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PROGRAMY SALESIÁNSKÉHO
STŘEDISKA MLÁDEŽE V ROCE 2020–21

ÚVOD
Milí přátelé,
dostáváte do rukou kroniku Salesiánského střediska mládeže v Praze-Kobylisích za školní rok 2020/21. Do kroniky jsme ale zahrnuli i část minulého školního roku. Kronika tedy mapuje naši činnost od ledna 2020 do konce srpna
2021. Je to z důvodu překlenutí kalendářního roku na rok školní.
Celá tato dlouhá doba byla bohužel poznamenána koronavirovou krizí a znemožnila nám pořádat spoustu akcí, výjezdů, turnajů a závodů. Na část školního roku jsme museli z nařízení vlády středisko zcela uzavřít a některé aktivity
jsme vyučovali distančně. Sociální služba byla uzavřena pouze na pár týdnů
v jarních měsících, naopak na podzim mohla pokračovat i v době úplného
lokdownu. Přesto všechno se nám podařilo uskutečnit rekonstrukci vstupu
do Salesiánského centra a tuto nákladnou stavbu slavnostně otevřít v červnu
2020. Na jaře 2021 jsme trochu změnili tvář venkovního areálu, neboť jsme
hned u skateparku vysázeli šest krásných, již vzrostlých stromů, které mají pomoci děti uchránit v létě na hřišti před přímým slunečním zářením. Srdečně
děkujeme všem, kteří s námi spolupracují a podporují nás.

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.
KROUŽKY ZÁJMOVÉHO
VZDĚLÁVÁNÍ – obsahují kroužky
sportovní, hudební, rukodělné, jazykové, esteticko-výchovné a technické, výuku náboženství a doučování
školních předmětů.
PROGRAMY KŘESŤANSKÉ
VÝCHOVY – zahrnují tábory, chaloupky, školící kurzy pro animátory,
akce pro mládež, společenství mladých, Úterky u Terky.

Tým Salesiánského střediska mládeže
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CENTRUM PRO RODINU – nabízí
vzdělávací semináře a kurzy pro rodiče
s hlídáním dětí, rodinné a sociální poradenství, možnost účasti na několika
svépomocných a podpůrných skupinách pro rodiče nebo bezdětné páry.
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. Divadlo bylo z důvodu koronavirové krize zcela uzavřeno.

KLUB ORATOŘ

CENTRUM PRO RODINU

KROUŽKY ZÁJMOVÉHO
VZDĚLÁVÁNÍ

NÍZKOPRAHOVÝ
KLUB VRTULE

PROGRAMY KŘESŤANSKÉ
VÝCHOVY

DIVADLO
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ÚNOR 2020
Otevření druhé maringotky
Klub Vrtule se stále více orientuje
na práci s dětmi a mládeží v terénu.
Již dříve byla v Bohnicích otevřena,
jako zázemí terénních pracovníků,
maringotka s názvem Vrtulka, hned
vedle dětského hřiště. A již začátkem roku 2020 byla otevřena druhá
maringotka s názvem Heliport na
školním pozemku ZŠ Hovorčovická.
Dne 11. února se konalo slavnostní
otevření s prohlídkou zázemí, fotbálkem a grilovačkou, které bylo doprovázeno nepříznivým počasím, a proto nezapomenutelným jistě zůstane

i mezinárodní zápas ve fotbalu s našimi Slovinskými stážisty za vydatné
podpory vichřice.
Akci přišli podpořit místostarosta
Prahy 8, pan Tatranský, celý sociální odbor ÚMČ v čele s vedoucí paní
Holíkovou, kurátor pro mládež David
Karl a kolegové z našeho střediska.
Těšíme se, že se na Heliportu budeme potkávat s novými mladými lidmi, kteří naši službu potřebují.

Lívanec aneb setkání
chaloupkových vedoucích
V pátek 14. února 2020 jsme
přivítali chaloupkové vedoucí, kteří
přišli do střediska na plánovací
a vzdělávací víkendovku, pravým
lívancem.
Věnovali jsme se spoustě věcí, kromě
jiného i tématům o trestech, odměnách, o hrách, které lze využít, když
se program tábora třeba kvůli počasí
hroutí. A na závěr jsme se po vzoru
Rychlých šípů vydali pátrat za Rozdělovací třídu (tedy za ulicemi Trojská
a Klapkova), co se děje mezi místními
partami chlapců a děvčat.
Jedno bylo jisté – Osmička se začala
bouřit. Soupeřící gangy vedly proti
sobě v ulicích Bulovky neúprosnou
válku a na našich vedoucích bylo, aby
tuto situaci vyřešili. A nutno podotknout, že se jim to podařilo! Z jejich
popudu pak byl nakonec zvolen Velký
Vont, a tím byly soupeřící skupiny konečně usmířeny. Společně jsme se pak
modlili za všechny mladé, co jsou na
okraji společnosti nebo nemají rodiny.

Lyžařský a snowboardový
tábor s Oratoří
Na lyžařský a snowboardový tábor,
konající se koncem února 2020,
jsme vyrazili s otázkou, kolik sněhu
na horách bude a zda si zalyžujeme.
Podmínky nevypadaly zpočátku tak
slibně. To se ale v druhé polovině
týdne změnilo. I přes poměrnou nepřízeň počasí jsme hned druhý den
vyrazili na svah. V počtu jedenácti

Takže v létě na táborech a chaloupkách na viděnou!
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BŘEZEN–KVĚTEN 2020

lyžařů a pěti snowboardistů jsme na
svahu ski areálu Buková hora zahájili
několikadenní snahu o naše jezdecké zdokonalování. Během této doby
se také uskutečnily lyžařské závody
na svahu. Slalomová disciplína byla
obohacena projížděním pod brankou a přeskočením drobné překážky. Všichni zdatně slalom zvládli

Ekumenický úterek
3 církve, 3 mládeže, 3 duchovní.
1 víra, 1 Pán, 1 bohoslužba.
Make ekumena possible!
V evangelickém kostele svatého Martina ve zdi, ve kterém se v roce 1414
znovu začala v českých zemích podávat eucharistie pod obojí způsobou,
se sešla v úterý 3. března 2020 mládež tří různých církví. Úterky u Terky
zastupované salesiánem Vaškem Jiráčkem, Pražská evangelická mládež
8

a do cíle dorazili s dobrým časem
a pocitem dobrého výkonu. Po tvrdé
dřině, ale i zábavě na svahu, nás každý večer provázela olympiáda v celé
šíři. Byli jsme tak svědky disciplín,
při kterých jsme mohli zažít zimní
olympiádu, letní olympiádu, paralympiádu, ale rovněž olympiádu, ve
které se ukazovala zručnost závodníků. Abychom si trochu odpočinuli od jízdy na svahu, navštívili jsme
uprostřed týdne muzeum-pěchotní
srub v Králikách. Z hor se naše lyžařská výprava vracela s mnoha novými zážitky, a hlavně zdokonalena
v jezdeckých dovednostech. Každý
tak mohl domů přijít s pocitem dobře odvedené práce na sobě.
v čele s farářem Karlem Müllerem,
za Studentský kostel Husitské teologické fakulty pak farář Filip Sedlák.
Celá ekumenická bohoslužba byla
nesena v duchu kajícnosti a nutnosti
obrácení za příkoří, která si křesťané
způsobili mezi sebou. Ale také, a především, bylo cílem společně vyhlížet
budoucnost, kdy rozkol a rozepře budou překonány. V kázání Filipa Sedláka mj. padlo: “Nemůžeme spolu slavit
eucharistii. Ale můžeme se jako nikdy
dříve sejít, povídat si spolu a společně

SALSIÁNSKÉ STŘEDISKO MLÁDEŽE PRAHA-KOBYLISY

se modlit. A to už něco znamená.” Jak
zaznělo i v závěrečných ohláškách,
ekumenismus se musí budovat i zezdola, právě tady a teď. U následného občerstvení a zpívání písniček se
pak ukázalo, že ekumena je skutečně
možná. Sešlo se přinejmenším sto
lidí. Tak ať se znovu sejdeme nejpozději za rok a hledejme jednotu tam,
kde jsme, i tam, kde se setkáváme
s lidmi jiných vyznání!

Středisko uzavřeno
Od pátku 13. 3. 2020 jsme byli nuceni z důvodu nařízení vlády a jako
opatření proti šíření koronaviru, Salesiánské středisko mládeže zcela
uzavřít. Přerušeny byly všechny aktivity střediska včetně jednorázových
akcí. V této chvíli jsme netušili, na jak
dlouho se krize protáhne. Klub Vrtule
oslovil mládež přes soc. sítě a nabízel
informace a pomoc on-line. Stejně tak
reagovala část kroužků, Centrum pro
rodinu a lektoři, kteří vedli doučování.
Doba uzavření trvala až do začátku
května 2020. Od 4. 5. jsme pomalu začali otevírat venkovní sporty. Otevření kroužků bylo možné od 11. května
s tím, že jejich činnost jsme prodloužili
KRONIKA ROKU 2020–21

až do konce června. Po delší odmlce
se podařilo uspořádat v červnu i fotbalový turnaj. Naštěstí jsme mohli
také realizovat všechny tábory a chaloupky. Bohužel na podzim 2020 jsme
opět museli středisko uzavřít. Koronavirová situace se velmi zhoršila. Špatná situace pokračovala s menší přestávkou před Vánocemi až do května
2021, kdy opět začalo pomalé rozvolňování. Přesto jsme ještě stihli nějaké
akce, realizovali jsme některé kroužky
on-line, pomáhali v Dětském domově
v Ďáblicích.
Velmi aktivně svoji činnost rozvíjely
i v těžké době Programy křesťanské
výchovy.
9
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ČERVEN 2020

Když na Úterky nemůžete, Úterky přijdou za vámi!

patře centra, kde sídlí Salesiánská asociace Dona Boska (SADBA). Nově je zde
terasa s výhledem do zahrady.

Ačkoliv protikoronavirová opatření omezila možnost se scházet, tak Úterky
u Terky, které spadají pod Programy křesťanské výchovy, nezahálely. Velmi
rychle přešly do online prostoru a rozjely dvě série videí. První byla náhradou
za Velké Úterky, na kterých se běžně scházejí mladí se zajímavými hosty. Na
místo toho Úterky začaly natáčet tzv. e-Úterky, vždy dva za měsíc. V březnu
a v dubnu byly e-Úterky věnovány partnerským vztahům, kdy se manželé
z kobyliské farnosti odvážili dát pár rad ohledně prožívání partnerství. V dubnu a v květnu pak e-Úterky byly zaměřeny na vztah křesťanství a homosexuality, kdy nás tímto nelehkým tématem provedl P. Vojta Sivek, SDB.
Druhá série videí měla za cíl předat mladým inspiraci do karanténních dní.
Proto jednotliví členové úterkového týmu začali natáčet slůvka, jejichž počet
se vyšplhal na osm videí. V červnu již bylo možné se konečně scházet, a proto
jsme mohli oslavit 18 let existence Úterků.

Rekonstrukce vstupu
Salesiánského centra
Dlouho plánovaná přestavba započala
v květnu 2019 a po necelém roce prošla kolaudací. Nový vstup byl otevřen
v červnu 2020. Cílem stavebních úprav
bylo přestavět vstup do centra tak,
aby propojoval kostel s klubovnami
a domem salesiánů. Zároveň se vstupní hala měla stát místem, kde se lidé
budou moci přirozeně setkávat. Dalším důležitým cílem bylo celodenně
zpřístupnit kostel. Rekonstrukce také
měla odstranit bariéry, vyrovnat podlahy a tím zpřístupnit stávající prostory.
Přestavbou prošly i prostory v prvním
10
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Náklady na celý projekt se vyšplhaly
na 20 milionů Kč. Od individuálních
dárců se podařilo na rekonstrukci vybrat prostřednictvím veřejné sbírky
organizované střediskem mládeže
4 464 021 Kč a prostřednictvím kostelních sbírek 1 791 112 Kč. (Obrovské
díky všem dárcům!) Dále byla stavba
zaplacena z těchto zdrojů: Salesiánská provincie (9 mil. Kč), místní komunita salesiánů (4 mil. Kč), fond oprav
(1 130 000 Kč).

Jak dopadl Letní fotbalový
turnaj?
V sobotu 6. 6. 2020 proběhl na hřišti Salesiánského centra v Kobylisích
„Letní fotbalový turnaj“.

Ve skupině A zvítězil ve finálovém zápase tým z Prostějova nad domácím
týmem Kobylis výsledkem 4:0 a slavil
tak svůj první velký triumf na velkém
turnaji. Na třetím místě se umístili
borci z Teplic, kteří přetlačili v souboji
o bronz Plzeň.
Ve skupině B zvítězil tým starších
kluků z úterních kroužků nazvaní FC
Útok. Obrovské nasazení ovšem prokázali jejich mladší kamarádi z úterního kroužku, kteří vynikali svou bojovností a týmovým výkonem. Tým
nazvaný FC Úterý nakonec skončil
na bronzové pozici, pro tento mladý
tým to byl po tvrdé dřině naprosto
zasloužený úspěch. Druzí skončili
starší kluci z pondělního kroužku. Na
čtvrtém místě se umístil tým mladších kluků z Prostějova. Na pátém
pak Kobyliští FC Porto.

Turnaje se zúčastnilo 9 týmů ze čtyř
měst: Praha, Teplice, Plzeň, Prostějov.
Dopoledne probíhala skupinová část
a po výborném obědě proběhla část
vyřazovací, tedy souboje o medaile.
Zápasy to byly vskutku napínavé, k čemuž přispěli i vynikající atmosférou rodiče, kteří se na své děti přijeli podívat.
11
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Závěr školního roku v Oratoři

Pro změnu v úterý 23. června jsme
nechali prostor skateparku původním obyvatelům. Sedm statečných
skejťáků spolu závodilo v jedné kategorii v klasických disciplínách: hippiejump, volná jízda, best trick na
radiusu, best trick na flatu a další. Velké dík patří Petrovi Nyklovi – „skejťákovi“, který u nás v Oratoři začínal,
vyrostl tu a dnes předává zkušenosti
zase těm mladším jezdcům.
Na obou závodech jsme spolupracovali s pracovníky z Vrtule.

Měsíc červen byl u nás vždy ve znamení množství dětí na hřišti, dospělých vodících děti na kroužky, plného skateparku a všeobecně bývá ve
venkovním areálu dost živo. Po jarní
odmlce v roce 2020 se Oratoř opět
nastartovala a pracovníci a dobrovolníci nevěděli, kam dřív skočit.
A nešlo jen o běžný provoz, ve kterém nás navštěvovalo denně až osmdesát dětí. Koloběžky byly v takové
permanenci, že jsme je ani nestíhali
opravovat. Celá řada dětí za námi přišla s vlastními plány, které jsme jim
pomohli realizovat, a tak se během
června v prostorách Oratoře uspořádaly 3 jednorázové akce, které
měly společné jmenovatele: soutěžení, adrenalin a impulz od mladých oratoriánů.

Kromě skate závodů se pořádal i pingpongový turnaj. Už bývá tradicí, že
Adam a Matěj pořádají turnaj ve stolním tenise pro děti z Oratoře. Hrálo
se na třech stolech a vítěz si odnesl
putovní pohár.

V pátek 12. června se sešlo sedmnáct jezdců na koloběžkách, aby
poměřili svoje síly. Ve spolupráci
s předním českým jezdcem Markem
Rathouským jsme odjeli skvělé závody s minimem zranění, skvělou muzikou a fotbálkem.

12
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ČERVENEC A SRPEN 2020

Salesiánské tábory a chaloupky

blízko novou vlast – je v ní mléko,
včelí plást.“ – „A schody!“ dodávaly děti. (Do chaloupky totiž vedly
dlouhé schody do obrovského kopce). Na závěr chaloupky byli všichni
vedoucí pozváni na dětskou tajnou
„pyžamovou“ párty. Co víc si přát!

Díky uvolnění koronavirových opatření bylo možné v létě 2020 realizovat
všechny naplánované chaloupky a tábory.

Táborové dění na některých chaloupkách v mini seriálu
Barvy Času
Je dobré se inspirovat lidmi, kteří uměli jít nevyšlapanou cestou…
V tomto duchu se snažily samé skvělé holky prožít celý týden společně
na Liberecku. Ze všech osobností,
o kterých si děvčata vyprávěla, nejvíce zaujala Johanka z Arku.
Děvčatům se líbily také různé hry,
ringo a další nápady, které byly tvůrčí. Společně děvčata prožila i moc
hezké chvíle při modlitbě (např. žalm
s gesty).
Doufáme, že dívky budou v životě
patřit k těm, které se nebudou bát
vyjít i na neprošlapanou (ovšem
správným směrem vedoucí) cestu.
NATOTATA
Chaloupka NATOTATA probíhala na
Spáleništi. Děti úspěšně nalezly Přemysla Oráče. „Nová země volá nás,
pojďte ke mně, zní ten hlas. Vidím
14
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Don Boskovo putování
Chaloupka Don Boskovo putování
úspěšně splnila svoji misi! Šestnáct
účastníků pod vedením pěti průvodců a jedné kuchařky prošlo místa
spojená s životem Dona Boska. Na
své pouti splnili svěřené úkoly a odměnou jim byla radost, poučení, kamarádi a poutnická hůl.
Ministrantská olympiáda
I letošní léto se konala tradiční sportovně zaměřená ministrantská chaloupka, letos v olympijském stylu.
Všichni účastníci i vedoucí si vyzkoušeli mnoho různých sportovních
disciplín a spoustu známých i méně
známých sportů. Ačkoliv byli programem i tvrdé sporty jako např. americký fotbal, vždy se všichni navzájem
dokázali po intenzivních soubojích
omluvit a pokračovat ve hře. Společně si užili skvělý sportovní týden plný
zábavy a vtipných momentů hlavně
KRONIKA ROKU 2020–21

díky soudržné partě celého tábora
tvořené z vedoucích i všech účastníků.
Start – za těžbou zlata
Už v červnu dostalo sedmnáct statečných dětí oběžník ministerstva
Zlata a Zlaté horečky, který vybízel
k odcestování do Desné v Jizerských
horách. Našla se tam totiž zlatá žíla!
Rýžovací pánve a krumpáče do ruky.
Na severu Čech začala zlatá horečka!
Byl to vskutku dobrodružný týden.
Plný zvratů, napětí a pěkných setkání.
15
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Dobrodružství s Maxipsem Fíkem I.
Tento příměstský tábor pro nejmenší
děti byl plný dobrodružství, výletů,
tvoření a her. Navštívili jsme skanzen
v Přerově nad Labem, zámek Nelahozeves, Muzeum fantastických iluzí,
a protože bylo hodně teplo, nevynechali jsme ani koupání na plovárně
v Libčicích nad Vltavou. Průvodcem
tábora byl Maxipes Fík, se kterým
jsme si i zahráli celotáborovou hru
a na závěr jsme dokonce našli i sladký poklad!
AQUA
V pondělí 17. 8. jsme se sešli s naší
vodáckou partou na adrenalinovou
kvalitní unikátní akci. Sjížděli jsme
Vltavu, učili jsme se pokročilejší vodácké záběry, najížděli jsme do jezů,
prošli jsme se nočním Krumlovem,
sjeli jsme Kleť na koloběžkách a zajezdili jsme si na kanále. Především
jsme však strávili spoustu času společně s kamarády, vznikala nebo se
prohlubovala nová přátelství a měli
jsme čas popovídat si o různých tématech. Celou akci jsme si užili a provázel nás salesiánský duch, pohoda,
smích a vzájemná pomoc.

16

SALSIÁNSKÉ STŘEDISKO MLÁDEŽE PRAHA-KOBYLISY

ČERVENEC A SRPEN 2020
Chaloupka Zažij!
V sobotu 22.8. 2020 skončila chaloupka Zažij! Děti vyrazily ze základny Mentaurov směr vesmír a procestovaly mnoho planet, aby pomohly
hodnému robotovi HR01 najít ztracenou paměť. Chaloupka se vydařila
a už se těšíme na nová dobrodružství
v příštím roce.
Holčičí jízda
Odkazem Jana Eskymo Welzla se inspirovala holčičí chaloupka, která
proběhla na faře v Písařově. A jak by
ne, když bylo jeho rodiště tak blízko.
Skupinu šestnácti holek provázel
týdnem šestičlenný tým.
Tábor Eldorado ve Smrčné
Domů jsme se vrátili z chaloupky Eldorado, ze Smrčné 23. srpna. Co jsme
všechno prožili? Ulovili jsme moře
bobříků, užili si koupání v Sázavě,
sledovali život P. Josefa Toufara, obdivovali zvířátka, jezdili na koních,
putovali přes hory a doly, občas i bažiny, žili modrý život a také jsme se
modlili. S věčností k Bohu Stvořiteli,
že stvořil tak krásnou přírodu, a také
nás všechny, se vracíme s novou chutí domů a zpátky ke svým povinnostem. Děkujeme!
KRONIKA ROKU 2020–21
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LOCKDOWN 2020–21
V kroužcích keramiky jsme se rozhodli zkusit nabídnout práci na
doma. Lektorka Maruška pravidelně
připravovala pro děti video návod
na výrobek, který by si mohly zkusit vyrobit doma. Pro hlínu se mohli
děti a jejich rodiče zastavit na recepci
Salesiánského centra. Spolu s hlínou
dostali také jednoduchý návod, jak
o ni pečovat v domácích podmínkách. Brzy nám přišly první fotografie z domácího tvoření. Ukázalo se, že
tvořit se dá i doma.

Scooter Day v Oratoři
Na podzim jsme stihli ještě před
zavřením střediska, z důvodu
koronavirové krize, realizovat závody na koloběžkách. Konaly se

v pátek 2. 10. 2020 se ve skateparku v Oratoři. Do soutěže se zapojilo přes dvacet závodníků, kteří se se zápalem snažili uspět co nejlépe. U celého závodu byl
přítomný Marek Rathouský, který se věnuje freestyle závodům profesionálně,
věděl tedy jak hodnotit jednotlivé jízdy soutěžících. Během závodu probíhal
paralelně workshop, při kterém si mohly děti zkusit (za pomoci našich kolegů)
vytvářet graffiti na uměle vytvořené plochy. Celá akce se vydařila a závodníci
odcházeli s pocitem příjemně stráveného odpoledne.

Kromě keramiky vznikaly i video
návody na cvičení pilates, které
připravila lektorka Marta. On-line
pokračovala i děvčata z kroužku Latinskoamerické tance pro začátečníky s lektorkou Míšou.
A samozřejmě pokračovalo se dále
i s doučováním dětí. Tímto způsobem se na začátku učilo dvacet dětí
a ostatní se postupně přidávali, kvůli
dalším covidovým opatřením a zavřeným školám. Rozhodně středisko
nekapitulovalo na vlastní činnost ani
v těchto dobách a učilo děti dál, i když
trochu jinou metodou, než jsme byli
všichni zvyklí. Spousta lidí nám drželo
palce a za to jsme byli všem vděční.

Kroužky on-line, aneb nevzdáváme se!
V říjnu 2020 byla Salesiánskému středisku mládeže pozastavena činnost
z důvodu covidové pandemie. Snažili
jsme se, i přes všechna opatření, neztratit kontakt s dětmi a pokračovali jsme v některých kroužcích dál
on-line. Nejvíce žádané byly kroužky
18

doučování, kde z osmdesáti přihlášených dětí pokračovala on-line se svými lektory více než polovina dětí.
Co jsme dělali v čase, kdy jsme
měli zákaz osobní účasti dětí na
kroužku?

SALSIÁNSKÉ STŘEDISKO MLÁDEŽE PRAHA-KOBYLISY

KRONIKA ROKU 2020–21

19

LOCKDOWN 2020–21

LOCKDOWN 2020–21

Velice dobře se také rozjel Filmařský kroužek. Byl jedním z dalších
kroužků, které se snažily v covidové
době dál pracovat a probíhal v on-line formě. I když další hodina on-line
navíc po několika hodinách školního
vyučování, byla již trochu obtížnější
na pozornost, byly hodiny s lektory
Lukášem a Tobiášem zajímavé.

Oratoř ve spolupráci s PKV – Programy křesťanské výchovy – připravila
pro děti a mládež venkovní předvánoční „SaleHru“. Děti na mnoha stanovištích plnily různé úkoly. A při splnění všech úkolů byly zařazeny do slosování
o hodnotné ceny. V únoru 2021 následovala pro děti další hra Boscopost.

A co si představit za náplň setkání?
Tak třeba v jednom takovém on-line
setkání se mladí filmaři věnovali v teoretické části hloubce ostrosti. Co to
je a jak jí dosáhnout, tak, aby záběr
vypadal „filmově“. Následně v praktické části pokračovali v práci na scénářích ke svým filmovým medailonkům.
Na závěr se hodina stočila také k přemýšlení o námětu závěrečného filmu,
který čeká mladé filmaře na jaře.

rodičům, kteří si neví rady s pubertou
svých dětí s názvem „Jak zvládnout
pubertu“ nebo „Jak zvládat dětský hněv
a další emoce“. Pro dobu nouzového
stavu měl úspěch i seminář s názvem
„Emoce v době pandemie“, seminář „Pět
jazyků lásky“ a aktuální seminář „Jak zapojit děti do chodu domácnosti“.

Další činnost v zavřeném
středisku
Kromě několika kroužků, které probíhaly on-line, snažily se i další sektory
ve středisku zachovat alespoň část
aktivit.
Centrum pro rodinu připravovalo
mnoho seminářů pro rodiče on-line.
Jedním z nich byl seminář věnovaný
20
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Programy křesťanské výchovy
online
Zkušenost z lockdownu společenství
Úterků u Terky posunula, takže ve
školním roce 2020/2021 byly Úterky
připraveny. Ačkoliv změnily svého
koordinátora, plynule znovu přešly
do online prostoru. Zvýšila se kvalita e-Úterků, které začaly být streamovány. Rozjely se také U-podcasty
pod pokličkou pod vedením Julči
Blažkové – série rozhovorů s farníky
a pracovníky střediska. V době adventu a předvelikonočního postu
mohli mladí plnit různé výzvy. Nutno také podotknout, že ani společenství mládeže – Výbuch, BISSTRO
KRONIKA ROKU 2020–21

a Maxistranti – nezůstala pozadu
a měla pravidelné online schůzky.
Díky uvolnění opatření před Vánoci
bylo také možné uspořádat Vánoční
koncert – stream úterkové kapely.
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Vedoucí a asistenti chaloupek se také
sešli v únoru, aby alespoň na dálku
a v rámečcích Google meet společně
strávili sobotu a vzdělávali se.

Sázíme stromy

Na jaře, i díky zmírňujícím se opatřením, se mohli konečně pak mladí
znovu setkávat, ať už na nedělních
mších svatých pro mládež nebo na
brigádách v areálu Salesiánského
centra. Salesiánské dílo v Kobylisích
se tak pomalu zase začínalo probouzet a ozývat se čilým ruchem a smíchem mládeže…

v tomto případě Josefínka V., obdržela po Velikonocích velké lentilkové
čokoládové vajíčko.

V době koronavirové krize, kdy se
nedalo cestovat ani z okresu do
okresu, jsme nezaháleli a ve středisku jsme se připravovali na léto.
Rozhodli jsme se vysázet kolem hřiště šest krásných, již docela velkých
stromů. (Ambroň západní) Rádi bychom výsadbou stromů přispěli ke
zlepšení kvality ovzduší a k zadržování vody v Salesiánském centru.
Těšíme se, až bude na hřišti v létě
také nějaký stín, aby děti nemusely sportovat s přímým sluncem nad
hlavou.

Nazdob si velikonoční vajíčko!

Oratoř čte

V předvelikonoční době jsme již
chtěli dětem a rodičům nabídnout
činnost, která by nás trochu navrátila k normálnímu životu. Nachystali
jsme proto na recepci malý dáreček.

Tým Oratoře se rozhodl načíst dětem příběhy, ve kterých se dá najít
jak ponaučení, tak příležitost zahodit
starosti za hlavu a zasmát se. Zkrátka:
Oratoř čte! Pravidelné čtení příběhů
na dobrou noc četli odhodlaní zaměstnanci Oratoře: Majda, Damián,
Jenda, Danča, Anežka, Adam a Dominik. Představili výběr z komických povídek o Malém Mikuláši a divukrásné
a tajemné Bajky Barda Beedleho.

Každý návštěvník střediska si mohl
v době od 22. 3. do 31. 3. 2021 utrhnout z velikonočního stromku na
recepci jeden perník a cukrářskou
polevu k nazdobení. Malé děti zdobily polevou perníková zvířátka.

Všechny díly si můžete poslechnout
zde: www.strediskokobylisy.cz/multimedia

Fotografie nazdobených zajíčků a kuřátek jsme slosovali a jeden výherce,
22
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KONEC ŠKOLNÍHO ROKU 2021

ČERVENEC A SRPEN 2021

Zakončení školního roku
2020/21 v Salesiánském
středisku mládeže

Změny pro další školní rok
v Salesiánském středisku
mládeže v Praze-Kobylisích

Tábory a chaloupky

Konečně jsme mohli začátkem května opět rozvolňovat opatření. Děti
opět zaplnily hřiště, začali jsme vyučovat, ponejvíce venku, s respirátory a povinnými antigenními testy.
Ale všechno jde, když se chce. Pilně
jsme také pro děti připravovali letní
chaloupky a tábory. Uskutečnily se
všechny a my věříme, že děti opět
nabraly sílu, optimismus a dobrou
náladu pro příští školní rok.

Konec školního roku 2020/21 přináší změnu také na postu ředitele
Salesiánského střediska mládeže.
Salesián Václav Jiráček byl ředitelem od 1. 1. 2015 do 31. 8. 2021. Od
1. 9. 2013 byl také předsedou SKM
Praha-Kobylisy, které svou činnost
připojilo právě k Salesiánskému středisku mládeže. Václav dále pokračuje
v Kobylisích na pozici ředitele Místní
komunity salesiánů. Jeho roli přebírá
také salesián Jan Fojtů.

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
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.
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.

Václav předává
službu Jendovi

24

SALSIÁNSKÉ STŘEDISKO MLÁDEŽE PRAHA-KOBYLISY

KRONIKA ROKU 2020–21

25

ČERVENEC A SRPEN 2021
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!“

ČERVENEC A SRPEN 2021
Kromě chaloupek se rozjely i několikadenní akce pro teenagery – Summer Start, Hotel, Výbuch na tripu.
Účastnilo se 40 mladých.

Máme dvě nová „spolča“!
Kromě chaloupek mimo Prahu patří k měsíci srpnu již neodmyslitelně
příměstské tábory. Letos se přihlásilo na každý běh cca 40 dětí. Paralelně probíhají i příměstské tábory pro
děti mladší. Zde je možná maximální účast poloviční. Program je vždy
bohatý a děti se účastní i v hlavním
městě spousty her a činností.
A to je jen zlomek toho, co děti letos
na chaloupkách zažily. Určitě již každý
z účastníků ví, co je pravé bohatství,
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.
V tomto školním roce 2020/21 máme
na dvaceti chaloupkách a příměstských táborech 440 dětí a mnoho
dobrovolníků, kteří s dětmi pomáhají.
26
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V létě 2021 se podařilo vytvořit dvě
nová „spolča“ pro mladé od 14 do 15
let.
První skupina strávila začátek prázdnin ve Zdicích, kde se seznamovali,
museli společně zvládnout naplánovat a připravit oslavu narozenin pro
babičku (a při tom zvládnout nerudného dědečka a hysterické dcery)
nebo se v mokru a v noci vydat do
Lesa stínů, aby se zde setkali sami se
sebou.
Druhá skupina se pak vydala na puťák
v srpnu, který byl pro leckteré první
zkušeností se stanováním v přírodě,
nesením si zásob na celou akci na zádech nebo vařením si na vařiči (a pro
některé vedoucí-kluky to byla i první
zkušenost s propálením plachty. Přejeme tak oběma „spolčům“, aby našla
své místo v Salesiánském centru, aby
každý z členů našel své místo v životě
a důvěřoval za všech okolností našemu Pánu!
KRONIKA ROKU 2020–21
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PŘEDSTAVUJEME

“

Do Salesiánského střediska mládeže v Praze-Kobylisích nastoupil
v září 2020 na místo zástupce ředitele. A hned se začal intenzivně
připravovat na převzetí služby ředitele střediska. Kromě toho se
zapojil jako pedagog v Oratoři a začal pracovat i jako vedoucí
mládežnických skupin a společenství.
Jendo, jako první se nabízí
otázka, jak ses vlastně dostal
k salesiánům?
Po lesnické fakultě, obor krajinné
inženýrství, jsem začal pracovat ve
Zlíně na pozemkovém úřadě a bydlel
jsem jen 300 m od salesiánů. Začal
jsem tam chodit do kostela v úterý, protože jsem na víkendy jezdíval
ze Zlína ještě k rodičům, je to kousek. Za rok už jsem začal u salesiánů
pracovat jako animátor v klubu pro
mládež. Takto jsem salesiány vlastně
poznal.
Co bylo impulsem stát se knězem?
Po škole to byla pro mě taková velká
změna, začal jsem se v té době více
modlit a chodit ke svátostem. V té
době jsem již začal o zasvěceném životě uvažovat. Půl roku jsem ale ještě
odolával. Nakonec jsem měl potřebu
o těchto myšlenkách někomu říct.
Zašel jsem za jedním salesiánem.
On mě podpořil a pobídl mě, abych
dál chodil do salesiánského klubu
28

mládeže jako animátor. V té době
jsem se také připravoval na biřmování. Byl jsem se podívat i v semináři,
ale nakonec jsem zůstal u salesiánů.
Připadalo mi to přirozenější, než být
v semináři, kde nikoho neznám. Dal
jsem výpověď v práci, domluvil jsem
se s provinciálem a stal jsem se dobrovolníkem, přičemž jsem ale již bydlel v komunitě salesiánů. To byl již
čtvrtý rok ve Zlíně.
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P. JENDU FOJTŮ
Jak dlouho jsi u Salesiánů a kde
všude jsi působil? Kde jsi studoval
a prožil noviciát?
Noviciát jsem absolvoval v Popradu.
V té době byl provinciálem František
Blaha. Pak jsem se stěhoval ještě vícekrát. Byl jsem v Českých Budějovicích, Brně – Líšni, Plzni a čtyři roky
v Turíně. Je to hodně míst, protože
jsem byl ještě ve formaci. Věčné sliby
jsem skládal v roce 2017 při návštěvě
hlavního představeného salesiánů
Ángela Fernándeze Artime. Salesiánem jsem tedy od věčných slibů
4 roky a od prvních časných slibů
11 let.
Pro mě nejdůležitější byly určitě věčné sliby – zde jsem se opravdu rozhodoval. Kněžské svěcení, to už je
jen taková “nadstavba”, i když služba
kněžská je asi více vidět.
Jendo, ty jsi se narodil na Moravě,
pocházíš z Valašských Klobouk.
Jak sis zvykl na prostředí v Praze?
Je to asi trochu jiné než na
Moravě?
Narodil jsem se v Hlinsku v Čechách,
ale vyrůstal jsem na Valašsku. Těžké to
pro mě zase tak nebylo. Už přes dvacet let jsem “ve světě”, mimo místo,
KRONIKA ROKU 2020–21

“
kde jsem vyrůstal. Lesnickou fakultu
jsem studoval v Brně. Pak jako salesián jsem se kvůli formaci neustále někam stěhoval. Do Sebranic, Českých
Budějovic, Zlína, Turína, Plzně…
Samozřejmě, že změna nikdy není
úplně jednoduchá, ale když jsem
se vracel z Turína do Zlína, tak jsem
vlastně již lidi ve farnosti znal.
Někde jsem slyšela, že salesián
musí mít při stěhování přesně
stanovený počet krabic. Je to tak?
To není povinné. Já jich mám asi patnáct (vlastním totiž hodně knížek)
a úplně v pohodě se odstěhuji větší
dodávkou. Nábytek stěhovat nemusíme, tak to není zase tak náročné.
Ve středisku jsi začal pracovat
v Oratoři jako pedagog, jaká
je tato práce s dětmi, které
přicházejí z ulice?
Tak oni nejsou tak úplně z ulice, jak
je to například v Africe, protože mají
rodiče. Ale přesto je můžeme doprovodit na jejich cestě k dospívání. Já
jsem bohužel kvůli koronavirové krizi
tento rok zažil v Oratoři málo času.
A také jsem měl trochu obavu, jaké
tady budou děti. Většina Oratoře
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se odehrává venku, ale nyní, když
máme konečně otevřeno, poslední služby mě utvrdily v tom, že je to
zde pro děti velmi dobré. Teď k nám
hodně přicházejí děti ze 2. stupně ZŠ.
Baví je koloběžky.
Kromě Oratoře ses zapojil i jako
vedoucí ve společenstvích
mládeže. Co všechno s mládeží
děláte? Jak často se setkáváte?
Pořádáte i nějaké akce, výlety?
Rádi bychom ve středisku podchytili mládež kolem čtrnácti let, a proto
každé dva roky budou vznikat malá
společenství náctiletých. Letos vedu
jedno já s týmem starších animátorů a jedno vede Hanka (pozn. Hanna
Gennertová, FMA, vedoucí kroužků).
Na léto plánujeme s oběma skupinami týdenní výjezd. Něco jako stmelovák, abychom se více mezi sebou
poznali. Od září bychom se pak měli
setkávat pravidelně.
Rok, který jsi strávil ve středisku
v Praze, byl jistě velmi náročný.
Kromě všech aktivit, které ti
byly svěřeny, se připravuješ i na
povolání ředitele střediska. Máš
z toho trochu obavy? Nebo se
naopak těšíš?
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“
Obavy samozřejmě trochu mám,
protože středisko je něco jako střední
firma a já nemám zatím dost zkušeností. Ale zároveň je to i takové těšení. Když vidím, kolik lidí teď přichází
do střediska. Práce ředitele je práce,
která není moc vidět, ale ředitel je tu
pro zaměstnance, kteří pracují právě
s těmi dětmi a lidmi, kteří k nám přicházejí, a tak je na co se těšit.

P. JENDU FOJTŮ

“

Jendo, vyprošujeme ti ve tvém poslání a povolání plno darů Ducha
sv., Boží požehnání a ochranu Panny Marie. Ať se dílo v Salesiánském
středisku mládeže v Praze-Kobylisích jenom daří!

Jenda na chaloupce
Bitva na řece Pádu,
prázdniny 2021

Jak skloubíš práci s dětmi
a mládeží s postem ředitele;
nebude muset jít nějaká tvoje
činnost stranou?
Určitě se jako ředitel budu věnovat zaměstnancům a zároveň budu
s jedním společenstvím mládeže.
A ještě nakonec, jaký je tvůj
oblíbený citát Dona Boska? Co tě
nejvíc oslovilo v jeho životě, co
přenášíš i ty do toho svého života?
Don Bosco byl mimořádně vytížený
a zaměstnaný. Nepracoval jenom
s mládeží, tak je často představován,
ale musel řešit i spoustu úředních
věcí, měl starosti o peníze, a přesto
vše dokázal skloubit s modlitbou.
Asi nejvíc známý je jeho citát – „Raduj se, konej dobro a nech vrabce
štěbetat.“
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PODĚKOVÁNÍ

PODÍLEJTE SE S NÁMI…

Děkujeme těmto institucím, společnostem i jednotlivcům

…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.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR;
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR;
Magistrát hlavního města Prahy;
Úřad městské části Prahy 8;
Státní fond životního prostředí ČR;
Evropská unie z Operačního programu Zaměstnanost;
Elektroline, a.s.; Jarnette Réclame spol. s.r.o.; Akademické reprografické
centrum; Arcidiecézní charita Praha; Římskokatolická farnost sv. Terezie
od Dítěte Ježíše; K-S-B; Alimpex Food, a.s., Potravinová banka Praha, a.s.;
Organizační kancelář Praha; Ráj deskovek; Barclays; Racionální výživa
Jiřka, galerie Aniretak, Přírodní škola, Siemens, Merck a mnoha dalším individuálním dárcům.

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.
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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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NAŠE ČINNOST V ČÍSLECH
Naše činnost v číslech
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Činnost

Počet aktivit

Počet účastníků

Kroužky

89

998

Tábory

20

440

Akce

65

1309

Oratoř

150

Vrtule

165

Centrum pro rodinu

150

Programy křesťanské výchovy

170

SALSIÁNSKÉ STŘEDISKO MLÁDEŽE PRAHA-KOBYLISY

"...aby mladí
žili rádi"

Salesiánské středisko mládeže – středisko volného času, o.p.s.
Kobyliské nám. 640/11, 182 00 Praha 8 | IČO 27084876

36

strediskokobylisy.cz

salesianikobylisy
salesianikobylisy
salesianikobylisy
SALSIÁNSKÉ STŘEDISKO
MLÁDEŽE PRAHA-KOBYLISY

