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„Včera jsem byl chytrý, proto jsem chtěl změnit svět.
Dnes jsem moudrý, proto měním sám sebe.“
Neznámý autor

Jan Maria Vianney nepatřil
mezi chytré
Sv. Jan Maria Vianney nepatřil příliš
mezi chytré. Probojovával se mnohými obtížemi, aby se mohl stát knězem.
Během studia teologie se musel velice
snažit, aby obstál při zkouškách. Když
seděl před zkoušejícími, nedokázal
odpovědět na teologické otázky, které
mu dávali. Jeden ze zkoušejících profesorů řekl svému kolegovi: „Co s tím
oslem budeme dělat?“ Když Jan ten
nelichotivý komentář zaslechl, zareagoval: „Pane profesore, v Bibli se píše,
že Samson pobil oslí čelistí tisíc Pelištějců (srov. Sd 15,15). Představte si, co
dokáže Bůh udělat s celým oslem!“
Všichni dobře víme, co Bůh s tím „oslem“ udělal! Když byl pak vysvěcen

na kněze, biskup nevěděl, kam ho má
poslat. Nakonec se rozhodl pro malou,
odlehlou vesničku Ars. Nemohl tušit,
že díky tomuto pokornému knězi se
Ars stane natolik populární, že vláda
zde bude muset vybudovat železniční stanici, protože k arskému faráři se
budou hrnout houfy lidí.
Pán dokáže použít kohokoli. Stačí se
jen vložit do jeho rukou a poprosit,
aby nás použil. A on to udělá, protože
v nás věří. To je to nejdůležitější – věřit,
že Bůh nám důvěřuje.
podle knihy Ruku v ruce s Ježíšem
od Eliase Velly, kterou vydalo
Karmelitánské nakladatelství
(pokračování na další straně)
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Opět začíná nový školní rok. Mnoho rodičů i dětí do něj vstupuje s různým
očekáváním. Někteří se do školy těší a přemýšlí, jak si zlepší známky, někteří
do školy vstupují se strachem, jak dopadne vysvědčení v další vyšší třídě.
Někteří jsou přesvědčeni o svých talentech a někteří se obávají, že jejich snaha uspět v některých předmětech nebude stačit konkurenci. Přesto je každé
z dětí naprostý originál, přesto je každé z dětí obdařeno dary, přesto každé
z těch nejmenších má zde na zemi nějaký úkol. Nepřeceňujme je, ale ani nepodceňujme. A přijímejme je takové, jaké jsou. Vždyť i svatý farář Arský, Jan
Maria Vianney, nepatřil mezi ty chytré!
Tým Salesiánského střediska mládeže

TÁBORY A CHLALOUPKY – OHLÉDNUTÍ
Co je pravé bohatství?
O čem je život a jak se pozná pravé
přátelství či odvaha? Pro odpovědi na
tyto otázky musely děti z chaloupky
Start projít kolem přehrady Naděje až
k Sirnému jezírku, kde se seznámily
s legendami Lužických hor.
Dona Boska potkali ministranti na
své chaloupce v Míčově, v okrese

Bitva na řece Pádu, 2021

ZPRAVODAJ SALESIÁNSKÉHO STŘEDISKA MLÁDEŽE | ZÁŘÍ 2021

3

TÁBORY A CHALOUPKY – OHLÉDNUTÍ
Chrudim. Kluci zde prožili příběh
chlapce Bonga, který se odehrával
v Turíně.
Ve Zdicích zase kluci hledali vzácný
poklad Dona Boska. A rozhodně to
nebylo snadné. Museli vyluštit šifry
a získat klíč k pokladu. Jenže, který
je ten správný? Prací, hrou, sportem,
tvůrčími aktivitami, zpěvem a turistikou získávali postupně klíče, z nichž
jen jediný otevřel cestu k pokladu.

Horotábor, 2021

NATOTATA, 2021

V Mentaurově dvacet „detektivů“ rozšířilo své detektivní znalosti, vytvořili
skvělou partu a pomohli komisaři
Vránovi vyřešit složitý případ.
Na Spáleništi v Jizerkách se děti naučily obstarat rozmazlenou mandragoru, vyzrát na baziliška, rozzářit své
ochranné patrony.
A co nám po chaloupce vzkázaly?
„Bylo to fakt krásný. Budeme tu společně bydlet v chalupách celej rok.
A za rodičema se budeme vracet jen
na víkendy!“
A to je jen zlomek toho, co děti letos
na chaloupkách zažily. Určitě již každý
z účastníků ví, co je pravé bohatství,
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Výbuch, 2021

Zažij, 2021

Fotbalová chaloupka, 2021

TÁBORY A CHALOUPKY – OHLÉDNUTÍ
a že se skrývá ve zcela nepatrných
věcech – v přírodě, v přátelství, v pomoci druhým, v odpuštění, v radosti
a úsměvu, ve víře a naději, v lásce. Každý i ten nejmenší ví, že pravé bohatství nemůžeme hledat v hmotných
statcích, ale sami v sobě, ve svém srdci a můžeme je předávat dál.
Chaloupky byl původně krycí název,
který se ujal, pro křesťanská soustředění mládeže organizované salesiány během letních prázdnin v období
komunismu. A pod tímto pojmenováním fungují dodnes. Snad nejznámějším „chaloupkářem“ z dob normalizace byl P. Kája Herbst. Z důvodu
bezpečnosti, aby chaloupky nebyly
odhaleny státní bezpečností, ustálil
se počet účastníků na počtu dvanácti.
Nízký počet účastníků zůstává zachován i dnes, a sice z důvodu vytvoření rodinného společenství.
Většinou jsou chaloupky obsazeny
15–30 účastníky. Eldorádo je již trochu větší chaloupka, neboť se jej
účastní každý rok 42 dětí.
Letos máme na dvaceti chaloupkách
a příměstských táborech 440 dětí
a mnoho dobrovolníků, kteří s dětmi
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TÁBORY A CHALOUPKY – OHLÉDNUTÍ
pomáhají. Kromě chaloupek se rozjely i několikadenní akce pro teegenery. (Summer Start, Hotel, Výbuch na
tripu). Účastnilo se 40 mladých.

Eldorádo, 2021

Tábor rodin, 2021

Teď již zbývá jenom poděkovat všem
štědrým dárcům, kteří se rozhodli
podporovat tuto salesiánskou činnost a z jejich darů byl uhrazen pobyt na chaloupkách několika dětem,
které by se jinak nemohly chaloupek
účastnit. Velké díky za všechny ty
šťastné dětské úsměvy, za všechny
úžasné prázdninové zážitky, které
budou mnohé provázet celý život
a z nichž i po letech budou tyto děti
čerpat to pravé bohatství.
Eva Špačková
Na všechny fotografie z chaloupek se
můžete podívat na našem webu
www.strediskokobylisy.cz/fotogalerie
Ministranti zachraňují svět, 2021

Holčičí jízda, 2021
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TÁBORY A CHALOUPKY – OHLÉDNUTÍ
Zpětné vazby, jak vidí chaloupky rodiče
Na otázky v dotazníkovém šetření odpovědělo celkem 60 rodičů.
Co rodiče hodnotili jako pozitivní? Nejčastěji se objevovala odpověď –
skvělí vedoucí, kolektiv, program a někteří vše shrnuli do jednoho slova –
všechno.
Co by se mělo změnit? Nejčastější odpovědí bylo slovo nic nebo nevím. Někteří by nejraději chaloupku ještě prodloužili, někteří by uvítali pestřejší stravu a pár rodičů se vyslovilo pro rozdělení fotbalové chaloupky a fotbalového
kempu.
A co rodiče vzkazují vedoucím chaloupek? Především zaznělo a stále se
opakovalo slovo Děkujeme. Jste skvělí, jste nejlepší, úžasní a báječní, těšíme
se na příští rok!
Za všechny zpětné rodičovské vazby uvádíme jen některé v nezkrácené podobě. Děkujeme i my za všechny vaše milé odpovědi.
… chtěla bych velmi poděkovat za nádherný, dětský tábor
Natotata. Lze se určitě rozepsat a pravděpodobně by to stálo za to,
jelikož děti nám tolik vyprávěly. Ale kdo rád čte dlouhé emaily?
Od srdce…S velikým DĚKUJEME!
1) Úžasní, nápadití, motivovaní a dětmi z celého srdce přijati vedoucí
2) Krásné, bezpečné prostředí
3) Bezva parta dětí
4) Perfektně zvládnutá organizace
Přesah: Děti už zažily ledacos, přírodu znají, v dětských kolektivech
se pohybují, jsou nadšeni pro pohyb i hru. Ale lepší tábor prý dosud
nezažily. Překrásné hry, ojedinělé nápady i provedení ze strany mladých
vedoucích. Zapojeni všech dětí, nádherné vzpomínky.
Tímto zdravíme celý skvělý tým…
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TÁBORY A CHALOUPKY – OHLÉDNUTÍ
Eldoraďanům chci vzkázat, že jsem ráda, že
to táhnou společně již několik let a je krásné
vidět, jak mé vlastní dítě roste bok po boku
s nimi. Má je hodně ráda a vždy se na ně velmi
těší. Jsou pro ni i pro mě světlo v šedi běžných
dnů. A obdivuji nasazení pro plánování tábora
a účast na něm i přes školní, studijní povinnosti
(maturita, zkouškové). Klobouk dolů. Také děkuji
za kontinuitu při plánování. Tradice nás nesou.

Moc děkujeme
za skvělé zážitky,
které jste připravili
našim dětem!

Tábor se klukům moc líbil, Janovi se
nechtělo vůbec domů :-). Líbí se nám,
že je tábor „přírodní“, že se chodí
přespávat do lesa (starší) atd. Moc
milí vedoucí. František taky super
:-) Tobíkovi se dále líbil mikroskop
a možnost zkoumat přírodu. Táborová
hra byla moc povedená.

Velké poděkování,
sama jsem vedoucí
na táborech dělala
řadu let, takže vím,
že to není jen tak :-)

Moc děkuji za dobrou komunikaci
a vedení. DĚKUJEME i ostatním vedoucím
i tamějším kuchařkám, byly prý moc fajn
a vařily dobře!!! Prostě jste 1!!! A to navíc
po covidu, kdy děti vypadly snad úplně
ze všeho. Klobouk dolů. Jak krásně se to
těmito akcemi restartovalo.

Máte srdce na pravém místě
a smysl pro fair play.
Vždy máte, co dětem předat.
Moc dekujeme.
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NOVINKY Z PROVOZU ORATOŘE
Hned 1. září jsme tradičně zahájili provoz otevřeného klubu Oratoř. Některé
věci se nemění – otevřeno máme každý všední den od 14 do 18 hodin a děti
u nás mohou hrát deskovky, stolní tenis nebo fotbal, jezdit na koloběžkách…
Tak jako každý rok, i letos přinášíme do školního roku pár změn.
Vzhledem ke změnám financování jsme se rozhodli zrušit tzv. neplacené průkazky, pro děti, které u nás chtějí „jen“ trávit volný čas a nepotřebují si nic
půjčovat. Od října 2021 musí mít každý návštěvník Oratoře vyřízenou
přihlášku se zaplaceným poplatkem. A to bez ohledu na to, zda si chce, nebo
nechce něco půjčovat. Děti do 14 let včetně platí 150 Kč, mladí od 15 do 18
let platí 300 Kč – platí pro celý školní rok.
V rámci našeho vnitřního projektu
Animátoři 14+ jsme po červnovém
zkušebním provozu rozjeli Oratorní
scootering. Jedná se o pravidelnou
aktivitu v rámci provozu Oratoře, kdy
se pod vedením mladých a nadějných jezdců a pedagogickým dozorem pracovníka Oratoře koloběžkáři
začátečníci učí správné technice
jízdy na překážkách, ale poznávají
i technickou stránku koloběžek, aby
věděli, co kde utáhnout.
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NOVINKY Z PROVOZU ORATOŘE
Od jara modernizujeme a děláme Oratoř krásnější. Okolo nově vysázených
stromů plánujeme usadit několik laviček, které za pár let budou poskytovat
příjemné posezení ve stínu. Demontovali jsme starou nástěnku, která sloužila 20 let a nahradili jsme jí novou. Přestěhovali jsme nábytek ve výtvarné
místnosti, aby mohla být volně otevřená po celou otevírací dobu. Vzali jsme
si během provozu pod správu okolí nového podloubí u recepce; na stolech
a lavičkách se tak dá trávit klidný čas, třeba při čekání na kroužky.
Po prázdninách jsme v týmu přivítali nové posily: Kristýnu a Štěpána, kterého můžete znát i z fotbalových kroužků. Snažíme se tak více propojovat
nejen prostor, ale i lidi celého centra.
Během tohoto školního roku nás čekají 3 velké jednorázové akce, na které
srdečně zveme všechny děti:
»» podzimní prázdniny v termínu 27.–31.10.,
»» Oratoř na horách v 2. únorovém týdnu,
»» a tradiční letní akce Start, která tentokrát připadá na 3.–10. 7. 2022.
Více informací najdete na stránkách střediska, nebo u vedoucího Oratoře
Adama Nedvídka. Sledovat nás můžete také na Facebooku a Instagramu.
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PROGRAMY KŘESŤANSKÉ VÝCHOVY
Milí rodiče,
léto bylo nabité zážitky z chaloupek a z akcí (které všechny, díky Bohu
a vám, byly všechny necovidové) a se začátkem nového školního roku
bych se s vámi rád podělil o dvě radosti, které přinesly poslední měsíce.
Jednak vznikla dvě nová společenství pro 14–15leté, tak je můžeme provázet (nejen) našimi modlitbami. A dále bych vám také rád poděkoval za
vaši zpětnou vazbu k chaloupkám a táborům. Některé výroky naleznete
i v tomto Zpravodaji. Nejen mně, ale i hlavní vedoucí a asistenty zpětná
vazba potěšila a také nás inspirovala k tomu, jak zlepšit akce příští léto.
Díky!
Dominik Vachuda
vedoucí Programů křesťanské výchovy
Dominik.vachuda@strediskokobylisy.cz

Společenství mládeže
Toto léto vznikly podle koncepce
14+ další dvě nová spolča pro 14leté
a 15leté. Zařadila se tak vedle spolča
Výbuch, který funguje už dva roky,
a další skupiny-BISSTRA, kam chodí
dvacetiletí mladí. Dvě nová spolča tak
mají před sebou alespoň čtyři roky,
kdy je (dle již zmíněné koncepce) čeká
první rok vzájemného ladění se a sžívání se. Ve druhém roce jim bude nabídnut dvouletý formačně vzdělávací
kurz Salesiánští animátoři a na závěr
ve čtvrtém roce budou moci absolvovat přípravu na biřmování.

A pak? Ví Bůh. Třeba se stanou novými animátory dalších spolč, povedou Úterky nebo chaloupky a třeba
najdou cestu blíže k Pánu, k sobě
i k ostatním lidem…
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PROGRAMY KŘESŤANSKÉ VÝCHOVY
Úterky u Terky
Úterky u Terky, setkání mladých ve věku 14–26 let, budou v následujícím školním roce probíhat ve stejném schématu jako minulý rok. Každé první úterý
v měsíci bude společné setkání nad rozličnými tématy se zajímavými hosty
(tzv. Velký Úterek). Každé třetí úterý v měsíci se bude konat Modlitební Úterek – prostor pro společnou modlitbu. Vždy se začíná mší svatou v 18.30 v kostele, sudá úterý jsou vyhrazena pro setkání menších společenství.
Dále plánujeme nedělní odpoledne pro mládež – neformální setkání s možností sportu nebo jen s povídáním.
První víkend v prosinci pak připravujeme duchovní obnovu pro mládež.

ÚTERKY

A jaké akce nás čekají v nejbližší době?
28. září 2021
Zahajovací Úterek, kterým
zahájíme úterkovou sezónu

U TERKY

Ladislav Heryán, SDB

5. října 2021
Velký Úterek s biblistou
P. Ladislavem Heryánem, SDB
19. října 2021
Modlitební Úterek
3.–5. prosince 2021
Duchovní obnova pro mládež
Pro více informací se obracejte
na koordinátora Úterků
Daniela Blažka
daniel.blazek@strediskokobylisy.cz
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NABÍDKA CENTRA PRO RODINU
Nabídka dopoledních seminářů Centra pro rodinu na říjen 2021
V rámci úterních dopoledních seminářů proběhnou
v říjnu následující setkání:

12. 10.

5. 10.
Mgr. et Mgr. Pavla Koucká
Rodič není sluha

Eva Klimánková
Ubrousková technika –
zdobení krabičky na kapesníky

26. 10.

19. 10.
Mgr. et Mgr. Pavla Koucká
Krása pohádek

Zuzka Jiráková
Quillingová přáníčka
a ozdoby do bytu

Hlídání dětí je zajištěno a je v ceně semináře.
Setkání proběhnou v klubovnách U Hrocha (semináře) a v herničce (hlídání
dětí), vždy od 9.30 do 11.30 hodin.
Zájemce prosíme o přihlášení
na telefonu 777 182 712 nebo na eva.klimankova@strediskokobylisy.cz
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Když
dítě nepřichází

CENTRUM
PRO RODINU

Centrum pro rodinu Salesiánského střediska mládeže zve v rámci cyklu
setkávání „Když dítě nepřichází“ na seminář MUDr. Heleny Máslové

Chtěla bych být mámou aneb
Ženské peklo neplodnosti

„Slovo peklo je často používáno pro nástrahy a těžkosti v našem
životě. Některá „pekla“ jsou nesmrtelná a opakují se už po
staletí. Některá jsou nová, dosud málo prozkoumaná
a špatně rozpoznatelná. Pojďme se podívat na
postmoderní peklo pokoušející současné mladé ženy,
které ve snaze uspokojit nároky současné společnosti,
dávají všanc své zdraví.
„Cokoliv pohne duší, pohne i tělem.“

Čtvrtek 30. 9. 2021 • 18.30 h
Salesiánské středisko mládeže,
Kobyliské náměstí 640/11, Praha 8
Klubovna U Hrocha
Vstupné 200 Kč
Přihlášení na 733 143 069 nebo
blanka.malcova@strediskokobylisy.cz

MUDr. Helena Máslová je zakladatelka
centra psychosomatické péče. Věnuje se
zejména psychogynekologii, ženskému zdraví
a reprodukci z pohledu psychosomatických
souvislostí. Je matkou tří dětí.
strediskokobylisy.cz
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Řešíte problémy
v oblasti výchovy svých dětí
či vztahů v rodině?
Nabízíme možnost individuálního

BEZPLATNÉHO RODINNÉHO PORADENSTVÍ
s Mgr. Ilonou Blažkovou.
Služba je k dispozici každé pondělí 13.00–15.00
v klubovně U Svišťů nebo kdykoli po domluvě.
Konzultace objednávejte předem na:
poradcevevychove@strediskokobylisy.cz

strediskokobylisy.cz
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CENTRUM
PRO RODINU

CENTRUM PRO RODINU
Jednorázové akce na školní rok 2021/2022
Čtvrtek 11. 11. 2021
Svatomartinský průvod
Sobota 27. 11. 2021
Tvoření adventních věnců
Pondělí 6. 12. 2021
Mikulášská
Čtvrtek 16. 12. 2021
Malé předvánoční zastavení
Středa 23. 3. 2022
Rozjaření
Úterý 22. 6. 2022
Rozloučení se školním rokem
www.freepik.com
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Nabídka
Centra pro rodinu
na školní rok
2021/2022
PRO DĚTI

PRO RODIČE

Zlatá brána

Pravidelné výtvarné a vzdělávací semináře
s hlídáním dětí
» Každé úterý 9.30–11.30 h,
aktuální nabídka na www.strediskokobylisy.cz
» V klubovně U Hrocha, hlídání dětí v klubovně
U Svišťů (v herničce)
» Přihlašování na:
eva.klimankova@strediskokobylisy.cz
telefon +420 777 182 712

» Pro děti 4–6 let
» Každý čtvrtek 14.00–14.50 h
v klubovně U Hrocha

» Písně, tance a hry v českém roce, pěvecká
příprava, hudebně-pohybová cvičení

» Cena 1 100 Kč / pololetí nebo 2 000 Kč / škol. rok
» Lektorka: Markéta Kahoferová
Předškolák

» Pro děti 6–7 let
Večerní vzdělávací semináře a kurzy
» Každé úterý 14.00–14.45 h v klubovně U Svišťů » Aktuální nabídka na: www.strediskokobylisy.cz/
(v herničce)

centrum-pro-rodinu/dospeli

» Předškolní výchova, rozvoj grafomotorických

» Přihlašování na:

Hravá paleta

» Možnost bezplatných konzultací
» Každé pondělí 13.00–15.00 h nebo v jiném

dovedností, matematických představ a jazyková
výchova
» Cena 1 100 Kč / pololetí nebo 2000 Kč / škol. rok
» Lektorka: Ilona Blažková

» Pro děti 5–8 let
» Každou středu 15.30–16.45 v klubovně U Hrocha
» Kroužek pro malé malíře, které baví kreslení
a tvoření z různých materiálů

» Cena 1 200 Kč / pololetí nebo 2 200 Kč / škol.rok
» Lektorka: Lenka Kloboučníková
Malý objevitel

» Pro děti 5–7 let
» Každé úterý 17.00–17.45 v klubovně „U Svišťů“
» Poznávání přírody prostřednictvím pokusů,
pozorování a her

» Cena 1 100 Kč / pololetí nebo 2 000 Kč / škol. rok
» Lektorka: Katka Derflová

strediskokobylisy.cz

blanka.malcova@strediskokobylisy.cz
telefon +420 733 143 069

Rodinné a výchovné poradenství

termínu dle individuální domluvy

» Poradce: Mgr. Ilona Blažková
» Objednání předem na:

poradcevevychove@strediskokobylisy.cz

Podpůrná skupina pro rodiče

» Pravidelná setkání nad rodinnými a výchovnými
tématy pod vedením PhDr. Evy Labusové

» Každou třetí středu v měsíci 18.00–20.00 h
v klubovně U Hrocha

» Bližší info na: blanka.malcova@strediskokobylisy.cz
Pokud není uvedeno jinak, přihlašování na:
www.strediskokobylisy.cz/krouzky
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PRO DĚTI S RODIČI

na procvičení smyslů, motoriky, opičí dráha,
zpívání, krátká říkadla
» Cena 1 100 Kč / pololetí nebo 2 000 Kč / škol. rok
» Lektorka: Lenka Kloboučníková
Cvičení s kočičkou

» Každou středu v tělocvičně
» Pro rodiče s dětmi 2–4 roky
» 1. skupina: 9.30–10.20 h

2. skupina: 10.30–11.20 h
» Cena 1 100 Kč / pololetí nebo 2 000 Kč / škol. rok
» Lektorka: Lenka Kloboučníková
Hbitý mrňous
Každý čtvrtek 15.15–16.30 h v tělocvičně
Cvičení rodičů s dětmi 3–6 let
Všestranný rozvoj pohybových dovedností
Cena 1 100 Kč / pololetí nebo 2 000 Kč / škol. rok
Lektorka: Lenka Kloboučníková

»
»
»
»
»

Hrajeme si s hrošíkem

» Každý čtvrtek v klubovně U Hrocha
» 1. skupina: 9.15–10.10 h
2. skupina: 10.30–11.25 h

» Pro rodiče s dětmi 2–4 let
» Povídání, zpívání, hraní a tvoření na jednotlivá

témata (barvy, roční období, rodina, tělo, …)
» Cena 1 100 Kč / pololetí nebo 2 000 Kč / škol. rok
» Lektorka: Lenka Kloboučníková

Otevřená hernička

» Každý pátek 9.00–11.30 h v klubovně
U Hrocha

» Otevřená setkání maminek s dětmi

V 9.30 h společný úvod (říkadla, písničky)

» Vstupné: 40 Kč (káva, čaj v ceně)
» Lektorka: Eva Klimánková
» Bez přihlašování

OSTATNÍ NABÍDKY
„Když dítě nepřichází“ – svépomocná skupina
pro bezdětné
» Pravidelná večerní setkávání pro páry
i jednotlivce
» Čtvrtek od 18.30 h jednou měsíčně
v klubovně U Hrocha
» Sdílení, diskuze, setkání s hosty – odborníky
» Více na: www.strediskokobylisy.cz/centrum-prorodinu/dite-neprichazi2
PŘIPRAVUJEME
Podpůrná skupina pro ženy 45+
» Každou druhou středu v měsíci 18.00–20.00 h
v klubovně U Hrocha
» Pravidelná setkání pod vedením
PhDr. Evy Labusové
» Stabilní skupina doINTERNATIONAL
10 osob
» Bližší info a přihlašování na:
blanka.malcova@strediskokobylisy.cz

DAY OF FAMILIES

Blátotlačky – keramika pro děti s asistencí
rodiče či prarodiče
» Každý čtvrtek 13.30–14.20 h v Keramické dílně
» 1 dospělý + 1 dítě 3–6 let
» Práce s hlínou, modelování jednoduchých tvarů,
zdobení a dokončování výrobků
» Cena 1 200 Kč / pololetí nebo 2 200 Kč / škol. rok
» Lektorka: Marie Muchová
Pokud není uvedeno jinak, přihlašování na:
www.strediskokobylisy.cz/krouzky
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Hrátky s medvíďátky

» Každé pondělí v tělocvičně
» Rodiče s dětmi 18–24 měsíců 10.15–11.00 h
» Aktivita pro nejmenší děti s rodiči, stanoviště
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KROUŽKY
Vážení a milí přátelé,
zdravím vás v novém školním roce za sektor Kroužky zájmového vzdělávání. Máme za sebou zápisy, ze kterých vyplývá, že jste nám zachovali
přízeň a znovu využili nabídku našich aktivit. Za vaši důvěru vám tímto
děkujeme. Věříme, že tento rok bude snad klidnější, než ten minulý a naše
práce v zájmových útvarech nebude již nuceně přerušována.
V letošním roce se objevilo v nabídce pár novinek, na které bych vás
chtěla tímto upozornit. Tak například zbrusu nový Výtvarný kroužek ilustrace a grafiky pro mladší a starší děti pod vedením lektorky
MgA. Aničky Ryantové. Probíhat bude v úterní odpoledne v keramické
dílně.
Dále je to nově kroužek Keramiky pro mládež pod vedením lektorky
Ing. Mgr. Evy Horáčkové. Kroužek bude probíhat v pondělní podvečer.
Ze sportovních aktivit byla posílena Fotbalová akademie pro novou věkovou skupinu 7–9 let, kterou povede trenér Karel Malec, která bude mít
tréninky v úterý a ve čtvrtek.
Ve všech zmiňovaných aktivitách máme ještě volná místa, takže, kdo byste ještě zvažoval, neváhejte se ozvat.
Věřím, že nový systém zápisu do lezeckých kroužků přispěl k větší spokojenosti všech zúčastněných a k úspoře drahocenného času každého, kdo
na zápis dorazil.
Mám radost, že v tomto měsíci budeme moci uspořádat premiéru
amatérského filmu Chřev za oponou, který natočily děti z filmařského kroužku, v režii Lukáše Horáčka, jejich lektora. Stane se tak v pátek
17. září 2021 od 17.30 v prostorách Vrtule. Vzhledem k omezené kapacitě sálu jsou na premiéru zváni především rodiny mladých filmařů, jejich
kamarádi a spolupracovníci Salesiánského střediska. Podmínka účasti –
dodržení aktuálně platných hygienických opatření proti nemoci Covid-19
(očkování, negativní test, ochranná lhůta po prodělání nemoci).
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KROUŽKY
Přeji všem pokojný rok, dobré zdraví a pohodu a soulad v mezilidských
vztazích, ve kterých každý žijeme.
Hanka Gennertová, FMA
vedoucí sektoru kroužky

ZPRAVODAJ
ZPRAVODAJ SALESIÁNSKÉHO
SALESIÁNSKÉHO STŘEDISKA
STŘEDISKA MLÁDEŽE
MLÁDEŽE || ZÁŘÍ
ZÁŘÍ 2021
2021

...aby mladí žili rádi...

20

ZÁJMOVÉ
KROUŽKY

Kurz přípravy na přijímací zkoušky
na

8letá gymnázia

podmět
a přísudek
příčestí
minulé

mě/mně

český/Čechy

bajka/
pověst

VYUČUJÍCÍ

PRO KOHO

Zkušení pedagogové z gymnázia
a ZŠ na Praze 8

Pro děti z 5. tříd, které se hlásí
na osmileté gymnázium

ROZSAH A CENA

KDY A KDE

» Příprava na jednotné přijímací zkoušky

Cermat
» Matematika a český jazyk – vždy 2 x 2
vyučovací hodiny
» Práce s testy
» Cena: 3 000 Kč / 13 lekcí

» Výuka probíhá od 3. 1. 2022 až do termínu
přijímacích zkoušek v dubnu 2022

» Každé pondělí (kromě prázdnin a svátků)
v čase 15.00–18.15 h v prostorách
Salesiánského střediska mládeže,
Kobyliské náměstí 11, Praha 8.

Přihlašování prostřednictvím našeho webu strediskokobylisy.cz
Kontakt: blanka.malcova@strediskokobylisy.cz | +420 733 143 069

strediskokobylisy.cz
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NÁBOŽENSTVÍ
Výuka náboženství – základů křesťanství v novém školním roce
Srdečně zveme děti na výuku náboženství v novém školním roce.
Přihlásit se můžete obdobně jako
do kroužků na webové stránce: strediskokobylisy.iddm.cz. Výuka bude
pro účastníky zdarma a probíhá
pro děti od předškolního věku (ve

výuky je seznámení s poselstvím biblických příběhů, křesťanskými hodnotami, křesťanskými svátky a praktickým životem z víry. 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 a jejich spoluúčast při tvorbě i průběhu programu setkání. Především se snažíme
o vytvoření přátelské atmosféry, kde
je každý vítán.

skupině těchto nejmenších je to 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

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 – POHÁDKOVÝ PŘÍBĚH
Zajíc
„Maminko, povíš mi nějakou pohádku? Ale ne z knížky, chtěla bych nějakou vymyšlenou.“
„Dobře Janinko, tak dávej dobrý pozor a na konci mi řekneš, jaké poučení
si z pohádky odnášíš.“
Žil byl v lese jeden zajíc. Každý den ráno vyběhl z pelechu a hopsal po lese.
Znal spoustu dalších zajíců, kteří dělali to stejné. Ale ti ostatní zajíci byli všichni
stejní. Měli čtyři zdravé nohy a všichni se kamarádili. Náš zajíc žil sám a netroufal
si mezi ostatní zajíce přijít. Měl totiž poraněnou tlapku a když skákal, napadal na
ni. Velmi se za to styděl. Kdysi mu nohu sevřela pytlákova past. Naštěstí tlapku
jen poranila a zajíc zůstal naživu. Ale co to bylo za život! Nikdo se s ním nebavil,
nikdo ho nezdravil a zajíc se začal ostatním čím dál více vyhýbat. Čím dál více byl
smutný a nešťastný. Mezitím v jedné zaječí rodince povyrostl malý zajíček Bertík.
Byl trochu zlobivý, neposedný a trochu zvědavý, tak, jak už děti bývají.
A začal se vyptávat.
„Mami, proč ten starý zajíc, co bydlí v tom hustém křoví nikdy nepřijde za
námi na paseku? Proč se všem vyhýbá?“
„Ale je to takový morous, vůbec se k němu nepřibližuj. Je zlý a protivný,“
varovala jej maminka zaječice.
„A proč je zlý a protivný?“ zeptal se opět zajíček.
„To já nevím,“ zeptej se tatínka.
„Tatínku, proč je ten starý zajíc morous a co
to je morous?“
„Když se někdo chová nepřátelsky, říká se
o něm, že je morous, ale tím se netrap,“ odpověděl tatínek.
„A proč se chová nepřátelsky?“
Tatínek musel jako maminka přiznat, že neví.
„A proč to nikdo neví?“ ptal se opět neúnavně zajíček.
Ale už mu nikdo neodpovídal a všichni mu radili, ať si jde raději hrát a nepokládá hloupé otázky. Bertíkovi ale vše vrtalo hlavou. Už neměl nikoho, koho
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OKÉNKO PRO DĚTI – POHÁDKOVÝ PŘÍBĚH
by se na mrzouta zeptal, a tak si šel hrát. Hopsal, hopsal, až přihopkal k hustému keři. Bylo to právě ve chvíli, kdy starý zajíc vyskočil ze svého úkrytu ven.
„Pane, proč jste morous?“ zeptal se zajíček.
Starý zajíc se zachmuřil. „Kdo ti řekl, že jsem morous?“
„Všichni to říkají, ale já bych chtěl vědět proč? A to už nikdo neví.“
Starý zajíc se smutně zasmál.
„Podívej, tak já ti to řeknu. Vidíš moji tlapku, je nemocná. Styděl jsem se
s takovou tlapkou chodit mezi ostatní zajíce. Možná by se na mě špatně koukali. Možná by mě litovali, a to jsem nechtěl. Ale morous to nejsem, jen jsem
si zvykl na samotu.“
„Jé tak to jsem rád, že nejste morous!“ křikl na něj zajíček a odběhl.
Doma vše vyprávěl mamince. Zaječice se zachmuřila. „Tak my mysleli, kdo
ví co, a on chudák nemůže na nohu, hned vše pověděla ostatním zaječicím. A to
byste měli vidět, co se stalo. Všechny zaječice začaly péci koláče, zajíci zase snášeli zelí a zelené lupeny, tu nejlepší trávu a seno z okolí a všichni se brzy
s dobrotami vydali k hustému křoví. Všechny dary položili před příbytek
starého zajíce a tatínek Bertíka na něj zavolal. „Hej sousede, přišli jsme tě
pozvat večer k zelenému dubu. Už jsi tam dlouho nebyl. Starý zajíc úplně
udivený vylezl z křoví a v očích se mu zalesklo. „Jak já vám to oplatím?“
„Ale, kdepak sousede, to jen abyste věděl, že k nám pořád patříte.“
„Tak Janinko, co se v té pohádce stalo špatně a co dobře?“ zeptala se
maminka.
„Myslím si, že by nikdo neměl posuzovat nikoho podle toho, jak se tváří.
Nikdy nevíme, zda není nemocný, jaké má za sebou utrpení. Určitě bychom
se ho měli zeptat, co mu je.“
„Ano, Janinko, a co bylo v pohádce správně?“
„Že se Bertík nebál zeptat a že všichni byli ochotni pomoci a přijali zajíce
zase mezi sebe.“
„A maminko, povíš mi ještě nějakou další pohádku?“
„Určitě ano, ale děti si ji přečtou až v dalším Zpravodaji, mohou se zatím
na ni těšit!“
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Podílejte se s námi na dobré věci a podpořte naši
činnost s dětmi a mládeží…
Přidejte se k našim dárcům a staňte se pravidelným podporovatelem
Salesiánského střediska mládeže! Pomáhá každý, i malý příspěvek. A pokud
je pravidelný, víme, že s ním můžeme počítat po celý rok.
Vaše dary pokrývají kromě mnoha jiných potřeb i slevy na kroužky, doučování,
tábory pro děti ze sociálně slabých poměrů, pomáhají nám financovat
i náklady na dobrovolníky, kteří nám v aktivitách a na táborech pomáhají, díky
nim se snažíme ceny držet v minimální výši, tak, aby na ně dosáhly všechny
potřebné rodiny. Svým darem pomáháte financovat energie v klubovnách,
opravy a údržbu hřišť. Díky vám mají u nás děti hračky, sportovní materiál
a vybavení do kroužků, Oratoře a Centra pro rodinu.
Děkujeme za každý váš dar!
Číslo účtu Salesiánského střediska mládeže pro dary:
2001198943/2010 (Fio banka)
Pokud potřebujete potvrzení o přijetí daru, prosíme,
uveďte na sebe nějaký kontakt do zprávy pro příjemce.
Pokud se rozhodnete pro pravidelný příspěvek, přidělíme vám jedinečný VS,
podle kterého vždy vaši platbu identifikujeme.
Žádejte zde: spackova@sdb.cz, +420 734 648 946, +420 283 029 311.
Potvrzení o poskytnutí daru obdržíte na výše uvedeném kontaktu u Evy
Špačkové.
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