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 „Vánoční blázen
V  jedné zemi na Východě žil před dvěma tisíci lety mladý blázen. Jako 

každý blázen snil i on o tom, že se jednou stane moudrým.
Miloval hvězdy. Nikdy jej neunavilo pozorovat je a při tom žasnout nad 

nekonečností nebe. A tak se stalo, že jedné noci neobjevili novou hvězdu jen 
králové Kašpar, Melichar a Baltazar, ale i tento blázen.

„Ta nová hvězda je jasnější než ostatní“, myslel si. „To bude královská hvěz-
da - narodil se nový vladař! Chci mu nabídnout své služby. Vždyť jestliže je to 
král, bude určitě potřebovat také nějakého blázna. Vydám se na cestu a budu 
jej hledat. Hvězda mě povede.“

Dlouho přemýšlel, co by novému králi mohl přinést darem. Avšak kromě 
své bláznovské kapuce, zvonkohry a jedné květiny neměl nic, co by mu mohl 
darovat.

A tak se z domova vydal na cestu – bláznovskou kapuci na hlavě, zvonko-
hru v jedné a květinu ve druhé ruce.

První noc jej hvězda přivedla do chudé chaloupky. Tam nalezl dítě, které 
bylo chromé. Plakalo, protože si nemohlo hrát s ostatními dětmi.

„Ach“, pomyslel si blázen, „dám tomu dítěti svoji bláznovskou kapuci. Potře-
buje ji více, než nějaký král.“ Dítě si bláznovskou kapuci nasadilo na hlavu a šťast-
ně se rozesmálo, plné radosti. To bláznovi místo poděkování bohatě stačilo.

Druhou noc jej hvězda zavedla do krásného paláce. Tam nalezl dítě, které 
bylo slepé. Plakalo, protože si nemohlo hrát s ostatními dětmi.

„Ach“, pomyslel si blázen, „dám tomu dítěti svoji zvonkohru. Potřebuje 
ji více, než nějaký král.“ Dítě zvonkohru nadšeně rozeznělo a šťastně se roze-
smálo, plné radosti. To bláznovi místo poděkování bohatě stačilo.

Třetí noc jej hvězda zavedla do zámku. Tam nalezl dítě, které bylo hluché. 
Plakalo, protože si nemohlo hrát s ostatními dětmi.
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„Ach“, pomyslel si blázen, „dám tomu dítěti svoji květinu. Potřebuje ji více, 
než nějaký král.“ Dítě si květinu s úžasem prohlíželo a šťastně se rozesmálo, 
plné radosti. To bláznovi místo poděkování bohatě stačilo.

„Teď už mi nezůstalo nic, co bych mohl králi darovat. Bude asi lepší, když 
se vrátím“, pomyslel si blázen. Avšak když vzhlédl k obloze, hvězda stála na 
jednom místě a smála se na něj jasněji než kdykoli předtím. A v tom uviděl 
cestu k nějaké stáji uprostřed polí.

Před stájí potkal tři krále a zástup pastýřů. I oni hledali nového krále. Ten 
ležel v  jeslích – malé, bezbranné, chudé dítě. Maria, která zrovna chtěla na 
slámu prostřít čisté plínky, se bezradně rozhlížela a  hledala pomoc. Nevě-
děla, kam by dítě položila. Josef právě krmil osla a všichni ostatní měli plné 
ruce darů. Tři králové přinášeli zlato, kadilo a myrhu, pastýři pak vlnu, mléko 
a chléb.

Jen blázen zde stál s  prázdnýma rukama. Maria, plná důvěry, položila 
tedy dítě do jeho náruče. Tak našel Krále, kterému chtěl v budoucnu sloužit. 
A také věděl, že svoji bláznovskou kapuci, zvonkohru i květinu rozdal dětem, 
aby měl místo pro Dítě, které mu nyní se svým úsměvem darovalo moudrost, 
po níž toužil.

Povídka přeložena z němčiny
www.deti.vira.cz

Vánoce jsou tou pravou dobou, kdy se máme zamyslet nad tím, zda i naše ná-
ruč je nachystaná přijmout a pochovat Ježíška. Zda v ní nedržíme příliš mno-
ho pozemských starostí, materiálních hodnot a  věcí, které nejsou důležité. 
Zda je i naše náruč připravena obejmout potřebné, a často jsou ti nejpotřeb-
nější naši nejbližší, které pro množství jiných věcí nevidíme. 

Přejeme vám všem požehnané Vánoce a otevřenou náruč!         

 Tým Salesiánského střediska mládeže
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KROUŽKY KROUŽKY

Vážení a milí přátelé,
zdravím vás v tomto adventním čase za sektor kroužky. 

Co je u nás v sektoru nového? 

V  uplynulém čtvrtletí jsme navzdory bující koroně mohli pokračovat 
v činnosti zájmových útvarů. To vidím jako velké pozitivum. Děti s občas-
nými odskoky do karantény či do izolace mohou do aktivit přicházet, 
mohou se setkávat se svými kamarády a mohou žít v nějakém řádu. 
Za každý další takový den, kdy to tak může být, jsme rádi. Zachovat pra-
videlnou kroužkovou činnost je pro nás v této nepříznivé době priorita. 

Jednorázové akce jsme naproti tomu, se zhoršující se situací, začali ome-
zovat a rušit (například jsme zrušili oblíbené lezecké závody Maskův me-
moriál, Závody nezávody).  Přesto se nám podařilo i něco málo uskutečnit. 

Za zmínku stojí účast florbalistů na 1. bodovacím turnaji pro Čechy, po-
řádaným SHM v Uhříněvsi, kde se naši mladí velmi pěkně umístili. Mladší 
žáci získali první místo, starší žáci pak místo druhé. Také stolním tenistům 
se podařilo po delší pauze (opět způsobené pandemií) vyrazit na první 
letošní turnaj, který se konal v Ostravě. 

Za všechny koordinátory kroužků i  jménem svým vám děkujeme za 
přízeň a přejeme hodně sil a energie do každého dne, i když může být 
snadno poznamenán nepříznivými okolnostmi. Ať v  našich rodinách, 
společenstvích a místech, kde jsme s druhými, se nevytrácí laskavé slovo, 
pozornost, povzbuzení a schopnost vzájemné podpory a porozumění.

Hanka Gennertová, FMA
vedoucí sektoru kroužky
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TÁBORY A CHALOUPKY – LÉTO 2022TÁBORY A CHALOUPKY – LÉTO 2022

Opět se začínáme těšit na tábory a chaloupky. Věříme, že léto proběhne bez 
covid problémů. Prohlédněte si s dětmi letáček a vyberte si chaloupky, které 
se vám budou nejvíce hodit. 

Přihlašování na tábory zahájíme jako každý rok od 1. února. Přečtěte si také, 
jaké platí pravidla pro přijímání dětí na chaloupky.

Pravidla přijímání dětí na tábory – chaloupky
 » Přihlašování na letní tábory a chaloupky bude zahájeno od 1. února 

2022. 
 » Na tábory a chaloupky jsou přednostně přihlašovány děti, které již na 

chaloupkách nebo táborech byly v loňském roce (z důvodu kontinuity 
programů a navázaných přátelských vazeb). Tato možnost platí vždy 
pouze v prvním únorovém týdnu. (V roce 2022 nejpozději do 7. 2.).

 » Pokud se v této době nepřihlásí děti, které se chaloupek, táborů, účastni-
ly v předcházejícím roce, postupujeme místa dalším zájemcům v pořadí, 
v kterém se přihlásili. 

 » Děti, které se hlásí na tábory, chaloupky, musí mít vychozenou 1. třídu. 
(toto pravidlo neplatí po příměstský tábor pro nejmenší).

 » Hlásíte-li k nám dítě na tábor, prosíme vás o poskytnutí úplných infor-
mací o zdravotním stavu a dalších důležitých informací (např. výchovné 
problémy, specifické stravovací návyky, těžkosti s usínáním, hyperaktivi-
ta, plachost dítěte, plačtivost, atp.). Tím nám pomůžete zajistit pro celou 
skupinu dětí odpovídající péči. Předejdeme tak nečekaným zjištěním až 
v průběhu tábora, které často přinesou nejednu komplikaci. Pokud se na 
akci sejde více dětí se specifickými potřebami, o kterých předem neví-
me, nejsme schopni zajistit ani odpovídající počet vedoucích. Předem 
děkujeme za vaši důvěru a upřímnost. Tyto informace prosím uveďte do 
položky Upozornění na zdravotní stav.

 » Bezinfekčnost najdete na našem webu: www.strediskokobylisy.cz/tabory
 » Návod na přihlašování zde: www.strediskokobylisy.cz/navod-k-prihla-

sovani-na-aktivity

 » Přihlašování na ostatní akce během školního roku najdete v systému 
Domeček: https://strediskokobylisy.iddm.cz/prihlaseni

 » Pokud obdržíte oznámení o přijetí vašeho dítěte na chaloupku, 
tábor, prosíme o úhradu příslušné částky převodem z účtu v termínu 
dle pokynů v přihlášce.

 » V případě, že bude vyhlášen nouzový stav a děti nebudou moci na tábor 
odjet, budeme vracet uhrazené částky za tábory v plné výši na účet, 
z kterého jste dítěti platbu zaslali. 



NÁZEV VEDOUCÍ VĚK KAPACITA CENA TERMÍN MÍSTO 

Dva roky prázdnin Jan Fojtů 7–9 18 3000 25. 7. – 31. 7. 2022 Míčov-Sušice
Don Boss Bosco Martin Hobza 10–12 18 3200 25. 7. – 31. 7. 2022 Manětín fara
Ministrantská fotbalová superliga Michael Schuster 10–14 20 3250 25. 7. – 31. 7. 2022 v jednání
Dáme vodu! Fabian Blažek 12–17 20 3500 1. 8. – 7. 8. 2022 Ohře
Eldorádo* Michal Svoboda 7–14 20 3200 12. 8. – 21. 8. 2022 v jednání
Fotbalová chaloupka Václav Jiráček 8–14 24 2900 15. 8. – 21. 8. 2022 Sebranice u Litomyšle
Fotbalový kemp Daniel Blažek 10–16 30 2900 15. 8. –  21. 8. 2022 Sebranice u Litomyšle
Holčičí jízda Hana Gennertová 11–14 20 3200 23. 7. – 30. 7. 2022 Plešnice 
Chaloupka pro děvčata Ludmila Rybecká 9–11 20 2500 25. 7. –  31. 7. 2022 Zdice u Berouna
Eldorádo* Michal Svoboda 7–14 20 3200 12. 8. –  21. 8. 2022 v jednání
START– Oratoř Adam Nedvídek 7–12 15 2500 3. 7. – 10. 7. 2022 Spáleniště
NATOTATA Johana Němečková 9–11 20 2500 16. 7. –  24. 7. 2022 Spáleniště
Fotbalový příměšťák Daniel Blažek 6–9 20 2400 1. 8. – 5. 8. 2022 Praha-Kobylisy
Zažij! Michaela Kolářová 10–14 20             2500 7. 8. – 13. 8. 2022 Albrechtice v Jizerských horách
Na cestě kolem světa** Blanka Malcová 5– 8 20 2600 8. 8. – 12. 8. 2022 Praha-Kobylisy
Příměstský tábor pro starší I. Adam Nedvídek 8–15 40 2500 8. 8. – 12. 8. 2022 Praha-Kobylisy
Lesánek** Lenka Kloboučníková 5–8 20 2400 15. 8. – 19. 8. 2022 Praha-Kobylisy
Příměstský tábor pro starší II. Adam Nedvídek 8–15 40 2500 15. 8. – 19. 8. 2022 Praha-Kobylisy
Aqua Jana Martínková 15–18 18 3500 15. 8. – 21. 8. 2022 Vltava
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Pobytové akce charakteristické menší skupinou dětí a rodinnou atmosférou

Přihlašování od 1. 2. 2022 na strediskokobylisy.cz/tabory
Přednost mají účastníci z předchozího roku, kteří se přihlásí do 7. 2. 2022.

V tomto školním roce nemůžeme počítat, z důvodu změny podmínek, s dotacemi od institucí na tábory a na akce dětí, 
což s sebou přináší zvýšení cen. Přispět na tábory je možné na č. účtu: 2001198943/2010. Děkujeme!

* kluci i holky jedou spolu na jeden tábor Eldorádo | ** příměstský tábor pro nejmenší

chaloupky@sdb.cz www.strediskokobylisy.cz

CHALOUPKY/22

Salesiánské tábory
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CENTRUM PRO RODINU CENTRUM PRO RODINU

Centrum pro rodinu se na podzim nezastavilo. Jedna akce stíhala druhou. 

Ve čtvrtek 11. 11. k nám do Střediska přijel jako každý rok svatý Mar-
tin. Společně s ním a jeho doprovodem – letos ho doprovázely dvě bílé 
kozy – jsme strávili pěkný a milý večer. Po krátké scénce, v níž se Martin 
rozdělil se žebrákem o svůj plášť, jsme si ve farním sále vyrobili papíro-
vé koníky a svítící mávátka. Na závěr jsme ještě poseděli u plápolajícího 
ohně, opekli špekáčky a připili si teplým svatomartinským punčem. 

V sobotu 27. 11. Centrum pro rodinu připravilo tradiční akci tvoření ad-
ventních věnců. Zatímco dospělí tvořili věnce, děti si vyráběly figurky 
andělíčků a  svaté rodiny. Na závěr akce přišel P. František a  věnce nám 
požehnal. 

Jako každý rok se děti dočkaly v neděli 5. 12. i Mikuláše. 

Všechny akce se zkrátka moc vydařily…
Blanka Malcová,

vedoucí Centra pro rodinu
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Adventní věnec
Maminka rozžala první svíčku na adventním věnci. Janinka se tolik těšila. 

Přece již brzy přijde Ježíšek! 
„Maminko a proč se zapalují svíčky na věnci a kdo to celé vymyslel?“ 
„To už je Janinko moc dávno, asi tak stopadesát let, kdy v  Německu, 

v městečku Hamburku pracoval v domově pro opuštěné děti mladý učitel. 
Děti měl moc rád a když se ho pořád ptaly, kdy už přijde Ježíšek, vymyslel 
věnec, na kterém chtěl názorně ukázat, za jak dlouho Vánoce budou.“

„A ten věnec byl stejný jako ten náš?“
„Ale kdepak! Vypadal spíše jako kolo od vozu. A na něm bylo připevněno 

čtyřiadvacet svící.“
„Tolik?“
„Ano, aby děti viděly, kolik ještě dní zbývá do Štědrého dne. Ale vymys-

lel to hezky, aby rozlišil neděle od všedních dnů, dal na kolo dvacet malých 
svíček červených a čtyři velké bílé – to byly nedělní. Každý den se pak děti 
scházely brzy ráno, ještě za tmy, u adventního věnce a během krátké modlit-
by vždy zapálily další svíčku.  Podle počtu zapálených svíček viděly, kdy přes-
ně Vánoce přijdou. Pak děti napadlo jídelnu vyzdobit jedlovými větvičkami 
a stejně tak ozdobily i věnec.“ 

„To byl ale hodný pan učitel, když něco takového pro děti vymyslel. A jak 
se jmenoval?“

„Podívám se do knížky, počkej chvíli. Á tady to je – Johann Hinrich Wi-
chern. A vidíš, jak se ten jeho zvyk rozšířil po celé Evropě! Protože byl hodný 
a chtěl dětem alespoň trochu vynahradit domov, o který přišly.“ 

„A co znamenají ty čtyři červené svíčky, které máme na věnci? 
„To jsou vlastně čtyři týdny adventního období. Světlo narůstá každý tý-

den a  připomíná nám narození Ježíška. Podle tradice by měly mít tři svíce 
fialovou barvu a jedna z nich barvu růžovou. Ta se zapaluje na třetí adventní 
neděli, které se říká Radostná. A jestli pak víš, co značí kolo věnce?“ 

„Věnec nemá žádný začátek ani konec, když je to kruh.“
„Správně, je to symbol Boha, který je věčný. A větvičky? Co znamenají, 

víš? Větve symbolizují Ježíše, který vstal z mrtvých a naše nesmrtelné duše. 

Jako ozdoba se někdy na věnec používají jablíčka, jsou kulaté jako věnec sám 
a dobré jako Boží přízeň.“

„Maminko, jsou i dnes nějaké děti, které nemají domov?“
„Ano, a je jich spousta. Musíme na ně také pamatovat.“ 
„A mají taky takového pana učitele jako měly děti v Německu?“
„Snad ano.“
„A maminko, mohla bych těm dětem udělat nějakou radost?“
„Uděláme jim ji spolu, chceš?“ 
Janinka zajásala. Bude chystat s maminkou dárečky pro děti bez vlastní-

ho domova. Maminka napekla cukroví, zabalila dětem dárky a Janinka přiba-
lila svůj vlastnoručně vyrobený adventní věnec. Místo obvyklých čtyř svíček 
jej zdobilo čtyřiadvacet a uprostřed kola byl nakreslený učitel. A k tomu bylo 
neumělou rukou připsáno: „Nejhodnějšího učitele vám přeje Janička.

OKÉNKO PRO DĚTI – POHÁDKOVÝ VÁNOČNÍ PŘÍBĚH OKÉNKO PRO DĚTI – POHÁDKOVÝ VÁNOČNÍ PŘÍBĚH
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Podpořte naši činnost s dětmi a mládeží…
Přidejte se k  našim dárcům a  staňte se pravidelným podporovatelem 
Salesiánského střediska mládeže! 

Ve školním roce 2021/22 nemůžeme již počítat, z  důvodu změny 
podmínek, s dotacemi od institucí na tábory a na akce dětí, což s sebou 
bohužel přinese zvýšení cen. Budeme tedy velmi vděčni za každou 
nabídnutou pomoc, za každý váš dar, který pomůže dětem se aktivit účastnit. 

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. 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!

Číslo účtu Salesiánského střediska mládeže pro dary: 
2001198943/2010 (Fio banka).

Pokud potřebujete vystavit potvrzení o přijetí daru, prosíme, uveďte na sebe 
nějaký kontakt do zprávy pro příjemce. 
Potvrzení o poskytnutí daru žádejte na e-mail spackova@sdb.cz, nebo 
na telefonu 734 648 946, 283 029 311. 

Společenství πs-21
Během letní stmelovací akce Summer Start vzniklo společenství/skupina pro 
teenagery ve věku 13–14 let. Od podzimu se tedy skupina pravidelně schází 
pod názvem πs-21 (což vychází z fonetického vtipu o hrášku a vnitřním pokoji).

Z hlasování účastníků vyplynula témata, kterým by se během schůzek rádi 
věnovali. Během roku se tak dostaneme skrz témata zaměřená na poznávání 
toho, kdo jsem, k diskuzím o klucích a holkách, o vztazích v rodině, o přátel-
ství, o  vlastním vztahu k  církvi a  ke světu. Kromě toho ale během schůzek 
hrajeme hry (třeba fackovaná je slušný hit). 

Na konci října jsme také jeli na první víkendovku do Krkonoš. Nečekaným 
úspěchem bylo dobrovolné plnění výzev. Mnoho z  účastníků se odvážně 
pustilo do ponoření se do ledové vody v potoce, nebo času stráveného jen 
tak sám pod hvězdami („To budu muset dělat častěji. Ale v Praze nejsou vidět 
hvězdy – tak u babičky.“).

Schůzky a podobný program mají za cíl vytvořit bezpečný prostor pro roz-
víjení přátelství, poznávání sebe sama a  zkoušení si iniciovat, organizovat 
a přebírat zodpovědnost. Už teď je vidět v πs-21 potenciál skvělých osobností 
jako třeba budoucích animátorů, nebo světových vůdců :-)).

Držte nám palce.
Johana Němečková

PROGRAMY KŘESŤANSKÉ VÝCHOVY
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Pože
hnané Vánoce

Vánoční hvězda do temnoty září,
chce rozptýlit pochyby, úzkost a strach…
Přináší naději a dobrou zprávu,
že hluboce milován je každý z nás.


