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Milí přátelé, 

dostáváte do rukou kroniku Salesiánského střediska mládeže v Praze-Kobyli-
sích za školní rok 2021/22. 

Kronika mapuje činnost střediska od 1. 9. 2021 – 31. 8. 2022. V tomto školním 
roce se situace kolem koronavirové krize postupně uklidňovala a bylo to po-
znat i na našich aktivitách. Nemuseli jsme zavírat kroužky, Oratoř ani Vrtuli. Po-
kud situace dovolovala, pořádali jsme i mnoho oblíbených akcí pro děti a mlá-
dež. V únoru jsme také okamžitě zareagovali na složitou situaci ukrajinských 
uprchlíků a  salesiánská komunita v  Kobylisích nabídla maminkách s  dětmi 
ubytování. Kromě základních životních potřeb zprostředkovaných komuni-
tou, středisko nabídlo ukrajinským dětem adaptační skupinu pro předškoláky, 
možnost využít kroužky, Oratoř i příměstské tábory. 

Srdečně děkujeme všem, kteří nás v  tomto školním roce podpořili a  dále 
s námi spolupracují. Díky za vaši pomoc! 
 

Tým Salesiánského střediska mládeže

KLUB ORATOŘ – nabízí aktivní trá-
vení volného času pro děti a mládež, 
jednorázové akce, výjezdy, chaloup-
ky, turnaje a pomoc při obtížných si-
tuacích ve škole, rodině, vztazích.

KROUŽKY ZÁJMOVÉHO 
VZDĚLÁVÁNÍ – obsahují kroužky 
sportovní, hudební, rukodělné, jazy-
kové, esteticko-výchovné a  technic-
ké, výuku náboženství a  doučování 
školních předmětů. 

PROGRAMY KŘESŤANSKÉ 
VÝCHOVY – zahrnují tábory, cha-
loupky, školící kurzy pro animátory, 
akce pro mládež, společenství mla-
dých, Úterky u Terky.

CENTRUM PRO RODINU – nabízí 
vzdělávací semináře a kurzy pro rodiče 
s hlídáním dětí, rodinné a sociální po-
radenství, možnost účasti na několika 
svépomocných a  podpůrných skupi-
nách pro rodiče nebo bezdětné páry.

NÍZKOPRAHOVÝ KLUB VRTULE – je 
registrovaná sociální služba pro děti 
a  mládež od 12 let. Vrtule poskytuje 
sociální a sociálně – právní poraden-
ství, pomoc v  krizi. Zprostředkovává 
kontakt s návaznými institucemi. Sou-
částí klubu je i  terénní služba, která 
nabízí pomoc dětem a  mládeži v  je-
jich přirozeném prostředí.

ÚVOD
PROGRAMY SALESIÁNSKÉHO  

STŘEDISKA MLÁDEŽE V ROCE 2021–22

KLUB ORATOŘ CENTRUM PRO RODINU

KROUŽKY ZÁJMOVÉHO 
VZDĚLÁVÁNÍ

NÍZKOPRAHOVÝ
KLUB VRTULE

PROGRAMY KŘESŤANSKÉ 
VÝCHOVY
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Hned na začátku školního roku nás 
čekala velká změna. Službu ředite-
le Salesiánského střediska mládeže 
v Praze-Kobylisích převzal od 1. září 
2021 Ing. Jan Fojtů, SDB od Mgr. 
Václava Jiráčka, SDB. Předávku svým 
požehnáním za salesiánskou provin-
cii doprovodil P. Vojtěch Sivek. P. Vác-
lav Jiráček zůstal v kobyliské komuni-
tě salesiánů jako její ředitel.

V  polovině září již také nový ředitel 
Jenda požehnal zaměstnancům stře-
diska jejich práci v  novém školním 
roce.

Podzimní výjezdní akce
Trochu jsme váhali, zda pořádat na 
podzim nějaké akce, zda nám vše 
opět covid nezhatí, ale povedlo se, 
a  nakonec vyjelo na konci září nové 
společenství mládeže s Hankou Ge-
nnertovou, FMA, do Krušných hor. 

Další víkend se konal pro spolčo  
πS-21 na Spáleništi v  Jizerských ho-
rách koncem října pod vedením Jen-
dy Fojtů a víkendovku ve stejném ter-
mínu na Rakovnicku si neodepřeli ani 
účastníci letního tábora NATOTATA. 

NOVÝ ŘEDITEL PODZIM 2021

O podzimních prázdninách se ale ne-
podařilo naplnit výjezd s Oratoří, kte-
rý se nakonec musel zrušit. Přece jen 
covid opět začínal nabírat na síle.
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PODZIM 2021 PODZIM 2021

Naši filmaři bodují
Na podzim jsme ale také slavili 
úspěch. 

Film Chřev za oponou z dílny naše-
ho filmařského kroužku, vedeného 
Lukášem Horáčkem a Tobiášem Ho-
reckým zabodoval na 54. ročníku 
festivalu amatérského filmu Stře-
kovská kamera, když získal nejlepší 
umístění v kategorii Hraný film. Festi-
val proběhl ve dnech 15. a 16. října 
2021 v Ústí nad Labem. 

Co říká Lukáš Horáček, který se osob-
ně zúčastnil sobotní části festiva-
lu: „Získali jsme sice „pouze“ 2. cenu 
(1. cena nebyla udělena, na festivalech 
se to děje poměrně často, letos byla 
na festivalu např. udělena jen ve dvou 
z pěti kategorií), ale jde o nejlepší umís-
tění ze všech hraných filmů. Přihlášeno 
bylo celkem 10 hraných filmů a celkem 
soutěžilo 39 krátkometrážních, převáž-
ně dokumentárních filmů. V  násled-
né dvouhodinové diskuzi nás porota 
velmi chválila. Podle poroty šlo o  pl-
nokrevný film se vším všudy, líbila se jí 
rytmizace filmu, gradace, nápaditost 
a také konečná pointa. Jedinou radou 
ke zlepšení tak ve finále bylo pracovat 
na zlepšení mluvy a výslovnosti herců.“

V  porotě zasedli Jiří Petrů (kamera-
man a  pedagog v  oboru audiovizu-
ální techniky), Jan Beneš (skladatel 
a  dirigent) a  prof. MgA. Martin Štoll 
PhD. (dramaturg, režisér, pedagog, 
Fakulta sociálních věd UK Praha).

Z  denního tisku o  54. ročníku Stře-
kovské kamery: https://ustecky.de-
nik.cz/zpravy_region/festival-stre-
kovska-kamera-20211017.html

Další úspěch slavili filmaři na jaře 
s filmem Tremere, který získal v kraj-
ském kole festivalu České vize 1. místo 
v  kategorii Experimentální film. Kraj-
ské kolo festivalu se konalo v sobotu 
2. dubna 2022 v Kasárně Karlín.

Eldorado – výsadek
I když začínalo být trochu nejisté cokoliv na podzim pořádat, tábor Eldorádo 
se rozhodl víkend v listopadu podniknout, a to 19.–21. listopadu 2021. Akce 
měla svůj důležitý smysl. Právě na tomto víkendu se totiž s Eldorádem loučilo 
jedenáct táborníků, kteří dospěli do věku 15 let, kdy musí již na táboře skon-
čit.  Výlet do Sloupu v Čechách byl krásný, ale i také trochu smutný. Právě pro 
to těžké loučení. 

Ale aby ta rozlučka nebyla zase tak moc neveselá, překvapili vedoucí odchá-
zející táborníky zábavným výsadkem. Děti se měly jen s pomocí mapy dostat 
zpět do ubytovny. Jedna skupinka si sice trochu zašla a nachodila o pár km 
více, ale představte si ten zážitek… v neznámém prostředí, s čelovkami a sna-
žíte se najít cestu. Samozřejmě to dopadlo dobře a  všichni dorazili. Tak již 
zbývá našim úžasným táborníkům z Eldorada popřát mnoho štěstí a Božího 
požehnání na té další cestě, na velmi náročné cestě, na cestě vlastním živo-
tem. Dojděte a dojděte dobře!



PODZIM 2021 BENEFICE PRO STŘEDISKO 

S  beneficemi jsme po dvouletém výpadku z  důvodu koronavirové krize 
opět začali, ale tak trochu opatrně. Hned v  prosinci nám benefici narušil 
zákaz pro neočkovanou veřejnost se účastnit jakékoliv veřejné akce. Museli 
jsme tedy počítat s  malým obsazením sálu. Kromě toho jsme již nemohli 
využít prostor, na který jsme byli zvyklí, v  Salesiánském divadle. Koncer-
ty jsme museli konat na jiných místech. Salesiánské divadlo je totiž až do 
odvolání uzavřené pro jakékoliv pořádání akcí. Na této změně se bohužel 
podepsal dvouletý všudypřítomný covid. Podařilo se nám ale zajistit velký 
sál v Městské knihovně v centru Prahy, na Mariánském náměstí.

Výsledkem nadšení, okořeněného 
bujarou atmosférou našich nadše-
ných roztleskávačů, byly dvě stříbrné 
a jedna bronzová medaile!

Svatomartinský průvod
Ve čtvrtek 11. listopadu 2021 k nám 
do Střediska přijel jako každý rok sva-
tý Martin. Společně s ním a jeho do-
provodem (letos ho doprovázely dvě 
bílé kozy) jsme strávili pěkný a  milý 
večer. Po krátké scénce, v níž se Mar-
tin 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 tep-
lým svatomartinským punčem. Večer 
se zkrátka moc vydařil…

Florbal v Uhříněvsi
Skoro po dvou letech jsme si zase 
mohli zahrát 6. listopadu 2021 flor-
bal v Uhříněvsi. Byla to paráda.

Celkem z  Kobylis jelo 21 kluků 
(děvčata si tentokrát dala pauzu…) 
a postavili dva týmy starších a jeden 
tým žáků mladších.  Konkurence byla 
slušná, naši největší soupeři z  Uhří-
něvsi asi během covidu nezaháleli 
a  dobře se připravili. Naši kluci ab-
senci florbalové přípravy nahradili 
velkým nadšením a radostí z toho, že 
si zase mohou zahrát. Viděli jsme ně-
kolik strhujících zápasů, kdy se hrálo 
do posledních sil, dva zápasy se roz-
hodly v prodloužení.

Třetí beneficí byl spontánně domluvený 
koncert jako reakce na napadení Ukrajiny 

Ruskem. Konal se 11. března 2022 v kostele

První beneficí po dvouleté odml-
ce byl benefiční koncert v  pondělí 
13.  prosince 2021, na kterém vy-
stoupilo Smyčcové kvarteto čes-
kých filharmoniků. Slyšeli jsme nej-
krásnější světové melodie v  podání 
členů České filharmonie, kteří s tímto 
programem pořádají turné s  obrov-
ským úspěchem často v Japonsku. 

Druhou beneficí byl Špačkův benefiční koncert 28. února 2022 v Městské 
knihovně.

sv. Terezičky v Kobylisích.  
Vybrané finanční prostředky byly  
odeslány charitě na pomoc Ukrajině.  
Na koncertě účinkovali sourozenci Špačkovi. 



12 SALESIÁNSKÉ STŘEDISKO MLÁDEŽE PRAHA-KOBYLISY 13KRONIKA ŠKOLNÍHO ROKU 2021-22

ZIMA 2022

taky proto, že tým byl připraven pra-
covat se zpětnou vazbou). Úsilí všech 
pracovníků je směřováno především 
ke klientovi, včetně nazírání na situace 
jeho optikou.“

Samozřejmě jsme měli radost a všem 
zaměstnancům Vrtule jsme patřičně 
pogratulovali.

Valentýnské díkuvzdání
V  sobotu 12. února 2022 proběh-
lo Valentýnské díkůvzdání, setkání 
chaloupkových vedoucích. Proč Va-
lentýnské? Protože všude mohly být 
srdíčka, růže a  čokolády. A  proč dí-
kůvzdání? Protože našim chaloupko-
vým vedoucím patří velké díky za to, 
co dělají. A vedle toho se dokáží sejít 
i k tomu, aby se vzdělávali, navzájem 
se inspirovali a učili se nové věci. Tak-
že – díky! 

Rozvojový audit České asociace 
streetwork
Ve dnech 9. a 10. února 2022 prošla 
Vrtule Rozvojovým auditem České 
asociace streetwork se ziskem 162 
bodů ze 168 možných. 

ZIMA 2022

Vybrali jsme pro vás část závěrečné-
ho shrnutí auditorů: „Služba NZDM 
Vrtule má dobré jméno a námi prove-
dený audit ukázal, že právem. Na úvod 
chceme vyzdvihnout přístup kolektivu 
k  auditu, dobrou připravenost mate-
riálů, informovanost týmu včetně no-
váčků, ale i klientů. Z našeho pohledu 
to velmi dobře ilustruje způsob práce 
Vrtule: reflektující, konzistentní a záro-
veň pragmatický a věcný. V této optice 
audit může realizovat svůj podpůrný, 
rozvojový potenciál, ač si troufáme 
říct, že jsme byli přiměřeně kritičtí (to 

Únorová víkendovka  
spolča πS-21
Společenství mladých s  názvem πS-
21 se vydalo 18. února 2022 na ví-
kendovku do Hrádku u Vlašimi. 

Mladí popsali akci takto: „Počasí vy-
šlo na výlet krásně, jenom padaly 
stromy. V cukrárně s gigantickými zá-
kusky se většina rozhodla už navždy 
vynechat cukr. Dny proběhly ve zna-
mení obličejů v lavoru, her o důvěře 
a  snahy udržet se ve funkci vikáře.“ 
Určitě si podle toho uděláte předsta-
vu, jaká byla na výletě prima zábava. 

Eldorado obráceně
Se začátkem jara se rozjela i spousta 
víkendovek pro děti a mládež. 

O  víkendu 19.–20. února 2022 to 
bylo ale trochu jinak. Děti z tábora El-
dorado, které se přehouply do teege-
nerovského věku, se rozhodly připra-
vit akci samy. A sice pro své vedoucí. 
Na sobotu připravily hru po Praze, 
a tak se všichni, kromě mnoha jiných 
zážitků, podívali i  do krypty parašu-
tistů v kostele sv. Cyrila a Metoděje.
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ZIMA 2022ZIMA 2022

Hory s Oratoří 2022
Po přestávce způsobené pandemií 
se Oratoř znovu vydala do hor. Opět 
jsme doputovali do známé fary v Písa-
řově, odkud jsme jezdili do nadosah 
vzdáleného ski resortu Bukovka. Tý-
den to byl vskutku fyzicky i psychicky 
náročný, ale užili jsme si to! 

V  neděli 20. února jsme se všichni 
sešli před Oratoří a  začali chystat 
a  nakládat auta. Nejprve trochu čí-
sel: 3 auta, jeden vozík, 2 rakve, 13 
dětí a mladých a 6 dospělých, 20 be-
den materiálu a  jídla, 9 snowboar-
dů a 10 párů lyží. K  tomu nespočet 
očekávání, zda bude sníh a  velké 
množství buchet, štrůdlů a  koláčů 
od skvělých rodičů. Hned první den, 
který jsme měli strávit na svahu, byl 
dost divoký. 

Hned po příjezdu na parkoviště, poté, 
co jsme koupili permice, se spustila 
průtrž mračen, za kterou by se ne-
musel stydět ani Amazonský prales. 
Vydali jsme se tedy zpět na chatu. 
Po obědě už nám svítilo slunko a nic 
nám nebránilo vyrazit na svah. Ně-
kteří z nás poprvé, spoustu z nás po 
velké pauze. Počasí nás překvapovalo 
vlastně celý týden. Zažili jsme krásně 

prosluněné dny, během kterých nás zastihl třicetiminutový blizard, jiné dny 
nám zase propršel oběd. Každopádně byly takové podmínky, že se nám poda-
řilo jezdit všech 5 dní z 5 plánovaných. 

Ve středu – v tzv. krizový den jsme nechali skluznice odpočívat na faře a vy-
razili na desetikilometrovou tůru do Štítů #FunFact: víte, že odtud pochází Aleš 
Valenta a  postavil tu Acrobat park? Cestou nás provázely legendy a  pověsti 
samotného města. Odměnou byla návštěva místní Jednoty, kde jsme utratili 
část kapesného. Po celém dni na nohách děti i dospělí ocenili svezení auto-
busem a odpočinek na faře. Týden na horách je náročný, jak po fyzické, tak 
psychické stránce. I přes to všechno si dovolím tvrdit, že to byl báječný týden 
se skvělou partou. 

Díky všem, kteří se zasloužili za zdárný průběh akce. Všem dětem a vedou-
cím. Rodičům, kteří nám napekli sladké na svačinu. Potravinové bance Praha 
a paní Barboře za štědrý dar potravin.
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Pomoc Ukrajině
Jakmile jsme se dozvěděli, co se na 
Ukrajině stalo, snažili jsme se zajistit 
uprchlíkům a lidem v nouzi pomoc. 

Komunita nabídla ubytování pro 
několik maminek, babiček a  dětí. 
Sháněli jsme zimní oblečení, deky, 
spacáky nebo drogerii či obvazový 
materiál. 

Centrum pro rodinu Salesiánské-
ho střediska mládeže nabídlo místa 
v  adaptační skupině pro předškolní 
děti z Ukrajiny (3–6 let). Dětí se zapo-
jilo 18. Starším dětem byla nabídnuta 
Oratoř či kroužky. Maminky z Ukraji-
ny se učily s několika dobrovolnicemi 
češtinu. 

Nabídli jsme také rodičům dětí mož-
nost zúčastnit se semináře na téma 
JAK MLUVIT S DĚTMI O VÁLCE. Semi-
nář proběhl ve čtvrtek 3. března 2022 
ve farní knihovně a měl velký ohlas. 
Tématem nás provedl Jan Vališ, ve-
doucí Nízkoprahového klubu Vrtule. 

V  březnu také proběhlo v  naší ke-
ramice U  Beránka tvoření s  dětmi 
z  Ukrajiny. Začalo se hlínou a  kdo 
chtěl, tak i maloval. Ani jazyková ba-
riéra nás neodradila a naučili jsme se 
i pár ukrajinských slov. 

Samozřejmě ale nejvíc ze všeho by 
pomohlo, kdyby opět zavládl pokoj 
a mír a za to se v našich modlitbách 
přimlouváme.

JARO 2022JARO 2022

Jak mluvit  
s dětmi 
o válce

3. března
 2022

Tématem nás provede 

Jan Vališ  
vedoucí nízkoprahového klubu Vrtule

ВІДКРИТА ІГРОВА КІМНАТА ДЛЯ БАТЬКІВ  

З ДІТЬМИ ВІД 0 ДО 4 РОКІВ

• щопонеділка, середу, п’ятницю (крім 

вихідних та державних свят) від 9.00 до 

12.00

• надається можливість відвідування кімнати 

для батьків з дітьми у будь-який час до 

обіду та без попереднього запису!

• для дітей в наявності маємо килим, дитяча 

гірка, іграшки

• для дорослих є простір 

для ігор з дітьми, 

зустрічей, спілкування.

• кава та чай надається

адреса: Kobyliské náměstí 640/11,  

Praha 8-Kobylisy (станція метра Kobylisy)

контактна особа: Mgr. Blanka Malcová

телефон: +420 733 143 069 

e-mail: centrumprorodinu@strediskokobylisy.cz

Centrum  
pro rodinu

ŽenyWCКОЛИ і ДЕ 
Ми працюємо з понеділка по п’ятницю з 14:00 до 18:00.

Ти знайдеш нас прямо на станції метро „Кобилиси (Kobylisy) „ - просто слідуй знаку „Салезіанський центр (Salesiánské centrum)“ ЩО тут?
Ораторія - це місце, де ти можеш грати різноманітні ігри, займатися 

спортом, поспілкуватися з друзями 
або проконсультуватися про будь-що 
з персоналом, який буде радий тобі 
допомогти.

Також знайдеш тут: футбольне поле, хокейбольне і баскетбольне поле, скейт-парк, пінг-понг, настільний футбол і прокат скутерів, настільних ігор, м’ячів і багато іншого.

Oratoř
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Rozjaření
Ani letos jsme si nenechali ujít příle-
žitost v březnu společně přivítat jaro. 
Abychom se co nejvíce jarně naladi-
li, vyrobili jsme si nejprve košíčky se 
zeleným osením, kytičkové zápichy, 
zajíčky a kuřátka z kulatiny a také ve-
selé jarní ptáčky z  březového prou-
tí. Pak už jsme vyběhli na zahradu 
a společně si zazpívali a zatančili. Pro 
malé neposedy byla také připravená 
opičí dráha. Samozřejmě nechybělo 
ani něco dobrého na zub – dobrot 
bylo tolik, že mnozí malí účastníci asi 
ten den již neobědvali. Bylo to zkrát-
ka fajn. 

Lezecké závody v Plzni 
Naši lezci a lezkyně se v březnu 2022 
zúčastnili závodů v boulderingu Z(S)
ales Cup, které pořádá Salesiánské 
středisko mládeže Plzeň. 

Závody byly určeny dětem od 5 do 
14 let. Od nás ze stěny se zúčastni-
lo celkem 17 závodníků a závodnic. 
Získali jsme 9 medailí, dostali nějaké 
ty ceny, ale hlavně jsme si vyzkou-
šeli jinou lezeckou stěnu. Děkujeme 
organizátorům, blahopřejeme ví-
tězům, čest poraženým a  těšíme se 
příště.

Jarní fotbalové turnaje
Krásné jaro přímo vybízí si zahrát 
společně fotbal. Ve středu 23. břez-
na 2022 jsme pozvali na přátelské 
utkání ve fotbale Ambassadors FC 
Praha. Trošku se samozřejmě musí-
me pochlubit, ze čtyř zápasů jsme tři 
vyhráli. A  aby měl radost i  soupeř  – 
jeden jsme prohráli. Díky všem za 
bezva sportovní akci a férovou hru.

V  sobotu 26. března 2022 vyrazili 
hráči Salesiánské fotbalové akade-
mie do Plzně na turnaj, kde se sešly 
týmy z Plzně, Teplic a Ostravy. Ačko-
liv starší skupina s přehledem vyhrá-
la základní skupinu, tak ve vyřazova-
cích bojích klopýtla, a tak se umístila 
na krásném třetím místě. Mladší kluci 
udatně bojovali proti o hlavu větším 
klukům a taktéž ukořistili bronzovou 
medaili. Děkujeme Plzeňskému stře-
disku za turnaj a těšíme na další mož-
nost zahrát si fotbal.

Adaptační skupina pro děti 
z Ukrajiny
V  březnu nabídlo Centrum pro ro-
dinu zázemí předškoláčkům z  Ukra-
jiny. Od dubna se pak z  občasného 
využívání prostor stala organizova-
ná adaptační skupina s  programem 
a lektorkami, ukrajinskými i českými. 

Děti z  Ukrajiny se postupně aklima-
tizovaly a  nenásilně se začaly v  této 
skupině učit česky od českých lek-
torek i od českých dětí, které do sku-
piny chodily se svými maminkami. 
Adaptační skupina úspěšně fungo-
vala do konce června. 

Jarní víkendovka Eldorada
Tábor Eldorado pořádal v  dubnu 
předtáborový víkend. Sešly se hned 
tři desítky mladých archeologů a vy-
daly se hledat mýtické divadlo bohů. 

K  cíli je vedla stará mapa Indiana 
Jonese a  obrovská touha po dobro-
družství. Na prknech, která znamena-
jí svět, prostřednictvím deus ex ma-
china, se všichni přenesli do bájného 
Řecka.
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Závody Nezávody 
Po hodně dlouhé přestávce konečně mohly proběhnout Závody Nezávody 
9. dubna 2022. Akce byla určena nejmladším lezcům od 5 do 7 let. Akci chys-
tali nejstarší účastníci lezeckých kroužků těm nejmladším. Na závodníky a zá-
vodnice čekala různá stanoviště s  lezeckými i nelezeckými úkoly. Kdo chtěl 
vyhrát, musel zdolat všechny. Moc děkujeme Bětce, Elišce, Elišce, Tee, Hon-
zovi, Zuzce, Fandovi, Beátě, Emě, Lucce a Adamovi, kteří celou akci připravili. 
Dále patří dík závodníkům a závodnicím za jejich nasazení a dobrou náladu 
a samozřejmě taky rodičům za podporu. Těšíme se, že další takové akce bu-
dou následovat! 

Sederová večeře 
Sederová večeře je židovský svátek 
a  slaví se jako připomínka vyvedení 
Izraele z egyptského otroctví. Sedero-
vá večeře má přesně stanovený prů-
běh a  pořadí úkonů. Kromě pojídání 
symbolických pokrmů se předčítají 
texty z  Pesachové Hagady. Seder se 
koná o prvním večeru svátku Pesach. 
Ve středisku jsme uspořádali letos se-
derovou večeři ve středu 13. dubna. 

Velikonoční ekumenický 
Úterek
3 církve, 3 mládeže, 3 faráři = 1 vzkří-
šený Kristus

V úterý 19. dubna se znovu rozžehly 
svíčky od paškálu, podobně jako na 
vigilii na Bílou sobotu. Co se to vlast-
ně dělo? Tři mládeže ze tří různých 

křesťanských církví se sešly, aby společně oslavily Velikonoce a připomněly 
si, že každý křesťan je nositelem zvěsti o Kristově vítězství nad smrtí! Ekume-
nický Úterek (poslední proběhl ještě před nástupem koronavirové pandemie 
v březnu 2020) byl zahájen společnou bohoslužbou slova, které předsedali 
salesián a ředitel kobyliské komunity Vašek Jiráček, evangelický farář pro 
mládež Karel Müller a husitský farář a spirituál Studentského kostela Hu-
sitské teologické fakulty Filip Sedlák. Kázání pronesl Karel, který připomněl, 
že hrůza Velkého pátku se odehrává dnes na Ukrajině, ale přesto i tak může-
me vyhlížet jitro a naději Velikonoční neděle. Poté následoval pub quiz Bible 
nebo Lennon, kde mládežníci v církevně smíšených skupinkách zodpovídali 
zapeklité otázky typu: Co znamená zkratka ČCE? Kdo stál v čele reformního 
hnutí, které nakonec založilo Církev československou husitskou? Kterého 
z  našich farářů byste pozvali na pivo? (nejčastěji tipovaným byl Vašek, ale 
ostatní faráři to nesli s opravdovou ježíšovskou pokorou). A také tipovali, kdo 
pronesl např. následující citát: „Upřímnost vám nepřinese mnoho přátel, ale 
vždy vám přinese ty správné.“ Co myslíte – nalezneme tento výrok v Bibli 
nebo jej pronesl John Lennon? 

Kéž se znovu sejdeme za rok (tentokrát u husitů na Vinohradech) a hledejme 
jednotu a svornost tam, kde jsme – ve svých rodinách, společenstvích, far-
nostech a také ve svých církvích i mezi nimi.
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Robosoutěž
Po dvouleté pauze způsobené pan-
demií covidu jsme se letos s  dětmi 
z  Kybernetického a  robotického 
kroužku opět zúčastnili Robosoutěže 
pořádanou FEL ČVUT. Akce se konala 
27. dubna 2022 na Karlově náměs-
tí, kde se utkalo 30 týmů z  celé ČR. 
Z  našeho kroužku z  Kobylis do sou-
boje vyrazily tři týmy a praly se o vý-
hru velmi statečně. Do finálové části 
se probojovaly dva naše týmy. Tým 

JARO 2022JARO 2022

Všechny tři naše týmy, dva starší a  jeden mladší, se do finálového turnaje 
v Uhříněvsi kvalifikovaly, což už byl sám o sobě velký úspěch! Finále se hrálo 
26. března a bylo hodně napínavé. O vyrovnanosti soupeřů hovoří už jenom 
to, že skóre většiny zápasů bylo těsné o gól, hodně zápasů končilo remízou.

Naši kluci úžasně zamakali a  všechny tři týmy se dostaly do závěrečného 
play-off! Ani účastí v něm úžasný příběh neskončil. Nakonec se stalo to, co 
by nikdo nečekal – mladší i starší žáci z Kobylis nakonec celý turnaj vyhráli!

Kluci si zaslouží velkou gratulaci! Nejenom za medaile, ale hlavně za svoje 
kamarádství a týmovost.

„Slečna Luliska“, zastoupen dvěma děvčaty, se umístil na krásném 9. místě 
a tým „Sus Amogus“, zastoupen pouze jedním členem, dosáhl 13. místa. Tým 
„Stejně to nefunguje“ se pokusil atakovat hranici bodů k  postupu do finá-
lového části, ale nakonec dostál svého názvu a do finále nepostoupil. Všem 
týmům gratulujeme a těšíme se na příští rok. Největší dík patří FEL ČVUT za 
pořádání soutěže. Děkujeme!

Úspěšná florbalová sezóna 2022
Rozhodně musíme naše sportovce pochválit. Letos zabojovali! 

Florbalová sezóna 2021/2022 je téměř za námi. Na turnaje pořádané Salesián-
ským hnutím mládeže v Uhříněvsi jezdilo letos z našeho střediska okolo 20 dětí 
ve věku 10 až 16 let. Od podzimu do jara jsme v kategoriích mladších a starších 
žáků odehráli celkem šest turnajů a z každého turnaje odváželi medaile.

Vrcholem sezóny bylo pro kluky kvalifikovat se do Přeboru mladších a star-
ších žáků salesiánských středisek z Čech a Moravy. Přebor obnáší tři regionál-
ní kvalifikační turnaje, které se hrají na Moravě a v Čechách. Do samotného 
národního přeboru postupují z každého regionu čtyři nejlepší týmy starších 
žáků a tři týmy mladších žáků.
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Květnové víkendovky
Krásné jaro vylákalo naše spolča 
teenegerů do přírody. Ve stejném 
termínu vyjely hned tři (Kontakt, Vý-
buch a πS-21) a dokonce se některá 
z nich cestou i potkala. 

Zástupce Spolča πS-21 Antonín, 
nám akci popsal: „Spolčo vyrazilo  
6.–8. května na víkendovku na Spá-
leniště. Ano, zase po čase na Spále-
niště. Ve vlaku jsme se potkali i s dru-
hým spolčem Kontakt, které taky jelo 
na víkendovku, ale jinam. Od vlaku 
jsme museli 8 km pěšky i  s  těžkými 
krosnami, takže jsme si trochu mákli. 
Počasí bylo krásné. Výhledy taky. V so-
botu byl polodeňák i se hrou Přístavy 
ve dvojicích. Vítěz hry byl korunován 
u  táboráku. Nedělní mše se mohla 
zase jednou konat venku. Cesta zpět 
autobusem z Vysokého rychle utekla. 
Jako celý víkend.“

O  Výbuchu nám napsal Dominik: 
„Spolčo Výbuch (nebo také Ví Bůh) 
vyrazilo na víkendovku, tentokrát do 
Litoměřic. Navštívili jsme Terezín, ale 
taky jsme hodně vařili, hráli kulečník 
a fotbálek nebo zpívali písně o vzniku 
tržní ekonomiky nebo o  pažitce (což 
zde raději nebudeme publikovat ).“ 

2. SHM turnaj ve stolním tenise v Ostravě
V pátek 6. května 2022 jsme se vydali na další ze série salesiánských turnajů 
ve stolním tenise, tentokrát do Ostravy a ani nyní se naši hráči ve velmi silné 
konkurenci neztratili. Proti hráčům z domácí Ostravy, Brna, Havířova a Prostě-
jova si kluci nevedli špatně a také si dobře zahráli. Za zmínku stojí 2. místo Lu-
káše Fedačka v první divizi (nejlepší soutěž), ve které dokázal porazit i hráče, 
kteří hrají stolní tenis závodně. Dále získal Kryštof Huleš třetí místo ve druhé 
divizi. Rádi bychom také zmínili Filipa Syrového, který musel hrát svoji slabší 
rukou kvůli zranění, a přestože musel hrát v nejsilnější divizi, nevzdal se a bo-
joval, a nakonec skončil předposlední. Velká gratulace patří i všem ostatním 
hráčům, kteří se turnaje zúčastnili. 

JARO 2022JARO 2022

O těchto hráčích ještě uslyšíte!
Nejmladší fotbalové hvězdy z  fotbalové akademie Salesiánského střediska 
v Kobylisích změřily své síly 12. května 2022 se stejně starým týmem FC Pan-
teři ZŠ Kodaňská. 
Co o zápase prozradil Karel Malec?
„Před zápasem jsme si dali za cíl vstřelit 
alespoň 5 gólů do sítě soupeře z praž-
ských Vršovic a zároveň jich 5 nedostat. 
Náš tým po většinu času zápas kontro-
loval s  balónem na svých kopačkách. 
Skvělou kombinační hrou a  rychlými 
výpady nedával soupeři příliš nadějí. 
Navíc skvěle zafungovala celá obrana 
v  čele s  naším hvězdným brankářem. 
Po takřka bezchybném výkonu zvítězil 
tým z  Kobylis nad houževnatým sou-
peřem 3 : 0 a postavil tak skvělý základ 
pro další zápasy.“
Co tedy dodat? „Tak, o těchto hráčích 
ještě určitě uslyšíte!“
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Maxistranti na Sázavě
Maxistranti se chystali na letní tábor 
na vodě, a tak se rozhodli na jaře tro-
chu potrénovat a odjeli na Sázavu. Co 
nám o tom prozradil Fabián Blažek?
„Jaká byla Sázava? Suchá, až se nám 
prášilo od pádel. Ale kluci podali vý-
kon, ujeli přes 16 kilometrů za 6 ho-
din. Za odměnu jsme si pak dali limo-
nádu a šábesovou klobásu. A pak nás 
čekalo typické vodácké ráno, sluníč-
ko, kafíčko, pohoda a  mše svatá za 
doprovodu kempařského dubstepu. 
A  pak už jen do Prahy, unavení, ale 
spokojení.“

Večer přátel střediska
Dne 6. června 2022 se v  Salesián-
ském středisku konal Večer přátel 
střediska. 

Tradiční akce, která je určena pro dár-
ce a dobrovolníky střediska, se účast-
nilo cca 120 dárců a  dobrovolníků. 
Účastníci měli možnost se podívat 
do prostor střediska, navštívit jed-
notlivé programy a seznámit se s je-
jich vedoucími. Otázek byla spous-
ta, ale museli jsme hlídat čas, neboť 
hned po prohlídce následoval kon-
cert Smyčcového kvarteta českých 
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Den Salesiánského centra 
po covidové přestávce opět 
v Kobylisích
V sobotu 28. května 2022 jsme opět 
navázali na dlouholetou tradici Dne 
Salesiánského centra.

Samozřejmě si na své přišli naši nej-
menší až po ty nejstarší účastníky. 
A také sportovci, kreativci i ti, co hol-
dují hudbě. Tento Den se prostě opět 
vydařil! Díky všem, kteří se na realiza-
ci podíleli i těm, kteří si jej fakt pořád-
ně užili! 

filharmoniků v kostele sv. Terezičky. A po koncertě malé občerstvení ve far-
ním sále. Tímto společným Večerem každoročně středisko děkuje za pomoc 
a podporu svým dárcům. Pokud jste naši dárci a pozvání jste neobdrželi, je 
to tím, že na vás nemáme žádný kontakt. Pokud o tuto každoroční akci máte 
zájem, prosíme, napište svůj kontakt na e-mail: spackova@sdb.cz, děkujeme. 

Dobrovolníci natřeli rampy
Je skvělé mít přátele v Commerzbank! 
Díky nim září naše rampy na skatepar-
ku v Oratoři novotou. Jeden červnový 
pátek totiž dobrovolnicky provedli 
renovaci nátěrů. Svoji pomoc dobro-
volníci provedli v  rámci akce GIVE & 
GAIN Day. Samozřejmě jsme jim za to 
ukázali prostory střediska a pověděli, 
co všechno se ve středisku děje a jaké 
máme programy pro děti. 

Přespávačka v Oratoři
Spát v posteli, to zažil každý. Ale spát 
v  Oratoři, to se hned tak každému 
nepodaří. No, možná, že se tak úplně 
nevyspíte, ale za to prožijete super 
dobrodružství s přáteli. 

A  jak taková červnová noc v  Orato-
ři vypadá? „Fantasticky! V  noci jsme 
(samozřejmě potichu – byl noční 
klid) objevovali tajemství střediska 
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a Oratoře. Trochu jsme zabrousili i do historie salesiánů v Kobylisích a povídali 
jsme si o Donu Boskovi. Snad nejkrásnější zážitek jsme prožili v kostele. Byla 
totiž úplná tma a když takhle pozdě v noci vejdete do kostela… to je prostě 
nádhera! A zde na nás čekal František se svým krásným slůvkem, plným po-
vzbuzení. Příště prostě musíte spát v Oratoři i vy! Stojí to za to! 

Samostatné loučení má i program Centrum pro rodinu.
22. června 2022 se v Ďáblickém háji sešly rodiny s nejmenšími dětmi na tra-
diční zakončovací akci Centra pro rodinu: „Rozloučení se školním rokem“. 

Na všechny účastníky čekala cestička s úkoly lesních zvířátek, tvoření z pří-
rodnin, společné zpívání a samozřejmě nechybělo ani výborné občerstvení. 
Po splnění úkolů si na závěr mohl každý malý účastník zatočit kolem štěstí 
a získat drobný dáreček. Dopoledne se zkrátka moc vydařilo.

LÉTO 2022LÉTO 2022

Všechny děti potřebují 
prázdniny
Děkujeme Nadaci ČEZ!
V červnu jsme od Nadace ČEZ obdr-
želi 70 tis. na ubytování pro děti na 
chaloupkách a letních akcích. Začalo 
zdražování a  spousta dětí by se na 
tábor nedostala, kdybychom ceny 
nedrželi nízko a kdyby nám dárci s fi-
nancováním občas nepomohli. Díky 
Nadaci ČEZ budou mít letos tábory 
nižší náklady na ubytování. Moc dě-
kujeme!!! 

Rozloučení se školním rokem
Opět jsme se ve středisku rozloučili se školním rokem 21/2022, ačkoliv samo-
zřejmě ještě pojedeme celé léto tábory a chaloupky. 

Středisko se ale tradičně loučí každý rok v červnu se školním rokem, což samo 
o sobě je radostná událost, protože nás čekají prázdniny. Co ovšem není jed-
noduché, je loučení se zaměstnanci, studenty, kteří ze střediska odcházejí 
na svůj další úsek životní cesty. Všem děkujeme za velký kus práce pro děti 
a mládež ve středisku a přejeme plno dalších úspěchů v soukromém životě. 
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13 chaloupek, 5 příměstských táborů, 3 letních akcí pro teenegery se účastnilo 
celkem 416 dětí a cca 80 starších realizátorů, kteří zajišťovali chod táborů – za-
městnanci, vedoucí, asistenti, kuchaři, zdravotníci – to je bilance letošního léta. 

A jaké tábory byly? Jako vždy super. Nabízíme alespoň malou ochutnávku dob-
rodružství na některých z nich. 

Start
Hned první den jsme se potkali s PhDr. 
Suchánkem, archeologem, který nám 
prozradil, že se v  okolí Spáleniště 
množí důkazy o přítomnosti Sv. Grálu. 

Večer jsme se pak setkali na taj-
ném rytířském sněmu s  Bediverem, 
Gawainem, Galahadem a  rytířkou 
Ocelové Srdce a stali se i z nás rytíři 
Kulatého stolu. Zažívali jsme dob-
rodružství, která nás přibližovala ke 
grálu každý den. Zvládli jsme dokon-
ce přečkat noc u  Zelené kaple. Od 
skřeta Yspadadena jsme získali Mer-
linovu knihu a  s  pomocí Galahada 
získali od Modrého rytíře kalich. Byl 
to ale skutečný svatý grál? Nechť to 
i nadále zůstane tajemstvím.  

NATOTATA
Na divoký západ odjela další chaloup-
ka NATOTATA. Co dělaly děti v El Pasu? 
Bojovaly s  bandity, stavěly železnice, 
dojily bizony a  získávaly osadnické 

dovednosti. Co na tom, že bylo El Paso 
vybudováno v  Jizerských horách na 
Spáleništi. K westernu totiž toto měs-
to jednoznačně patří a z dětí se zde za 
týden stali úžasní kovbojové. 

Holčičí jízda
Tentokrát na táborové základně Bu-
ben, u Plešnice na Plzeňsku. Celý tý-
den se děvčata inspirovala životem 
sira Nicholase Wintona, který v  roce 
1939 zachránil 669 převážně židov-
ských dětí z  okupovaného území 
Československa před transportem 
do koncentračních táborů tím, že jim 
zajistil odjezd vlakem do Spojeného 
království. A  samozřejmě se holky 
měly naprosto skvěle.

Dva roky prázdnin
Pokud zrovna není covid, pak se vám 
může podařit prožít „Dva roky prázd-
nin“ jenom při ztroskotání na pustém 
ostrově. V červenci se na tomto ost-
rově ocitlo několik chlapců z  Koby-
lis. Svá dobrodružství prožili na faře 
v Míčově, v okrese Chrudim. 
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Chaloupka pro děvčata
Po roce jsme se opět sešli na faře 
ve Zdicích, abychom spolu prožili 
týden plný her, tvoření, přátelství 
a  radosti. Čekala nás namáhavá 
cesta z egyptského otroctví do svo-
bodné země. Museli jsme překonat 
moře, poušť, hory, nepřátele a další 
překážky. Setkávali jsme se s Mojží-
šem a jeho přáteli, každé ráno sbírali 
manu a  večer hledali křepelku. Vy-
zkoušeli jsme si spaní pod širákem, 
naučili se vařit v  kotlíku na ohni, 
vyrobili si opánky na cestu. Ale pře-
devším jsme prohloubili vzájemné 
přátelství, schopnost spolupracovat 
a ochotu si pomáhat.

Don Boss Bosco
Již čtvrté pokračování chaloupky 
Dona Boska se letos odehrálo netra-
dičně na faře v Manětíně (30 km se-
verně od Plzně). 

Dvacet kluků ve věku 10–12 let se 
postupně měnilo v  odvážné misio-
náře. A chtělo to nejen odvahu, ale 
i vědomosti, vytrvalost, a především 
týmového ducha. Výborně to zvládli 
a závěrečná misie pro místní obyva-
tele se velmi vydařila.

Fotbalový příměšťák
Fotbalový příměšťák se uskutečnil 
v  prvním srpnovém týdnu v  Praze 
v Kobylisích.

Byl určen pro ty nejmenší fotbalisty, 
ale nebyl pouze o fotbale, jak se může 
zdát. Děti zde měly všeobecný spor-
tovní rozvoj. Velmi oblíbené byly růz-
né opičí dráhy a obratnostní soutěže 
nebo také například vybíjená. Polední 
klid jsme většinou trávili nad deskov-
kami nebo stavbou lega. Nechyběl 
ani stolní fotbálek, stolní tenis nebo 
lezecká stěna. Během teplých letních 
dnů jsme se ochlazovali přímo na hři-
šti pomocí vodního děla, což byla jed-
na z  nejoblíbenějších činností dětí :). 
Děti si z příměstského tábora odnes-
ly jak nové fotbalové dovednosti, tak 
i plno nových kamarádu a zážitků.

Na cestě kolem světa
Na letošním táboře jsme se vydali na 
dlouhou výpravu s  panem Willy Fo-
gem a jeho přáteli.

Navštívili jsme spoustu zajímavých 
míst – kromě Egypta, Indie a Anglie 
také zámek Veltrusy, výstavu o Willy 
Fogovi v  Náprstkově muzeu a  Cen-
trum řemesel Botanicus v  Ostré 
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u Nymburka. Willy Fog nás na závěr 
pozval na svoji svatbu s  princeznou 
Romy a  dokonce jsme měli tu čest 
okusit jejich svatební dort. 

Zažij!
Chaloupka Zažij se letos rozhodla 
letět na Havaj. Hned první den však 
všichni ztroskotali na neznámem 
ostrově, a tak jim nezbývalo nic jiné-
ho, než se seznámit s  místními do-
morodci, postavit akvadukt, padák 
nebo si vyzkoušet spaní po širákem. 
Nakonec se jim podařilo objevit čer-
nou skříňku a  přivolat pomoc, a  tak 
jsou teď již všichni v bezpečí zpátky 
doma.

Lesánek
V rámci letního příměstského tábora 
Lesánek jsme s dětmi navštívili Ďáb-
lický a Čimický háj, Botanickou zahra-
du nebo si s dřevořezbářem vyrobili 
lesní zvíře.

Skřítek Salesánek našel svůj domov 
díky vydatné pomoci dětí, lesních 
skřítků a víl. 

Závod/turnaj/
soutěž Kde Kdy Sportovní / 

jiná disciplína Umístění Kroužek / 
sektor

Střekovská 
kamera

Ústí nad 
Labem

15.–16. 10. 
2021

Film Chřev za 
oponou 2. místo * Filmařský 

kroužek

Turnaj o pohár 
Uhříněveského 
starosty

Úhřiněves 9. 10. 2021 Florbal 2 × 2. místo;  
1 × 3. místo

Sektor 
kroužky

Lezecké – 
boulder závody 
na Čtyráku

České 
Budějovice 13. 11. 2021 Lezení / 

bouldering

Děti – 2 × 1. místo,  
2 × 2. místo,  
2 × 3. místo;  
Vedoucí lezeckých 
kroužků – 1 × 1. místo, 
2 × 2. místo a 1 × 3. 
místo

Lezecké 
kroužky / 
kroužky

1. bodovací 
turnaj ve 
florbalu

Praha-
Uhříněves 6. 11. 2021 Florbal Mladší žáci – 1. místo 

Starší žáci – 2. místo
Sektor 
kroužky

Salesiánský 
turnaj ve 
stolním tenisu

Ostrava 19.–21. 11. 
2021 Stolní tenis 1× 1. místo (III. divize);  

1× 2. místo (II. divize)
Sektor 
kroužky

Z(S)ales Cup Plzeň 5. 3. 2022 Bouldering
4 × 1. místo;  
3 × 2. místo;  
2 × 3. místo

Lezecké 
kroužky / 
kroužky

Z(S)ales Cup Plzeň 13. 3. 2022 Bouldering
2 × 1. místo;  
1 × 2. místo;  
1 × 3. místo

Instruktoři 
z lezeckých 
kroužků

Fotbalový 
turnaj Plzeň 26. 3. 2022 Fotbal Starší žáci 3. místo 

Mladší žáci 3. místo

Salesiánská 
fotbalová 
akademie

České vize – 
krajské kolo Praha 2. 4. 2022

Kategorie  
Experimentální 
film

1. místo ** Filmařský 
kroužek

České vize – 
celostátní 
přehlídka 
filmové tvorby

Ústí nad 
Orlicí

16.–19. 6. 
2022

Kategorie 
Experiment 2. místo ** Filmařský 

kroužek

1. SHM 
v Prostějově  
ve stolním 
tenise

Prostějov 25.–27. 3. 
2022 Stolní tenis

Děti – 2. místo II. 
divize,  
3. místo III. divize

Sektor 
kroužky

2. SHM 
v Ostravě  
ve stolním 
tenise 

Ostrava 6.–8. 5. 
2022 Stolní tenis

Vedoucí kroužků –  
2. místo I. divize  
Děti – 3. místo II. divize

Sektor 
kroužky

* 1. místo nebylo uděleno ** Film Tremere

NAŠE ÚSPĚCHY V ROCE 2021–22 
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Centrum pro rodinu 
a doučování
Školní rok 2021/22 přinesl z  hledis-
ka naší činnosti návrat k  normálu. 
Po dvou letech covidové pandemie 
a  s  ní spojených opatření, omeze-
ní, uzavírek i  přerušení provozu ve 
středisku to byla docela velká úleva. 
Život střediska se znovu naplno roz-
běhl….

U nás v Centru pro rodinu jsme opět 
nabídli širokou škálu aktivit pro nej-
menší děti a  jejich rodiče. Novinkou 
letošního roku byl kroužek „Hravá 
paleta“, určený všem tvoření chtivým 
dětem. 

Velkou výzvou se pro nás stala 
uprchlická krize, kterou spustil na 
konci února konflikt na Ukrajině. 
Od března jsme nabídli ukrajin-
ským maminkám s  nejmenšími 
dětmi prostor pro vzájemné se-
tkávání a od dubna pak adaptační 
skupinu pro děti ve věku 3-6 let. Na 
čtyři hodiny denně k nám pravidelně 
docházelo 12 ukrajinských dětí, kte-
ré se zde pod vedením ukrajinské 
lektorky a  dvou českých maminek 
seznamovalo s  novým prostředím 
i českým jazykem.

Končící pandemie a dva roky online 
výuky s  sebou také přinesly výraz-
ný nárůst poptávky po doučování. 
Celkem se individuálního doučo-
vání tento rok pravidelně účastnilo 
přes sto dětí, což je dosud nejvyšším 
číslem v  historii tohoto programu. 
Největší zájem byl již tradičně o ma-
tematiku. Úspěšná byla i  novinka – 
kurz matematiky pro deváťáky, jehož 
cílem bylo připravit děti na přijímací 
zkoušky na SŠ.

Také v  příštím školním roce chys-
táme několik novinek. Nově 

nabídneme přírodovědný kroužek 
„Mladé kořínky“, který bude určen 
dětem ve věku 5-8 let. Děti se nau-
čí hravou formou poznávat přírodu, 
pečovat o  záhonky s  rostlinami, vší-
mat si hmyzu a drobných živočichů. 
Novinkou v  naší nabídce bude také 
kroužek hry na ukulele, kurz anglič-
tiny pro maturanty a pro velký zájem 
chystáme i  otevření další podpůrné 
skupiny pro ženy 45+.

Do příštího roku hledíme s  oče-
káváním a  optimismem. S  očeká-
váním toho, jaké další výzvy nám 
tato neklidná doba přinese a  op-
timismem pramenícím ze zkuše-
nosti, že na ně umíme odpovídat. 
Uplynulé dva roky jsou toho důka-
zem.

Blanka Malcová
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Obnovili jsme pravidelné dopolední 
semináře pro maminky s  hlídáním 
dětí a rodičům, kteří jsou dopoledne 
v práci, jsme nabídli sedmidílný kurz 
Efektivního rodičovství a také několik 
večerních seminářů. Největší úspěch 
sklidily semináře „Školní připrave-
nost“, „Hranice ve výchově“, „Výchova 
synů“ a „Výchova dcer“. 

Od ledna vznikla nová skupina pro 
ženy 45+, která se tak zařadila po bok 
již zavedené podpůrné skupiny pro 
rodiče, svépomocné skupiny pro ma-
minky a skupiny pro bezdětné páry.

S  velkým zájmem se také setkaly 
naše jednorázové akce pro rodi-
ny s  dětmi. Do našeho tradičního 
Svatomartinského průvodu se zapo-
jilo přes tři sta účastníků, nechyběl 
samozřejmě ani svatý Martin, kte-
rý k  překvapení všech přijel na bílé 
koze. Také na všech našich ostatních 
akcích jako je Tvoření adventních 
věnců, Mikulášská, Malé předvánoč-
ní zastavení, Rozjaření a  Rozloučení 
se školním rokem byla cítit radost, že 
se můžeme zase vzájemně setkávat 
a něco společně prožít.
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Nízkoprahový klub Vrtule
V  letošním roce náš Nízkoprahový 
klub pro děti a mládež Vrtuli opustil 
jeho dlouholetý vedoucí Honza Vališ. 
V roli vedoucí ho vystřídala kolegyně 
Alžběta Matysová. Vrtule tak nabrala 
nové otáčky, ke kterým také přispí-
vají aktuálně dvě nové kolegyně Ka-
teřina Báňová a Daniela Všetečková. 
Dalšími členy pracovního kolektivu 
jsou Petra Pilecká, Vladimír Kácha 
a Alžběta Matysová. 

V rámci letošního roku se naše soci-
ální služba účastnila auditu, který 
má prověřit kvalitu poskytované 
sociální služby. Výsledkem tohoto 
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auditu bylo výborné hodnocení, 
kterým nás ohodnotili auditoři a dali 
nám zpětnou vazbu na naše silné 
i  slabé stránky. Také se nám podaři-
lo uspořádat akci pro klienty, kterou 
byla přespávačka ve Vrtuli. 

Cílem, který jsme si pro tento rok vy-
tyčili je především sehrání v  novém 
pracovním kolektivu. Seznámení pra-
covníků navzájem a dobré začlenění 
ve středisku. Směrem ke klientům 
je to potom zvyšování kvality práce, 
kterou s nimi děláme. Snažíme se být 
pro všechny mladé lidi, se kterými 
pracujeme, zdrojem podpory a inspi-
rací, ze které mohou čerpat dle svých 
potřeb. 

Tento rok je pro nás také jiný v tom, 
že v rámci naší práce probíhá moni-
toring Prahy 8.  

A co to v praxi znamená? 
Monitorujeme celé území Prahy 8, na 
kterém zaznamenáváme různé rizi-
kové jevy. V rámci monitoringu také 
hledáme nová místa, kde se mohou 
vyskytovat naši potenciální klienti. 
V budoucnu pak budeme strategicky 

uvažovat o tom, kde se pohybovat na 
Praze 8, abychom mohli být co nejlé-
pe dostupní pro naše klienty. 

Dalším pokrokem, který se stá-
vá dobrou praxí, je navazování 
kontaktů s  návaznými službami, 
se kterými v  některých situacích 
probíhá spolupráce. Pro naši práci 
je důležité vědět, na koho se s  čím 
můžeme obrátit. Vzniká tak funkční 
síť návazných služeb, které si mohou 
navzájem pomáhat a doplňovat se. 

Alžběta Matysová
Kroužky zájmového vzdělávání
Uplynulý školní rok v sektoru kroužky 
proběhl oproti dvěma rokům přede-
šlým zase naplno. Činnost kroužků 
jsme nemuseli přerušovat kvůli pro-
tiepidemickým opatřením a  počet 
odvolaných lekcí kvůli onemocně-
ním lektorů nakonec nebyl nikterak 
vysoký. Občas se stávalo, že někdo 
uvízl v karanténně nebo izolaci – a to 
jak z  dětí, tak z  lektorů, ale všichni 
jsme byli rádi, že aktivity běžely po 
celý rok bez nuceného přerušování.

Oproti předchozím dvěma rokům 
se zase mohly začít pořádat spor-
tovní turnaje (byť za dodržení právě 
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platných protiepidemických opat-
ření). Naši sportovci na ně čile vyjíž-
děli. Pravidelně se účastnili turnajů 
ve florbalu, které pořádá Salesiánské 
hnutí mládeže, ze kterých přiváželi 
pěkná umístění. Dále jezdili na turna-
je ve stolním tenisu a ve fotbale. Dva 
turnaje ve fotbale jsme jako středisko 
na jaře také pořádali. 

Za zmínku stojí úsilí našich mladých 
filmařů, kteří v průběhu roku natoči-
li svůj druhý film s názvem Tremere, 
který také sklidil úspěch u  odborné 
poroty filmové tvorby, podobně jako 
film první s  názvem Chřev za opo-
nou. Bohužel nyní filmařský kroužek 
dočasně přeruší svou činnost z důvo-
du jiného pracovního vytížení obou 
lektorů.

Na „stěně“ byl rok 21/22 v  mnoha 
ohledech nový. Začalo to tím, že 
jsme vymysleli nový přihlašovací 
systém do lezeckých kroužků. Po 
zkušenostech z  minulých let, kdy 
bylo přihlašování hektické a  kvůli 
velkému návalu i těžko koordinova-
telné, jsme se rozhodli udělat něko-
lik zásadních změn. Veškerá námaha 

se vyplatila a přihlašování proběhlo 
téměř bez problémů. Všichni in-
struktoři se po dlouhém lockdow-
nu vrhli s  chutí do práce. Sice jsme 
během roku s  koronavirem stále 
nějak bojovali, ale dalo se to zvlád-
nout. Měli jsme v  rukávech nové 
hry, pomůcky i  nápady. Co se týče 
instruktorů, proběhlo několik per-
sonálních změn. Kroužků jsme měli 
16, byly rozdělené klasicky, jak vě-
kově, tak výkonnostně. A musíme se 
pochválit, protože letos se nám roz-
dělení opravdu povedlo. Co se akcí 
týče, těch příliš nebylo. Celý rok se 
všechno kolem, včetně nás, zotavo-
valo z pandemie. Ale několika závo-
dů jsme se přeci jen zúčastnili a pár 
akcí uspořádali. První pořádnou 
akcí bylo zazimování naší venkov-
ní stěny. V  listopadu jsme se vydali 
do střediska v Českých Budějovicích 
na závody. Z  těch se nám podařilo 
přivézt celkem 8 medailí. Dále byla 
akce až v březnu, a  to další závody. 
Tentokrát v  Salesiánském středisku 
v Plzni, odkud se nám podařilo získat 
12 medailí. Pak už jsme jen v dubnu 
připravili závody s  názvem Závody 
Nezávody pro naše nejmenší. Na 

přípravě i průběhu se značně podí-
leli naši starší návštěvníci kroužků 
a  celá akce se moc podařila. Lezec-
kým táborem v létě 2022 kompletně 
završíme lezecký rok 2021/22. 

K výuce náboženství se v prostorách 
SC scházelo 91 dětí, které byly roz-
děleny do 7 skupin podle věku, od 
předškoláků po žáky devátých tříd. 
Kromě obvyklého vyučování děti 
prožily na konci roku také společnou 
mši svatou s katechety a skupina ka-
techetů a katechetek měla společné 
setkání s rodiči dětí.

Tým vyučujících potěšilo, že mohli 
začít pracovat s  výsledky dotazníku, 
který v  minulém školním roce děti 
i  rodiče vyplnili. Do budoucna chce 
skupina katechetek a katechetů pra-
covat s  dalšími inspiracemi, které 
z  dotazníku vzešly. Děti se mohou 
těšit například na společný svatovác-
lavský výlet. 

Jak říká Tomáš Redlich, jejich koordi-
nátor: „Letošní rok byl rokem ně-
kolika novinek, ze kterých máme 
radost. Největší naše radost je ale 

ta, kterou přináší vzájemné vzta-
hy, na kterých nám velice záleží. 
A  to jak mezi námi všemi, tak ve 
vztahu k milujícímu Bohu!“

Hana Gennertová
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Oratoř
Oratorní jízda! Září bylo tentokrát 
o  něco divočejší než předešlé roky. 
Děti se po dlouhé pauze způsobené 
opatřeními vracely do Oratoře nad-
šené a plné očekávání. Takový nával 
po prázdninách jsme ještě nezažili, 
a  tak jsme rozšiřovali počty lidí na 
službách, abychom se mohli věno-
vat všem dětem – někdy 30, ale i 60 
dětem v  jeden otevírací den. Péče 
o bezpečné prostředí se nám vypla-
tila, přinesla své ovoce a nám se da-
řilo mnohem více trávit čas s dětmi 
hrami a  smysluplnými rozhovory, 
než káráním a  vyjasňováním pravi-
del. 

Mám radost, že jsme vyrazili na něko-
lik jednorázových akcí s dětmi, které 
by s jinou institucí jet nemohly nebo 
nedokázaly. Některým dětem se po-
dařilo najít finanční prostředky na 
akci ze strany farnosti, některé děti 
zvládly akci s  námi, přestože na ně 
jinde nemají kapacity a síly. 

Velice mě těší zvládnutí všech per-
sonálních změn (a že jich bylo!). Ora-
torní tým zažil velké obrození, které 
bylo náročné nejen pro nové tváře, 
ale i pro dlouholeté matadory. S urči-
tým odstupem mohu s klidným svě-
domím napsat: stálo to za to! 

Za celý školní rok 21/22 se stala Ora-
toř domovem a hřištěm pro bezmála 
250 dětí a mladých ve věku 7–18 let. 
Od března jsme v našich řadách při-
vítali přes 20 dětí, které uprchly před 
válkou. Některé z nich se už na Ukra-
jinu vrátily. 

Těžko srovnávat předchozí covidové 
roky s tím letošním, každý z roků nám 
vzal spoustu sil a  naučil nás zároveň 
mnoho nového. Letošní nás (myšle-
no pracovníky i děti z Oratoře) naučil 

především prosté lidskosti a  komuni-
kaci. Ukrajinsky jsme se sice nenau-
čili, ale víme, že úsměv a vlídné při-
jetí je jazyk, kterému rozumí všichni 
na světě stejně. Byla to jízda, nezasta-
vujeme a řítíme se do dalšího školního 
roku! V  nadcházejícím školním roce 
nás čeká opět hodně výzev. Musíme si 
zvyknout na nový tým pracovníků, vy-
rovnat se s novou formou financování 
a nenechat si ujet vlak s trendy a tech-
nologickými novinkami mladých. To 
jsou věci, se kterými umíme pracovat. 

Vnímám však jako veřejný závazek 
vůči dětem, které nás navštěvují, 
abychom všem dali prostor řešit 
těžkosti a krize, kterými si prochází. 
Všechny nás zasáhla pandemie covidu 
a válka na Ukrajině – tzv. tady a teď. Pro 
někoho jsou tyto události možná už 
trochu daleko, ale celé řadě dětí se ne-
podařilo z krize vystoupit a pokračovat 
dál se vztyčenou hlavou a plni síly. 

Je jednoduché (a důležité) se zapojit 
do pomoci ve chvíli, kdy v  nemoc-
nicích umírají lidé a za hranicemi se 
ozývá střelba samopalů. Dopady 
těchto těžkých dob budeme muset 

ale řešit i  v  dalších letech. Věřím, že 
Oratoř je bezpečným prostorem, 
kde na to nebudeme zapomínat. 

Adam Nedvídek

Programy křesťanské výchovy 
Co se událo ve školním roce 
2021/2022? Myslím, že bych zde mohl 
vypočítávat, kolik bylo Velkých Úter-
ků a  Modlitebních Úterků, jací hosté 
navštívili Úterky a o čem mluvili, kolik 
přišlo lidí, kdo se ukázal jen jednou 
a kdo se vracel opakovaně. Mohl bych 
vypisovat, kolik máme společenství 
mládeže a kolik je tam lidí, kolik měly 
schůzek a  akcí. Mohl bych zde také 
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vyjmenovávat jednotlivé chaloupky, 
počty animátorů i účastníků, jejich za-
měření. Ale přijde mi, že to by bylo 
pro kroniku našeho střediska pří-
liš povrchní a  neodpovídalo by to 
tomu, o co se snažíme ve středisku 
i v Programech křesťanské výchovy 
(PKV). Proto se spíše podělím o pár 
postřehů a  vzpomínek, které mi 
utkvěly v paměti.

První jsou rozjížděcí akce pro nová 
společenství 14tiletých a  15tiletých 
v  létě 2021 (ano, v  PKV neznáme 
prázdniny ani začátek školního roku 
:-). Asi všechny překvapil zájem rodičů 
i samotných mladých, co se sami při-
hlašovali do nově otevřených spolč – 
πs-21 vedené Jendou Fojtů a Kontakt 
pod vedením Hanky Gennertové. 
A vidět, jak čas, který jim byl věnován 
na chaloupkách, kroužcích, na nábo-
ženství, v Oratoři a všude možně i ne-
možně jinde se přetavuje do něčeho 
krásného. Jak se z dětí stávají postup-
ně dospělí, kteří dokážou splnit svě-
řený úkol, aniž by je někdo “vodil za 
ručičku”. A jak se dokážou sami chopit 
iniciativy a přicházet s novými nápady. 
A  pak vidět u  17tiletých a  18tiletých 

spolčáků z  Výbuchu (vlastně z  pilot-
ního spolča, po jehož vzoru jednou 
za dva roky vzniknou nová spolča 
pro 14tileté a 15tileté), že dospěli. Že 
je na ně spoleh, že mají vztah k Bohu 
i k Salesiánskému centru, že jsou zod-
povědní i blázniví zároveň.

Druhá vzpomínka – vyrazili jsme v lis-
topadu na Celostátní setkání salesián-
ských animátorů v Sebranicích. I když 
v  minulých letech účast pražáků ně-
kdy pokulhávala, úterková kapela se 
sebrala s absolventy a účastníky kur-
zu Salesiánští animátoři (dohromady 
asi 20 lidí) a vyjela na Vysočinu, aby na 
ně Sebranice nezapomněly. A  hned 
při přestupu jsme se na vlakovém ná-
draží poznali se salesiány z  Českých 
Budějovic. Jen tak, aniž bychom se 
museli ptát, prostě jsme poznali, že 
patříme k sobě. A že nás spojuje něco 
víc, o co stojí usilovat.

Třetí vzpomínka – Ekumenický Úterek 
v  dubnu 2022. Po dvou letech jsme 
se znovu dali dohromady s mládeže-
mi od husitů a  evangelíků, abychom 
se sešli, slavili spolu bohoslužbu slo-
va a navzájem se seznámili. A že nás 

možná víc spojuje Ježíš, než nás oddě-
lují historická a  lidská nedorozumění 
a křivdy. Což se pak projevilo i při pub 
quizu “Bible nebo Lennon”, kdy spolu 
v  jednom týmu seděli katolíci a  pro-
testatni a lámali si společně hlavu nad 
zapeklitými otázkami. Nutno podotk-
nout, že vyhrál nakonec čistě kato-
lický tým a  jak někteří pak prohlásili: 
“Ukázalo se, na čí straně stojí Bůh” (to 
berte s nadsázkou :-).

Závěrečný postřeh, tentokrát z  léta 
2022. Měl jsem tu možnost navští-
vit pět chaloupek, o  dalších jsem si 
povídal s  jejich hlavními vedoucími. 
Bylo pro mě hezké vidět, jak se party 
animátorů starají o  jim svěřené děti, 
snaží se jim zprostředkovat věci, které 
by děti jinde nezažily a  alespoň tro-
chu přispět k tomu, aby se z nich sta-
li poctiví a  dobří lidé. Mohl bych zde 
vyprávět o chaloupce NATOTATA, kte-
rou jsem si pro sebe nazval “chaloup-
kou vděčnosti”. Nebo Don Boss Bosco 
chaloupce –  “chaloupce misie”. Nebo 
třeba i  o  Zažij! – “chaloupce veselos-
ti”. Nebo i o dalších táborech a akcích 
spolč. Ale to se spíš zeptejte přímo 
účastníků a  animátorů. Každý vám 

poví něco jiného a  dokreslí to obraz 
chaloupek. Nebo se zeptejte spolčá-
ků a  úterkářů, co zažili za rok. Každý 
by mohl dosadit do mozaiky PKV svůj 
kamínek. Těším se, až se sejdeme 
jednou v nebi a Pán Bůh nám ukáže, 
kde s  námi všude byl a  my jsme si 
Ho možná někdy všimli a někdy ne. 
Jak s námi byl na běžkách nebo s námi 
sjížděl řeky. Jak s námi vysedával u tá-
boráků a zpíval “Lokomotivu” (neofici-
ální hymnu PKV). Jak si s námi odíral 
kolena při fotbale nebo s námi koukal 
na letní noční oblohu. Jak s námi byl 
nejen v radostech a kdy jsme se smá-
li, ale že s námi i plakal nad smrtí Péti 
Jelínka, bolelo Ho, když jsme se mezi 
sebou hádali, když se vztahy rozpada-
ly a lidé se odcizovali. Věřím ale tomu, 
že s námi bude i v dalším roce. Když 
začne příprava na biřmování pro vý-
bucháře, když se začnou připravovat 
nová spolča a začnou se plánovat cha-
loupky. Když se zase začneme setkávat 
na Útercích, na schůzkách spolč nebo 
jen tak. A že nám bude pomáhat, aby-
chom byli spolu rádi, abychom všichni 
rostli a abychom Ho více poznávali. 

Dominik Vachuda

ZHODNOCENÍ ŠKOLNÍHO  
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PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme těmto institucím, společnostem i jednotlivcům

 » Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR;
 » Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR;
 » Magistrát hlavního města Prahy;
 » Úřad městské části Prahy 8;
 » Nadace ČEZ;
 » Evropská unie z Operačního programu Zaměstnanost;
 » Elektroline, a.s.; Jarnette Réclame spol. s.r.o.; Akademické reprografické 

centrum; Arcidiecézní charita Praha; Římskokatolická farnost sv. Tere-
zie od Dítěte Ježíše; K-S-B; Alimpex Food, a.s., Potravinová banka Praha, 
a.s.; Organizační kancelář Praha; Barclays; Racionální výživa Jiřka, galerie 
Aniretak, Přírodní škola, Siemens, Merck a mnoha dalším individuálním 
dárcům.

PODÍLEJTE SE S NÁMI…

Nemůžeme dokázat, co by se (ne)stalo, kdyby u nás 

děti a mladí nezažívali atmosféru přijetí, porozumění 

a přátelství, hodnot tolik důležitých pro rozvoj člověka …

… ale víme jistě, že tím, co nabízíme, pomáháme psát 

 jejich osobní příběh o naději; pro ně i pro společnost.

Podpořte naši činnost s dětmi a staňte 
se i vy dárcem Salesiánského střediska 
mládeže v Praze-Kobylisích! 

Bez podpory by naše činnost nebyla možná. 

Děkujeme za každý váš dar! 
 
Dary je možné zasílat na č. účtu: 2001198943/2010 (Fio banka)
Do zprávy pro příjemce nezapomeňte na sebe uvést nějaký kontakt,  
rádi vám poděkujeme a zašleme potvrzení o poskytnutí daru. 

Info a potvrzení o daru
Eva Špačková

spackova@sdb.cz
+420 734 648 946

Společně 
na cestě…

číslo účtu pro dary
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