Pomalu jim začalo docházet, proč obilí neubývalo.
Položili pytle a pevně se objali.
převzato z knihy:
B. Cavanaugha: Malé příběhy,kterou
vydalo Karmelitánské nakladatelství
Milé děti, přejeme vám, abyste se
dokázali dělit se svými sourozenci, přáteli, spolužáky, tím správným
způsobem. Aby hlavním motorem
ve vašem jednání byla láska k vašim
bližním. Určitě k tomu bude o prázdninách na táborech, výletech a rodinných výjezdech, příležitost. Krásné
prázdniny!
Tým Salesiánského střediska mládeže
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TÁBORY A CHLALOUPKY
Milí rodiče, milé děti,
přípravy na chaloupky a příměstské tábory jsou v plném proudu a pevně věříme,
že proběhnou v nezměněném rozsahu. Uvádíme informace z České rady dětí
a mládeže. Zástupci ČRDM se sešli 27. dubna 2021 s hlavní hygieničkou ohledně
pořádání táborů. Předběžně obdrželi zprávu, že tábory budou povoleny! Podmínky se zatím ladí a předpokládá se, že budou vycházet z loňských pravidel pro
pořádání táborů. Jen se nesmí zásadně zhoršit epidemiologická situace.
Co vše je potřeba zařídit a vědět
»» u chaloupek a příměstských táborů dodat prohlášení o bezinfekčnosti,
které je ke stažení na webu střediska v sekci tábory: www.strediskokobylisy.cz/tabory s datem dne odjezdu na tábor. Předává se vedoucímu nebo
zdravotníkovi v den odjezdu na akci.
»» u chaloupky Eldorádo (z důvodu vyššího počtu účastníků) dodat posudek o zdravotní způsobilosti dítěte od lékaře k účasti na zotavovací akci –
potvrzení od lékaře je potřeba dodat na recepci nebo naskenované na
e-mail: chaloupky@sdb.cz do konce června 2021. Bez tohoto potvrzení od
lékaře nemůžeme dítě na chaloupku Eldorádo přijmout.
»» v případě, že se u účastníka chaloupky nebo příměstského tábora začnou
projevovat příznaky koronaviru, i příznaky nachlazení, prosíme, milí rodiče, počítejte s možností, že své dítě budete muset odvést z akce.
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TÁBORY A CHALOUPKY
»» vybavit své dítě na každou letní akci několika respirátory a pytlíky, ve kterých by mohly respirátory skladovat.
»» Platby za letní akce, prosíme, proveďte neprodleně.
»» Zvací dopis na vámi vybraný tábor obdržíte od vedoucího akce v průběhu
měsíce června. Pokud jej neobdržíte do 30. 6. 2021, pak prosím pište na
e-mail: chaloupky@sdb.cz
Některé z těchto požadavků se týkají POUZE pobytových akcí, nikoliv příměstských táborů. Vše budeme aktualizovat na webu: strediskokobylisy.cz
v sekci tábory a aktuality. S ohledem ale na to, že dosud nebyly vydány jasné
instrukce pro konání letních akcí ze strany MŠMT, nevíme, zda bude potřeba
pouze čestné prohlášení o nepřítomnosti COVID-19 nebo zda bude potřeba
jít na test. Až bude více jasno, budeme Vás neprodleně informovat.
V případě jakéhokoliv dotazu, pište na chaloupky@sdb.cz
Dominik Vachuda
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TÁBORY A CHALOUPKY
Pokud ještě rozvažujete, zda dítko poslat na tábor, máme na některých volná
místa. Můžete se ještě přihlásit.

Účastníci

Věk

Volná
místa

Cena

Termín

chlapci
a děvčata

9–15

10

2 750 Kč

8. 8.–14. 8.

Lázně
Libverda

Chaloupka Ludmila
pro děvčata Rybecká

děvčata

8–10

4

2 200 Kč

12. 7.–18. 7.

Zdice
u Berouna

Maxi
chaloupka

Fabián
Blažek

chlapci

12–17

12

2 500 Kč

25. 7.–31. 7. Spáleniště

Ministranti
zachraňují
svět

Michael
Schuster

chlapci

10–14

13

2 800 Kč

26. 7. –1. 8.

Natotata

Johana
chlapci
Němečková a děvčata

8–10

2

2 100 Kč

18. 7.–24. 7. Spáleniště

Adam
Nedvídek

chlapci
a děvčata

8–15

5

2 300 Kč

9. 8.–13. 8.

Praha
Kobylisy

Adam
Nedvídek

chlapci
a děvčata

8–15

9

2 300 Kč

16. 8.-20. 8.

Praha
Kobylisy

Název
Fotbalový
kemp

Příměstský
tábor pro
starší I.
Příměstský
tábor pro
starší II.

Vedoucí
Karel
Malec
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KROUŽKY
Milí přátelé,
zdravím vás ze sektoru kroužky na konci velmi specifického školního roku.
Od včerejška (24. května 2021) se konečně obnovila činnost posledních
z dosud stále ještě nuceně „zavřených“ kroužků. Je to milé opět se moci
setkat s dětmi i s lektory. A právě o vzájemném setkání bude především
těch pár posledních lekcí… Samozřejmě nebude chybět i sama vyučovaná „matérie“, ale pro většinu aktivit půjde o čtyři poslední lekce po velmi
dlouhé pauze, takže mnoho nových věcí se v těchto hodinách už pochopitelně probrat nestihne. Snad ten příští školní rok, který v tuto chvíli už
také chystáme, bude příznivější.
Řádný zápis do zájmových aktivit na školní rok 2021/22 bude zahájen
1. září 2021 v 9 h a bude probíhat jako obvykle on-line formou. Kompletní
nabídku nabízených aktivit naleznete nejpozději týden před tímto termínem na našich webových stránkách. U některých aktivit nebudou opět
informace ještě kompletní (např. bude chybět to nejpodstatnější – den
a čas výuky), je to z toho důvodu, že lektory těchto aktivit jsou studenti,
kteří čekají na svůj školní rozvrh, aby mohli potvrdit čas výuky u nás ve
středisku.
Letos chystáme také změnu v přihlašování do lezeckých kroužků, proto,
prosím, věnujte pozornost samostatnému příspěvku koordinátorky lezeckých aktivit Karolíny Jelínkové.
Klidný konec školního roku a v rámci možností ničím nerušené léto přeje
a na viděnou se těší
Hanka Gennertová, FMA
vedoucí sektoru kroužky
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LEZECKÉ KROUŽKY
Vážení zájemci o lezecké kroužky,
rádi bychom Vás informovali, že letos bude změněn systém přihlašování
do lezeckých kroužků pro rok 2021/2022.
Co bude potřeba udělat
Přes webové stránky střediska (www.strediskokobylisy.cz/krouzky) se
přihlásíte na osobní zápis. Přihlášení k osobnímu zápisu bude možné od
1. září 2021 od 9 h. Po přihlášení přes informační systém Domeček si
vyberete z nabízených možností přesný termín osobního zápisu. Každý
zájemce si bude moci vybrat vlastní termín. Tím předejdeme zmatkům
a frontám. Osobní zápisy budou probíhat od 6. do 9. září v odpoledních
hodinách přímo na stěně. Všechny další informace se objeví na webu
střediska do konce června 2021 zde: www.strediskokobylisy.cz/stena
Návod na přihlášení do systému najdete zde:
www.strediskokobylisy.cz/navod-k-prihlasovani-na-aktivity
Karolína Jelínková

Hledáme pedagoga pro lezecké kroužky
Místo výkonu práce bude Praha, Kobyliské náměstí 640/11, Praha 8.
Pracovní náplň
»» Vedení lezeckých kroužků.
»» Spolupráce na přípravě a realizaci
lezeckých akcí, výjezdů a táborů.
»» Spolupráce na stavění cest
a údržbě stěny.
»» Pravidelné porady.
»» Časy kroužků v odpoledních hodinách, den v týdnu na domluvě.

Požadujeme
»» Minimálně středoškolské vzdělání.
»» Splnění kvalifikačních předpokladů pro pedagoga volného
času, který vykonává dílčí přímou
pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání (možno doplnit
po nástupu).
»» Trestní bezúhonnost a zdravotní
způsobilost.
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LEZECKÉ KROUŽKY
»» Zkušenosti s lezením.
»» Minimální věk 18 let.
»» Otevřenost křesťanským hodnotám.
»» Komunikativnost, schopnost řešit
problémy, tvořivost.
Preferujeme
»» Kvalifikaci instruktora lezení na
umělých stěnách (možno doplnit
po nástupu).
»» Kvalifikaci instruktora skalního lezení (možno doplnit po nástupu).
»» Zkušenost s prací v salesiánském
prostředí. Znalost salesiánské
výchovné pedagogiky.
»» Manuální zručnost pro základní
údržbu stěny.
»» Zkušenost s prací s dětmi.

Nástup možný od září 2021. Součástí
přijímacího řízení bude i zkušební
účast na kroužku.
Máte-li o práci u nás zájem, zasílejte
do 30. 8. 2021 své strukturované životopisy spolu s motivačními dopisy
na email karolina.jelinkova@strediskokobylisy.cz

Můžeme nabídnout
»» Odpovídající finanční ohodnocení, zajímavou a pestrou práci.
»» Prostor pro seberealizaci a otevřenost novým nápadům.
»» Příjemné prostředí a mladý zkušený kolektiv.
»» Podpora dalšího vzdělávání a rozvoje, spolufinancování kurzů.
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ORATOŘ
Oratoř – jak bylo, jak je a jak bude
V březnovém zpravodaji jsme vás informovali o tom, co děláme, když je
středisko zavřené. Pracovníci z Oratoře navštěvovali děti z Dětského domova v Ďáblicích a chystali jsme celou řadu projektů, z nichž některé jsme vám
představili a některé jsme naštěstí mohli dát do šuplíku! Aktuálně máme totiž
otevřeno!
Chci vás informovat o práci, kterou máme sice za námi, ale radovat se z ní
můžeme dlouho. Stromy, pro které jsme v březnu řezali asfalt a kopali díry,
jsou už na svém místě a krásně se nám zelenají. Mají se dobře, mají hodně
vláhy, a tak se těšíme, že nám poskytnou na oplátku stín v období veder. Nyní
už jen čekáme na finální úpravu povrchu zámkovou dlažbou, poté umístíme
betonové bloky a domalujeme parkovací čáry. V další fázi plánujeme umístit
do okolí stromů lavičky.
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ORATOŘ
V dubnu jsme ještě stále vyhlíželi otevření Oratoře, a tak jsme měli spoustu
času na čtení. A ne, jen tak ledajaké! Rozhodli jsme se totiž, že se pozveme
k našim dětem na návštěvu a přečteme jim pohádky na dobrou noc. Během
jednoho měsíce tak vzniklo několik nahrávek, ke kterým se můžeme vracet
zas a znovu. Na našem Youtube kanále tak najdete všechny Bajky barda
Beedleho a výběr těch nejlepších příběhů Malého Mikuláše.

V pondělí 3. 5. jsme mohli konečně otevřít brány našeho sportovního areálu
a přivítat tak kluky a holky na fotbalovém hřišti a skateparku. Záhy jsme s jistými omezeními otevřeli i samotný klub Oratoř. Celý květen a červen se tak
snažíme dohnat více než 4 měsíční prázdniny, během kterých jsme se viděli
jen na dálku. Deficit sportu a sociálních kontaktů byl velice znát, a tak byl
klub každý den na hranici povolené kapacity. Jsme moc rádi, že k nám děti
a mládež nezapomněli cestu.
A co náš čeká dál? Netrpělivě vyhlížíme tábory. Ministerstvo zdravotnictví nedávno zaslalo nové informace k pořádání táborů, a podle nich doufáme, že
si tábory užijeme. Za Oratoř hlásíme plný stav na táboru START, volná místa
naleznete na obou turnusech Příměstského tábora pro starší.
Celý tým Oratoře přeje krásně prožité prázdniny, ať jsou plné her, intenzivních zážitků a nových přátelství.
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NÁBOŽENSTVÍ
Výuka náboženství – základů
křesťanství v novém školním
roce

s poselstvím biblických příběhů, křesťanskými hodnotami, křesťanskými
svátky a praktickým životem z víry.

Srdečně zveme děti na výuku náboženství v novém školním roce. Přihlásit se můžete obdobně jako do
kroužků od 1. září od 9 h na webové
stránce: strediskokobylisy.iddm.cz,
výuka bude pro účastníky zdarma.

Ve skupinkách pracujeme pomocí
různých materiálů, metod a přístupů. Společně si povídáme, hrajeme
a tvoříme. Své místo při setkání má
také modlitba. Se staršími dětmi zapojujeme do programu více diskusi

Děti, které již chodily v tomto školním roce, obdrží informace e-mailem
o předběžném přihlašování. Výuka
náboženství probíhá pro děti od předškolního věku (ve skupině těchto nejmenších za přítomnosti rodičů) po
žáky od první do deváté třídy základní
školy. Jednotlivé skupiny jsou rozděleny podle ročníků. Některé skupiny tvoří děti z více ročníků spojených dohromady. Obsahem výuky je seznámení

a jejich spoluúčast při tvorbě i průběhu programu setkání. Především
se snažíme o vytvoření přátelské atmosféry, kde je každý vítán. Hodiny
náboženství jsou pro každého, kdo
se přihlásí, není tedy nutné být věřící
či chodit do kostela.
Tomáš Redlich
koordinátor výuky náboženství
farnost.kobylisy@sdb.cz
283 029 141 | 777 053 394
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OKÉNKO PRO DĚTI
Hádanky
1) Čtyři rohy, žádné nohy, chaloupkou to pohne. Kdo je to?
2) Dvě kukačky vedle sebe sedí, jedna druhou nevidí. Co je to?
3) Nemotora skoro slepý, hlína se mu na nos lepí. Pracuje i v neděli, razí v zemi
tunely.
4) Visí to a neví kde, bije to a neví koho, ukazuje to a neví kam, počítá a neví kolik.
Vtipy Giovanni Tanhi
Proti coronaviru se ubráníme
tak, že denně sníme 16 stroužků
česneku. Sice to nepomůže,
alespoň se ale k tobě nikdo
nepřiblíží.

Facebook je jako lednička. Chodíš
tam každých deset minut, i když
víš, že tam nic dobrého není.

Baví se dva kapři: „Nevíš o něčem
k snědku?“ – „Vím, ale má to
háček!“

„Tati, je pravda, že mrkvička je
dobrá na oči?“ ptá se malý Honzík.
„Jistě Honzíku, už jsi snad viděl
králíka s brýlemi?“

Odpovědi na hádanky: 1) šnek, 2) oči, 3) krtek, 4) hodiny

Podílejte se s námi na dobré věci a podpořte
naši činnost s dětmi a mládeží…
Přispívat můžete jednorázově nebo pravidelně na číslo
účtu Salesiánského střediska mládeže – č. ú. pro dary:
2001198943/2010 (Fio banka).
Informace a potvrzení o poskytnutí daru žádejte u Evy
ZPRAVODAJ
SALESIÁNSKÉHO STŘEDISKA
MLÁDEŽE
ČERVEN 2021
Špačkové | kontakt:
spackova@sdb.cz
| +420 734
648|946
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Centrum pro rodinu Salesiánského střediska mládeže zve
rodiče s malými dětmi na dopolední akci

Rozloučení
se školním rokem

22. 6. 2021

Úterý | 9.30–11.30 hodin
venkovní areál Salesiánského centra

Uvítáme, když přinesete kousek buchty, sušenky, apod.
Vstup je zdarma, není potřeba se hlásit.
Těšíme se na vás!
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obrázky: www.freepik.com

Program
» Pohádkové dílny
» Pohádková stanoviště s úkoly
» Opičí dráha
» Občerstvení

