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PROGRAMY SALESIÁNSKÉHO
STŘEDISKA MLÁDEŽE V ROCE 2019

ÚVOD

KLUB ORATOŘ – nabízí aktivní trávení volného času pro děti a mládež,
jednorázové akce, výjezdy, chaloupky, turnaje a pomoc při obtížných situacích ve škole, rodině, vztazích.

Milí přátelé,
kronika Salesiánského střediska mládeže v Praze-Kobylisích přináší malý obraz
toho, co se ve středisku během roku děje. Průřez mnoha aktivitami a činností
vám přiblíží naši snahu rozvíjet v dětech dobré jádro, proměňovat malé osobnosti ve velké, připravovat na život a zajistit dětem krásné, ale i zodpovědné
dětství. Naučit děti vnímat krásu života a přijímat správné hodnoty. Naše činnost se obrací nejen k dětem a mladým lidem, zároveň pracujeme i s rodiči,
celými rodinami, napříč všemi generacemi. Práce na mnoha polích i úrovních
vyžaduje velké úsilí salesiánů, zaměstnanců – laiků, dobrovolníků. Naše činnost s sebou nese také spoustu finančních potřeb a bez dárců, kteří naše dílo
podporují, bychom velmi těžko zvládali všechny aktivity v takovém rozsahu.
Srdečně proto děkujeme všem, kteří s námi spolupracují a podporují nás.

KROUŽKY ZÁJMOVÉHO
VZDĚLÁVÁNÍ – obsahují sportovní,
hudební, keramické, kreativní a dramatické kroužky. Kromě zájmových
kroužků nabízíme i kroužky vzdělávací – doučování školních předmětů
a výuku jazyků.
PROGRAMY KŘESŤANSKÉ
VÝCHOVY – zahrnují tábory, chaloupky, školící kurzy pro animátory
a akce pro mládež – Úterky u Terky.

Tým Salesiánského střediska mládeže
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CENTRUM PRO RODINU – zahrnuje
pedagogické a sociální poradenství,
vzdělávací programy pro rodiče, hlídání dětí.
NÍZKOPRAHOVÝ KLUB VRTULE – je
registrovaná sociální služba pro děti
a mládež od 13 let. Vrtule poskytuje
sociální a sociálně – právní poradenství, pomoc v krizi. Zprostředkovává
kontakt s návaznými institucemi. Součástí klubu je i terénní služba, která
nabízí pomoc dětem a mládeži v jejich přirozeném prostředí.
DIVADLO – nabízí své služby především neziskovým organizacím, které
pracují s dětmi.

KLUB ORATOŘ

CENTRUM PRO RODINU

KROUŽKY ZÁJMOVÉHO
VZDĚLÁVÁNÍ

NÍZKOPRAHOVÝ
KLUB VRTULE

PROGRAMY KŘESŤANSKÉ
VÝCHOVY

DIVADLO
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LEDEN

ÚNOR

E-GAMIMG ve Vrtuli aneb
sport, který je zatím přehlížen
Ve Vrtuli si nepotrpíme na novoroční předsevzetí, avšak vždy se čelem
a s otevřenou myslí postavíme vstříc
novým výzvám. Jedna z nich nás čekala hned v prvním týdnu nového
roku.
Takzvaný E-SPORT má v poslední
době ohromný úspěch u mladých lidí
a nejen u nich. Trendy letí tak rychle,
že často se nestačí dospělí ani divit
tomu, co se jim snaží jejich děti pomocí moderních technologií vysvětlit. Ve Vrtuli po půlročním zajišťování
technických prostředků se uskutečnil
historicky první zápas v počítačových
hrách, podle profesionálních pravidel. Následně nám ještě měsíc zabrala příprava akce, neboť ji z poloviny

organizoval sám klient naší služby.
Turnaj trval přes 4 hodiny, a i přesto,
že nakonec zvítězil ke vší nepředpovídatelnosti tým pracovníků, byla
nakonec akce velmi zábavná a povedená, a všichni účastníci o ní ještě týden mluvili. Ve Vrtuli je práce s trendy
mezi mladistvými denní chléb.
E-Gaming ve Vrtuli je jen důkazem,
že se nebojíme i složitějších témat,
která nejsou ve společnosti dostatečně probíraná.

Slavnost Dona Boska
Každoročně pořádáme 31. ledna
v Salesiánském divadle Oslavu Dona
Boska, zakladatele kongregace Salesiánů. V roce 2019 připravili Salesiáni
divadelní hru s názvem Don Bosco
a diamant.

Setkání chaloupkových
vedoucích
Začínáme se připravovat na letní
chaloupky a tábory. Děti se přihlašují, některé tábory jsou už nyní naplněné k prasknutí, a vedoucí s asistenty plánují zajímavé, dobrodružné
a veselé programy. Patří k tomu již
neodmyslitelně setkání vedoucích
chaloupek začátkem února v Salesiánském středisku.

Divadelní představení Víti
Marčíka MYSTERIUM SVĚTLA
Další skvělé představení proběhlo
11. 2. 2019 v Salesiánském divadle.
Víťu Marčíka pozvala vedoucí kroužků, Maki Hanáková.

Maki, proč jsem Víťu pozvala?
Je pro mne nesmírně inspirativní a pokorný člověk, který je navíc hercem, režisérem, scénáristou a já nevím co ještě. Má rád svoji rodinu, má rád Boha,
má rád druhé lidi… Bylo pro mne velmi silné pozorovat ho, když přemítá
o vážných tématech, životě atd. Stejně
tak si z vás hned na to udělá legraci…
Trávit čas s Víťou i s jeho rodinným divadlem je prostě skvělé!
Co napsat k představením
Víti Marčíka?
Přemýšlí jak do svých představení vložit
důležitou pravdu, že Bůh je ke každému
nesmírně dobrý. Přemýšlí, jak hrát o důležitých hodnotách, přemýšlí jak lidi rozesmát, přemýšlí jak lidi potěšit…
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ÚNOR

BŘEZEN

S Oratoří na horách

Rozjaření

Ve třetím únorovém týdnu se Oratoř
s 13 dětmi vydala do hor. Tentokrát
jsme se po několika letech vrátili do
Písařova u Šumperka a na svah jsme
jezdili do Skiresortu Buková hora.
Po celý týden jsme měli krásné počasí, které drželo sníh na sjezdovkách
a úsměvy na tváři. Všichni účastníci
se naučili něco nového. Začátečníci
zvládli pizzu a hranolky a dostali se
ke krásným obloučkům. Pokročilí lyžaři se učili řezat krásné carvové oblouky, naši dva prknaři zase trénovali
různé styly jízdy i na switch.

Po návratu ze svahu, usušení, horké
sprše a teplé večeři nás čekalo velké
cestování. Také jsme za týden navštívili 7 speciálních divů světa. Podle
návrhů Štefana Baniče, jsme zkonstruovali funkční padák. Gustaf Eiffel,
nás zase naučil, že každá věž může
být v něčem výjimečná. Cestou kolem světa jsme stihli navštívit Egyptské pyramidy, Španělskou katedrálu
Sagradu Familiu, kterou jsme vyzdobili novými vitrážemi a nezapomněli
jsme ani na div světa, ze světa za velkou louží: Golden Gate Bridge.

Díky všem, kteří se na táboře podíleli. Bylo to divukrásné.
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Nejmenší děti s maminkami přivítaly
první jarní den 20. 3. 2019 na už tradiční dopolední akci Centra pro rodinu – Rozjaření. Počasí vyšlo opravdu
jarní, a tak si s radosti vyráběly, zpívaly a tancovaly.
Krásné jaro všem!

Turín
Na konci března vyrazili animátoři a vedoucí chaloupek, kroužků, Úterků
a dalších aktivit po stopách Dona Boska. Navštívili jsme nejen Turín, ale také
rodiště zakladatele salesiánů i místa, kde se formovalo jeho životní poslání
a kde se učil naslouchat volání našeho Pána.
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DUBEN

DUBEN

Benefice s Jiřím Pavlicou, jeho
hosty a TV NOE

Stěna na BigWall
ve Vysočanech

Salesiánské středisko velmi podporují i účastníci benefičních akcí.
Začátkem dubna jsme pro ně připravili 4 benefiční večery, na kterých
postupně vystoupili tito hosté:
1. dubna 2019 – Gaudeamus VŠE
2. dubna 2019 – Gabriela Beňačková
3. dubna 2019 – Jan Staněk
a Alikvotní sbor Spektrum
4. dubna 2019 – Arciopat Petr Prokop Siostrzonek

Máme za sebou další prolezené odpoledne. Tentokrát jsme se nechali
zlákat lezeckou stěnou BigWall ve
Vysočanech (víkend 6. 4.–7. 4. 2019),
která je obrovská, jak do výšky, tak
i do šířky. Vždycky, když si sem jdeme
po dlouhé době zalézt, nám připadá,
že stěna o pořádný kus povyrostla.
Všem lezcům gratulujeme k famózním výškovým výkonům.

Všechny večery provázel svým slovem Jiří Pavlica. Benefice natáčela
TV NOE.

Holky z dramaťáku mají bohatou fantazii, proto si v Písku dubnový víkend
26. 4.–28. 4. 2019 opravdu užily.

Expedice do Písku

Eldorado – vzhůru na palubu
V neděli 7. dubna 2019 se vrátily děti
z víkendovky Eldorado. Výlet probíhal na Mentaurově, kde kdysi – před
5 lety – chaloupka začala. Kromě výletu a spousty her našly děti i opravdického krále, který na Mentaurově
zcela náhodou ztroskotal. Jelikož se
jej děti ujaly, obdržely zato pozvání
do jeho království u řeky Sázavy. Ale
na návštěvu krále si musíme počkat
až do léta.
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První dva úkoly, které dívky na srazu
dostaly, byly tyto:
»» Vyhlídni si nějakého cestujícího
či jiného člověka a zkus ho chvíli
pozorovat a přemýšlet o něm
(co asi dělá, jaké má radosti atd.)
»» Která tři slova jsou mezi lidmi
(v komunikaci) velmi důležitá?

děti velmi hezkou hravou formou.
Odpoledne jsme hráli různé hry, navštívili jsme nejstarší kamenný most
v Čechách a taky každá z holek vytvářela povídku na téma Mravenec a já.

Společně nakonec tři slova (po vystoupení z autobusu) děvčata našla:
Děkuji – prosím – promiň. V sobotu
dopoledne jsme navštívili Sladovnu – Galerii, která je připravena pro

Při vytváření tvořivých příběhů vynikala Julča, která holkám příběhy vyprávěla i cestou. V neděli dopoledne
jsme si povídali o přátelství a taky
jsme byli pozváni k rodině, u které
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KVĚTEN

KVĚTEN
jsme přebývali v domě. Pochutnali
jsme si všichni na palačinkách a po
nějaké chvíli jsme se vydali na mši
svatou na Velké náměstí.
Odchod na autobus byl svižný, takže
i rozloučení s Katkou a celou rodinou
muselo proběhnout jen krátce, o to
více srdečněji! Myslím, že jsme o víkendu především zakusili, co znamená opravdová kamarádskost, velkorysost a pohostinnost!
Díky společným zážitkům máme
k sobě zase blíž!

samotná sportovní utkání, ale také
večerní programy, modlitby a koncerty. Během her je velmi cítit týmový duch, přátelská nálada a radost ze
hry. V porovnání s minulými ročníky
bylo v Lublani skvělé to, že všechna
sportoviště a odpočinkové stany,
kde mohli sportovci trávit volný čas
s ostatními mladými nebo jen odpočívat, byla na jednom místě, což vytvářelo vhodné prostředí pro setkání.
Hry tedy nejsou tolik o sportovních
zápasech, ale především o setkání
s novými lidmi a vzpomínkách na
společně strávené chvíle a mladé,
které vydrží celý život.

Otevření venkovní stěny
Od 7. května 2019 mohou horolezci
opět využívat venkovní horolezeckou stěnu v areálu Salesiánského
střediska mládeže. Konečně totiž
byla probuzena ze zimního spánku,
a sice slavnostním otevřením, při kterém se i grilovalo.
U venkovní stěny vládla radostná atmosféra, účastníci si na lístečky zapisovali, co už na stěně všechno zvládli.
Gril, který Kája Jelínková udržovala,
vytvářel pohodu a někteří v blízkosti
voňavých špekáčků dostávali ještě
větší chuť si něco dobrého dát. Děkujeme za bezva otvírání naší venkovky!

PGSI
Mezinárodní hry salesiánské mládeže
PGSI (Polisportiva Giovanilla Salesiane International) na přelomu dubna
a května se konaly v roce 2019 již po
třicáté a místem těchto jubilejních her
byla slovinská Lublaň. Mladí sportovci z celého světa přijeli změřit své síly
a dovednosti ve fotbale, basketbale,
volejbale a stolním tenise. Českou
republiku reprezentovali kobyliští
fotbalisti a to ve dvou věkových kategoriích (mladší U2003 a starší U2001).
Přestože celému turnaji předcházela
náročná roční fotbalová příprava pod
12

vedením zkušených trenérů, čeští reprezentanti se bohužel po zápasech
s týmy ze Slovenska, Polska, Slovinska, Španělska, Malty a Německa na
medailových příčkách neumístili. Neodjeli však s prázdnou, jelikož si odnesli velmi prestižní ocenění (zlatou
slepic) za nejvíce fair-play tým turnaje, na což jsou hráči náležitě hrdí.
Cílem salesiánských her je především tvořit společenství a vytvářet
nové vztahy mezi mladými z celého
světa. Náplní her jsou samozřejmě
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KVĚTEN

ČERVEN

Rekonstrukce vstupu
Začali jsme stavět v květnu 2019. Cílem stavebních úprav bylo přestavět
vstup do centra tak, aby propojoval
kostel s klubovnami a domem salesiánů. Zároveň by se vstupní hala měla
stát místem, kde se lidé budou moci
přirozeně setkávat. Dalším důležitým
cílem je celodenně zpřístupnit kostel.
Rekonstrukce by měla odstranit bariéry, vyrovnat podlahy a tím zpřístupnit stávající prostory. Přestavbou projdou i prostory v prvním patře centra,
kde sídlí Salesiánská asociace Dona
Boska (SADBA). Nově zde bude terasa
s výhledem do zahrady.

Akademie
Dne 6. června se konala v Salesiánském divadle v Praze-Kobylisích závěrečná
Akademie kroužků. Děti obstály ve vystoupeních skvěle. Zároveň se s námi
rozloučila Maki Hanáková, která od příštího školního roku bude působit v Plzni. Na její místo přijde nová salesiánka Hanka.

Rozloučení se školním rokem –
Centrum pro rodinu

Den Salesiánského centra
Na DSC již tradičně srdečně zveme – malé, mladé i dříve narozené… rodiny
i jednotlivce – na oslavu patronky salesiánského díla, Panny Marie Pomocnice
křesťanů, která se v roce 2019 uskutečnila na Den Salesiánského centra v so14 botu 25. května 2019.
SALSIÁNSKÉ STŘEDISKO MLÁDEŽE PRAHA-KOBYLISY

Ve čtvrtek 6. června dopoledne jsme
se sešli s maminkami a dětmi, které
tento rok navštěvovaly aktivity Centra
pro rodinu, abychom si před prázdninami zahráli, zazpívali, popovídali
a pochutnali na spoustě dobrůtek.
Před sluníčkem a hlukem z přestavby
jsme se letos uchýlili do stínu Ďáblického háje a tam děti poznávaly zvuky
lesních zvířat, zkoušely se pohybovat jako zvířátka, tvořit jejich podobu
z plastelíny nebo určovat kde bydlí. Na
stanovištích pak za získané žetony si
mohly vytočit překvapení v kole štěstí.
KRONIKA ROKU 2019
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ČERVENEC A SRPEN
Tábory, chaloupky
V roce 2019 proběhlo 18 táborů
a chaloupek + 1 horolezecký, kterých se účastnilo téměř 400 dětí a na
kterých se podílelo 50 dobrovolníků.
(Z toho se konal 1 tábor během jarních prázdnin a 4 byly příměstské).
Děti prožily na táborech a chaloupkách velká dobrodružství, zpět domů
si přivezly milé vzpomínky a uzavřely krásná přátelství. Chaloupky

v Salesiánském středisku mají dlouholetou tradici a těší se stále větší
oblibě u dětí. Typické pro salesiánské
chaloupky je menší, „rodinný“ počet
účastníků. Individuální a laskavý přístup ke všem dětem. Kromě zábavy
je nabízena na každé chaloupce i duchovní náplň. Zaběhaná jsou i večerní slůvka a „témátka“, která směrují
výchovu dětí ke správnému a zdravému rozvoji osobnosti.

ČERVENEC A SRPEN
NÁZEV

VĚK

POČET

TERMÍN

Cestování časem

9–12

20

22. 7.–28. 7.

Jesenice u Rakovníka

Florbalové
ministrantské MS

12–14

20

22. 7.–28. 7.

Sebranice u Litomyšle

Don Boskův sen

7– 9

16

22. 7.–28. 7.

Zdice u Berouna

Fotbalová chaloupka

9–15

25

11. 8.–17. 8.

Sebranice u Litomyšle

Eldorádo –
Návrat krále

7–14

15

16. 8.–25. 8.

Smrčná (Trpišovice)

Květy Času

13–15

15

7. 7. –13. 7.

Spáleniště

Holčičí jízda

9–12

15

8. 7.–14. 7.

Domaslav

TaHák

8–12

15

5. 8.–10. 8.

Nová Cerekev

Eldorádo –
Návrat krále

7–14

20

16. 8. –25. 8.

Smrčná (Trpišovice)

Lyžařský
a snowboardový
tábor

7–15

12

16. 2.–23. 2.

Písařov (Orlické hory)

START – Oratoř

6–12

15

29. 6.–6. 7.

Lázně Libverda

EXIT – Oratoř

13–17

15

15. 7. –21. 7.

Vysočina – putovní

Follow

9–12

16

4. 8. –10. 8.

Kunčice (Letohrad)

S Bobem a Bobkem
na cestách I.

5–8

20

5. 8. – 9. 8.

Praha-Kobylisy

Příměstský tábor
pro starší I.

8–15

40

5. 8. –9. 8.

Praha-Kobylisy

S Bobem a Bobkem
na cestách II.

5–8

20

12. 8. –16. 8.

Praha-Kobylisy

Příměstský tábor
pro starší II.

8–15

40

12. 8. –16. 8.

Praha-Kobylisy

Vodácká chaloupka

12–16

20

18. 8. –25. 8.

Vltava

HOLKY

16
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KLUCI
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ZÁŘÍ

ŘÍJEN

Vrtule to rozjela

předposlední část skládačky: Další cestu hledej u kaple Sv. Jana Nepomuckého. Poklad je nadosah!

„Před dvěma lety nám došlo, že fotbálek můžeme využívat pro osobnostní rozvoj lidí, kteří chodí k nám
do klubu. V současnosti máme největší tréninkové centrum v ČR, medaile z domácích i světových turnajů.
Vicemistry světa, přejeli jsme českou
divizi bez jediné prohry, naši junioři jsou schopni porazit i seniorskou
špičku.
Ale to je jen zlomek. To hlavní je, že
kluci, kteří dříve nevytáhli paty z Prahy 8, si sami zařídili výjezd do Španělska, domlouvají návštěvu u Americké reprezentace, jezdí po turnajích
v celé ČR.
Jeden z nich se stal naším kolegou
a stará se o celý projekt Vrtule foosball, vede tréninkové centrum, rozjíždí kroužek pro děti a věnuje se tomu,
aby lidi nebrali fotbálek jako hospodskou zábavu u osmého piva, ale jako
sport a nástroj seberozvoje.“

Podzimky s Oratoří
Celý kraj je teď plný toho, že by se
někde v okolí měl nacházet poklad.
Co je na tom ale pravdy, nikdo moc
netuší. Včera jsem slyšel, že se pár
18

bláhovců pokoušelo poklad hledat.
Bylo to, ale bez úspěchu. Asi bych se
tam měl taky podívat.
Těmito řádky z deníku v podstatě začalo naše putování po stopách Bratra
Robina – zakladatele Skautské základny Urbanka v Letohradu. Při prvním výletě jsme narazili na novinový
článek, přitlučený na ceduli v lese.
Stálo tam, že město vypisuje odměnu pro nálezce pokladu Bratra Robina, který je bezmála 60 let schovaný
neznámo kde.
Cestu k pokladu nám měl prozradit
právě deník, který jsme náhodou nalezli v kůlně mezi suchým dřevem.
Cesta byla zapeklitá. Od hradu ke hradu jsme putovali a luštili různé tajné
kódy, indicie a morseovku. Z Lanšperku jsme doputovali do míst, kde stával
hrady Kyšperk – tam jsme zahlédli dokonce temnou postavu – strážce pokladu, který byl vždy o krok před námi.
Nakonec jsme museli překonat strach,
sebrat všechny síly a po západu slunce překonat stometrové převýšení na
hrad Žampach. Tam ve světle plápolajícího ohně na nás čekal strážce, který
nám po absolvování zkoušky prozradil
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Druhého dne jsme vyrazili před obědem ke kapli, kde nás další šifra poslala přes Pustiny až na rozvaliny hrádku
Rotnek. Tam jsme po čtyřdenním putování nalezli konečně poklad! Nenašli jsme však žádné šperky a drahé kamení. To nenašel ani před 60 lety Bratr
Robin, namísto velkého pokladu nalezl vzácné pergameny, které poničil
zub času. Nikdo se nikdy nedozví, jaké
důležité texty pergameny skrývaly.
Jak napsal Robin do posledního
dopisu: Kolik hradů a krás Orlického

KRONIKA ROKU 2019

podhůří jsem navštívil. Spoustu setkání se zajímavými lidmi, dobrodružství,
které jsem prožil, mi už nikdo nevezme. To je ten pravý poklad, který na
mě čekal. Snad jen čas by mohl smazat naše vzpomínky, aby se tak nestalo, zanechávám zde několik deníků,
do kterých si nálezce pokladu může
zapsat všechny vítězství, ale i prohry.
Ten pravý poklad si neseme ve svých
srdcích.
Nezbývalo nám, než s Robinem souhlasit. Přátelství, která jsme navázali,
jsme utužili společným dobrodružstvím. Ve středu jsme se loučili s vidinou toho, že zanedlouho vyrazíme
opět na společnou výpravu.
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Svatomartinský
lampionový průvod

pohrajeme. Chuť a čich? To bylo jednoduché, společnou přípravou večeře jsme pořádně otestovali tuto
základní dvojici. Sluch a hmat jsme
potrénovali v kopírování obrazu, nebylo to ale jednoduché – dva koukali
na originál, dva malovali a ti poslední
předávali informace od koukačů zase
kreslířům. Nakonec se podařilo udělat tak skvělou kopii, že by se za to
nemuseli stydět ani Hanka s Lindou.
Následovala noční hra, během které
jsme za pomocí zrcadel poslali světelný paprsek kolem dokola celé tělocvičny a všem tak vytřeli zrak. Závěr
večera jsme nechali Lichožroutům –
pohádce na dobrou noc.

Tento rok 2019 sv. Martin na bílém
koni nepřijel, přišel pěšky. A víte proč?
Letos totiž stavíme a rekonstrukce
by se kvůli sněhu zbrzdila. Svatomartinský průvod bychom si ale ujít nenechali. Je to již tradice v programu
Centra pro rodinu. Jako každý rok
sešli se děti a rodiče u hřiště v salesiánském centru. Na začátek se děti
trochu rozhýbaly při zpěvu a vydaly
se kolem kostela na menší procházku
s lampiony. Účast předčila všechna
naše očekávání, neboť celý den poprchalo a večer se rozpršelo. Mysleli
jsme si, že přijde jen hrstka odvážných. Ale děti se deště, jak je vidět,
rozhodně nebojí a nic jim neubralo
na radosti, že mohou svítit a blikat
s lampiony na cestu, setkat se se sv.
Martinem a nastrojit si perníkového koně. (Odhadem přišlo 220 dětí
a 100 rodičů.)

Kurz 1. pomoci
V sobotu 23. 11. 2019 měli děti
a mládí lidé příležitost zjistit, jak na
tom jsou ve znalostech ze zdravotnického oboru. Ověřili si, zda by obstáli, kdyby se stal někomu nějaký
20

úraz, zda umí opravdu zachraňovat,
nebo jen pasivně přihlížet. Naučili se
spoustu věcí a v soutěži zjistili, zda by
nabyté znalosti dokázali využít i před
skutečně složitou situací.

Přespávačka v Oratoři
při smyslech
Chuť! Čich! Hmat! Sluch! Zrak! A který
je ten šestý? A je nějaký vůbec? Čtěte až do konce. V pátek 6. prosince
se sešlo 11 statečných dětí v Oratoři
a zůstaly i po zavíračce. Čekala nás
přespávačka a ne jen tak ledajaká –
byla plný smyslů!

Přišel Mikuláš
Mezi děti z Centra pro rodinu opět
po roce zavítal Mikuláš. Tentokrát
měl s sebou půvabného anděla, který
mu pomáhal dětem rozdat čtyři plné
koše balíčků a nejrůznějších pamlsků.
Mikuláši děkujeme a těšíme se zase
za rok!

Druhý den ráno jsme se rozhodli, že
nenecháme studium smyslů jen na
nás amatérských badatelích, ale půjdeme se kouknout k profíkům – do
Muzea Smyslů. Mohu vás ujistit, že
jsme si kolikrát nebyli jistí, jestli máme
tzv. všech pět pohromadě.
No a jak je to s tím šestým smyslem?
Ten jsme našli a říkáme mu smysl pro
zábavu – té jsme si užili dost a dost.

Dali jsme si předsevzetí, že všechny
ty smysly poznáme a trochu si s nimi

SALSIÁNSKÉ STŘEDISKO MLÁDEŽE PRAHA-KOBYLISY
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Maskův Memoriál
V prosinci 13. až 15. proběhly, jako každý rok, závody v boulderingu. Akce
se účastní pokaždé kolem stovky závodníků, nejen z Prahy, ale i z našich
dalších měst. V pátek 13. 12. se na stěně konaly Závody nezávody. Jsou to
předskokanské závody nejmladších
účastníků před Maskovým memoriálem, který pokračuje vždy následující
den. Mladí lezci od 4 do 6 let měli za
úkol zvládnout všechny lezecké úkoly,
které jsme pro ně připravili. A zvládli
vše překvapivě dobře.
Oproti předchozím rokům se závody
Maskův memoriál trochu změnily.
Rozšířili jsme je na dva dny a upravili
závodnické kategorie. Další novinkou bylo zařazení lezeckého finále
ke každé kategorii, což bývá na dětských závodech celkem neobvyklé.
V sobotu startovali závodníci a závodnice od 6 do 15 let a v neděli ti
starší. Velice příjemné pro všechny
byla spolupráce s pracovníky klubu
Vrtule. Ve Vrtuli bylo připraveno občerstvení, ale i místo pro odpočinek
a hraní fotbálku. Děkujeme všem zúčastněným za přátelskou atmosféru
na závodech, protože lezení je především zábava.
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Jak si vedli lezci z Kobylis na závodech, najdete dále v přehledu „Naše
sportovní úspěchy“.

Silvestrovský Výbuch
Vařit si sami? Organizovat si sami
program? Když nám je jen patnáct?
Nejsme ještě děti? Nevybouchne
nám to?
Výbuch (Ví Bůh), společenství mladých od čtrnácti do patnácti let, vyjelo na Silvestra do Klášterecké Jeseně
v podhůří Krušných hor. Pro některé
byla první zkušenost vařit na plynovém sporáku. Pro jiné zase vymyslet
hry a aktivity a na chvíli se stát animátorem. Další si vyzkoušeli, jaké to
je být vedoucím dne, dohlížet na průběh programu a podporovat ostatní
v jejich úkolech a zodpovědnosti. Ačkoliv se na první pohled mohou zdát
tyto povinnosti jako obtížné, všichni
se jich zhostili na výbornou a jen to
podpořilo naši soudržnost jako spolča a jako party kamarádů. A jestli jsme
vybouchli? I když jsme odpálili řadu
petard a rachejtlí, všichni jsme se nakonec vrátili domů se všemi prsty,
s nádhernými vzpomínkami a s novým elánem, že naše snaha se scházet
má smysl.
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Jak dál budeme
pokračovat?
Bude další
silvestrovský Výbuch?
Ví Bůh…

Sportovní kroužky se úspěšně rozjely
K salesiánské výchově neodmyslitelně patří hřiště. A je to vidět i na výsledcích. Děti stále více vyhledávají možnosti venkovních i vnitřních sportů.
Trend – sedět doma jen u počítače – se v salesiánském prostředí nenosí. Děti
jsou vedeny ke snaze rozvíjet svou osobnost všestranným způsobem a dobrá fyzička je základ správného vývoje mladého člověka. Rozvoj venkovních
sportů v Salesiánském středisku v Kobylisích velmi posunul P. Ladislav Banďouch. Děti dosahovaly mimořádných výsledků na závodech a turnajích. Po
Laďovi převzal venkovní sporty šikovný mladý muž Kája Malec. Jak pokračuje
s dětmi v práci, si můžete přečíst dál v krátkém rozhovoru.
V roce 2019 se také podařila mimořádná akce. Středisko v Kobylisích sestavilo
tým sportovců, které vyslalo koncem dubna na mezinárodní salesiánské hry
do Slovinska (PGSI). Zde naši sportovci obdrželi cenu fair play, které si velice
váží. Kromě venkovních sportů své úspěchy má na závodech i lezecká stěna
a vnitřní sporty, např. stolní tenis. Memoriál Bohuše Vavroše patří již ke tradičně navštěvovaným ping-pongovým turnajům. Úspěchy, které naši sportovci
dosáhli v roce 2019, najdete v části „Naše sportovní úspěchy“.
KRONIKA ROKU 2019
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Kája Malec nastoupil do Salesiánského střediska mládeže
v Kobylisích v květnu 2018 a začal pracovat v klubu Oratoř
a v sektoru kroužky jako koordinátor venkovních sportů.
Kájo, jak ses dostal do
Kobyliského střediska, kdy tě
napadlo, že převezmeš sportovní
kroužky? Někdo tě oslovil?
Já jsem chodil do střediska celé dětství hrát fotbal k panu trenéru docentu Kohákovi, který mě taky fotbalově
vychoval. Navíc v Kobylisích bydlíme,
takže je to tady i můj domov. Taky
sem s rodinou chodíme do farnosti.
Každopádně mě nikdo neoslovil, inzerát, že zde hledají nového pracovníka
v Oratoři a zároveň koordinátora jsem
našel na jobs.cz a pod rouškou noci
jsem se přihlásil do výběrového řízení.
Zdědil jsi fotbalové a hokejbalové
kroužky po P. Laďovi
Banďouchovi, SDB, který je
v Praze několik let vedl a myslím,
že dost úspěšně. Jaké to je
nastoupit do rozjetého vlaku. Do
něčeho, co už je nějak rozběhnuté,
děti jsou zvyklé na svého trenéra
a najednou musí přijmout někoho
jiného. Bylo to jednoduché nebo
trochu i složité?
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Láďa tu odvedl velký kus skvělé práce. Byl jsem s ním na začátku hodně porovnáván, což pro mě nebylo
vůbec snadné, protože tu byl velmi
oblíbený a úspěšný. Nicméně když
se ohlédnu, tak mám dojem, že ten
nástup do rozjetého vlaku dopadl
dobře.
Co ti jde dobře a co ti naopak dělá
potíže?
Rád vymýšlím nové věci a posouvám
ty stávající. To si myslím, že umím fakt
dobře.
Potíže mám s pamětí, jsem hrozně
sklerotický.
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“

Jak se Ti pracuje s kobyliskými
dětmi? Poslouchají nebo musíš
občas i přitvrdit?
To je hodně široká otázka. Záleží
mimo jiné na rozpoložení všech zúčastněných. Zkrátka někdo poslouchá víc, někdo míň, ale s nikým jsem
tu neměl výraznější problém.

Pro nás to jsou super turnaje, kterými
si zpestříme sezonu.

Vím, že jste i nadále velice
úspěšní. Můžeš nám říct, kterého
úspěchu a které výhry si ceníš
nejvíc?
Pro mě je výhra a úspěch, když máme
obsazené kroužky a akce, protože to
je pro mě ta pozitivní zpětná vazba.
Když to mám vzít z toho hlediska herního a zápasového, tak můžu zmínit
například podzimní fotbalový Frassati cup v Ostravě, kde náš tým vybojoval zlato. Ale zmínit musím také
úspěchy na florbalových turnajích
SHM nebo cenu fair play z mezinárodních her PGSI.

Kájo, ty jsi nějakou dobu působil
tzv. na dvou židlích, v Oratoři
a ve sportovních kroužcích, není
to složité? Chodily některé děti,
které vedeš, do obou sektorů?
Dělal jsi to třeba tak, že když jsi
našel v Oratoři sportovní talent,
pozval jsi ho do svého kroužku?
Zní to složitěji, než to pak v praxi skutečně bylo. Děti takhle skutečně často navštěvují oba sektory, ale byla to
právě velká příležitost s nimi víc povídat a kolikrát získat lepší pohled na
věci, které pak odráželi jejich projev
na kroužku.

Jaké důležité utkání, turnaj vás
čeká v příštím školním roce?
Máme před sebou hned tři fotbalové
turnaje Frassati cup, Svatováclavský
turnaj a DSC cup, možná vyjedeme
opět na mezinárodní PGSI , hokejbalisty čekají florbalové turnaje SHM.

Děti jsem zval oběma směry, do
kroužků děti, které hraní fotbalu
v Oratoři skutečně bavilo, a druhým
směrem zase putovala nabídka všem
dětem, že tu máme skvělé místo, kde
se dá bezvadně a bezpečně trávit volný čas. Tahle komplexnost programů

KRONIKA ROKU 2019

Důležitá utkání to jsou především
pro hráče týmů z jiných měst, především Ostravy a Brna, protože na
pražské Kobylisy se chtějí pořádně
vytáhnout.
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je podle mého názoru velkým benefitem celého Salesiánského centra
Dozvěděla jsem se, že v Oratoři
pro příští rok končíš, je to tím, že
se chceš více věnovat sportovním
kroužkům?
Je to tak, v Oratoři končím. Získal
jsem totiž novou práci v jiné organizaci. Nicméně jako koordinátor ve
středisku budu nadále pokračovat.
Chci hodně času a úsilí vložit do posouvání venkovních sportů na další
level. To mě opravdu hodně baví.
Plánujete navýšit počet kroužků?
Vím, že se občas některé děti
do kroužků nedostaly, jak byly
početně přeplněné. Budete tuto
situaci nějak řešit? Přiberete
nějaké další trenéry?
Jak trenéry získáváte?
Po aktuálním červnovém předzápisu
si nechávám tuhle variantu otevřenou a připouštím, že bychom mohli
ještě jeden kroužek fotbalu otevřít.
V září totiž nebudeme mít některým
věkovým kategoriím možná co nabídnout.
Trenéry si snažíme především průběžně vychovávat. Práce s mladými
26

“
trenéry patří do jedné z hlavních náplní mé práce. Ovšem i přestože úplně netrpíme nedostatkem trenérů,
pokud má někdo opravdový zájem
o práci s dětmi, tu šanci u nás i tak
získat může.
Mimochodem, to, že máme velmi
dobře hodnocené a obsazené kroužky venkovních sportů, je právě tím,
že máme naprosto skvělou partu
trenérů. Uvědomuju si, že úsilí, které
vkládají do své práce, s dětmi není
samozřejmost. A já jim za to všem
chci moc poděkovat! Jste skvělí!
Ráda bych se zeptala i na Tvůj
mimořádný projekt – Salesiánská
fotbalová akademie – co to je?
Jak tento nápad vznikl?
Co to všechno bude obnášet?
Když jsem přebíral po Láďovi kroužky, chybělo mi něco, čeho bych se
chytil, na čem bych do budoucna
stavěl a tak jsem vytvořil vizi pro další roky. Jednou z myšlenek byla právě
akademie. Jsem tomu hrozně rád, že
tenhle dílčí bod vize jsme dokázali
zrealizovat a věřím, že bude úspěšný, oblíbený a bude přinášet radost.
Letos v květnu jsme navíc tu vizi aktualizovali o další body. Rozhodně
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nezůstaneme na místě, ale chceme
tu práci nadále rozvíjet a posouvat.
Už příští rok budeme chtít předvést
další nové nápady.
Ale zpět k akademii – to je v současnosti alternativa mezi fotbalovým
kroužkem a profesionálním klubem.
Tréninky budou na profesionální
úrovni, vedené trenéry s licencí. Ale
dbát budeme hodně na přátelské
a pohodové prostředí. Ty výkony
zkrátka pro nás nebudou to hlavní.
Na prvním místě chceme vybudovat
kolektiv, kam se budou hráči rádi vracet. Místo, kde zažijí pocit zahrát si
opravdové zápasy a turnaje, ale také
přijetí a přátelství.
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“
Ještě bych nerad, aby zapadlo, že se
k mé práci připojil letos v květnu Dan
Blažek, který je za rozjezd akademie
z velké části zodpovědný a kterému
moc děkuju za obrovské úsilí, které
do tvorby programu vkládá. V současnosti tvoříme takový mini tým,
který bude realizovat a nabízet co
nejkvalitnější a co nejpestřejší sportovní program.
Teď už zbývá Kájovi i ostatním
zaměstnancům a salesiánům
popřát pokroky a úspěchy v jejich
práci s dětmi. Děkujeme za
rozhovor!
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NAŠE SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY
V ROCE 2019
Závod/ turnaj
Mezinárodní hry PGSI
Turnaj SHM Brno
Frassati cup Ostrava
Svatováclavský
fotbalový turnaj
Turnaj Dona Boska

Kde

Kdy

Sport

Umístění

Závod/ turnaj

Lublaň –
Slovinsko

30. 4.–5. 5.

fotbal

cena fair play

2. salesiánský turnaj
mládeže ve stolním
tenise

Brno

7. 6. – 8. 6.

fotbal

2. místo ml. žáci a 3.
místo st. žáci

Ostrava

20. 9.–
21. 9.

fotbal

1. místo ml. žáci

3. salesiánský turnaj
mládeže ve stolním
tenise

Praha-Kobylisy

28. 9.

fotbal

1.místo st. žáci

Memoriál Bohuše
Vavroše

Lubná
u Poličky

8. 2.

florbal

2. místo ml. žáci

Úhřiněves

Turnaj o pohár
Uhřiněvského starosty

Úhřiněves

16. 3.

12. 10.

florbal

florbal

Úhřiněves – tři
kvalifikační
turnaje
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Havířov

1. 3.–3. 3.

stolní
tenis

Umístění

Brno-Líšeň

3. 5.–5. 5.

stolní
tenis

2. místo – II. divize

Brno-Líšeň

18. 10. –
20. 10.

stolní
tenis

1. místo ve 3. divizi

Ostrava

22. 11.

stolní
tenis

2. a 3. místo –
dorostenci

3. místo v 1. divizi

Vysočina

28. – 29. 9.

šerm

1. místo –
střední kategorie

3 x 10. místo –
Kat. U 10 dívky
ČEZ Riverside Boulder
Contest (3.kolo českého
boulderového poháru
– prestižní závod české
boulderové špičky)

1 x 10. místo –
Kat. U 10 chlapci
Praha

15. 9.

lezectví

14. a 16. místo –
Kat. U 12 dívky
23. místo –
Kat. U 14 dívky
14. místo –
Kat. U 14 chlapci

Ocenění Nejlepší
střelec mladších žáků

4. kolo Slánská pohoda

Slaný

30. 11.

lezectví

1. místo, 3. místo,
6. místo –
kategorie ženy
3. místo –
kategorie muži

3. místo – II. divize
Dětské vánoční závody

SALSIÁNSKÉ STŘEDISKO MLÁDEŽE PRAHA-KOBYLISY

2. místo –
ve čtyřhrách

2. místo –
nejvyšší kategorie

3. místo – ml. žáci

Tři týmy kvalifikovány
do Přeboru Čech
a Moravy
1. salesiánský turnaj
mládeže ve stolním
tenise

Sport

2. místo st. žáci

3.místo –
Tým B – st. žáci
florbal

Kdy

1. místo ml. žáci
(vítěz celého turnaje)

1.místo –
Tým A – st. žáci
listopad,
prosinec
2019
a leden
2020

Kde

3. místo –
nejmladší kategorie
Mosty přes Jarugu 2019

Přebor mladších
a starších žáků
salesiánských středisek
u Čech a Moravy

Kvalifikační turnaje
o přebor mladších
a starších žáků
salesiánských středisek
z Čech a Moravy

NAŠE SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY
V ROCE 2019

KRONIKA ROKU 2019

Slaný

1. 12.

lezectví

1. místo –
Kat. U10 chlapci
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NAŠE SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY
V ROCE 2019
Závod/ turnaj

Kde

Kdy

Sport

Umístění
2. místo –
Kat. U 10 dívky
3. místo –
Kat. U 10 dívky
4.místo –
Kat. U10 chlapci
3. místo –
Kat. U12 dívky
4. místo –
Kat. U12 dívky

Maskův Memoriál

Praha

14. 12.

lezectví

2. místo –
Kat. U12 chlapci
3. místo –
Kat. U12 chlapci
2. místo –
Kat. U14 dívky
3. místo –
Kat. U14 dívky
4.místo –

NAŠE ČINNOST V ČÍSLECH
PODPORA
Naše činnost v číslech
Činnost

Počet aktivit

Počet účastníků

Kroužky

90

970

Tábory

19

400

Akce

77

2900

Podpora
Děkujeme MŠMT, MPSV, MHMP, UMČ Praha 8 a mnoha individuálním a firemním dárcům za podporu naší činnosti. Bez podpory by naše činnost nebyla
možná v takovém rozsahu, jak ji poskytujeme.
Dary je možné zasílat na tato č. účtu:
»» Dary na provoz střediska č.ú: 2001198943/2010 (Fio banka)
»» Od 1. března 2020 byla vyhlášena nová veřejná sbírka na naši činnost
s dětmi a mládeží, číslo účtu: 2501751397/2010 (Fio banka)

Kat. U14 chlapci
2. místo –
Kat. U16 dívky

www.strediskokobylisy.cz

3. místo –
Kat. U16 chlapci
2. místo – Kat. ženy
Maskův Memoriál

Praha

15. 12.

lezectví

3. místo – Kat. ženy
4. místo – Kat. muži
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KRONIKA ROKU 2019

31

...a

l
m
by

i
l
i
ž
adí

.
.
.
i
rád

