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ÚVODEM

Velikonoce znamenají
Velikonoce znamenají,
že láska a život jsou silnější než smrt,
že hrob není konečnou stanicí života,
že pouta, která brání našemu životu,
se rozvazují,
že skrze vzkříšení můžeme objevit nový život,
že ve víře v Ježíšovo vzkříšení můžeme
zakoušet vzkříšení i my sami na sobě
a že můžeme k životu probouzet i druhé.
Kristus byl vzkříšen jako první,
v něm všichni dojdou života.

Přejeme vám všem požehnané Velikonoce,
ať naděje prozáří váš život.

(srov. 1 Kor 15,20–22)

tým Salesiánského střediska mládeže
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POZVÁNÍ CENTRA PRO RODINU
Vzdělávací a výtvarné dopolední semináře (březen–duben)
Vždy úterý 9.30–11.30 hodin v klubovně U Hrocha nebo U Beránka. Hlídání dětí v klubovně U Svišťů (v ceně semináře)
26. 3.
2. 4.
9. 4.
16. 4.
23. 4.

ŠPERKY Z PAPÍRU | Lektor: Marcela Buřilová
PROČ DĚTI ZLOBÍ | Lektor: Štěpánka Vojtěchovská
VELIKONOČNÍ HÁČKOVÁNÍ | Lektor: Zuzana Švrčková
MADEIROVÉ KRASLICE | Lektor: Zuzka Fialová
VÝCHOVNÉ TRESTY VERSUS PŘIROZENÉ DŮSLEDKY | Lektor: Štěpánka Vojtěchovská

Zájemci se prosím hlaste na níže uvedeném kontaktu:
Eva Klimánková | eva.klimankova@strediskokobylisy.cz | +420 777 182 712

Večerní semináře
Od 18.30 hodin v klubovně U Hrocha
KDYŽ DÍTĚ NEPŘICHÁZÍ – informace na plakátku
Kontakt: Blanka Malcová | blanka.malcova@strediskokobylisy.cz | +420 733 143 069

„KDYŽ DÍTĚ NEPŘICHÁZÍ...“
A co bude náplní?
Hlavně vzájemné sdílení!

Možná již dlouho čekáte na
své první či druhé dítě a to
stále nepřichází…

Dále pak povídání
s odborníky, diskuze,
hledání odpovědí na
nesnadné otázky…

Srdečně zveme páry
i jednotlivce na pravidelná
večerní setkávání do
Salesiánského střediska
mládeže v Kobylisích.

Kdy a kde Salesiánské středisko mládeže v Kobylisích – klubovna U Hrocha | vždy od 18.30 hodin
4. 4. 2019 setkání
2. 5. 2019 setkání s hostem – Mgr.Ondřej Kolář, ThD.: „Neplodnou usazuje v domě jako
šťastnou matku synů.“ (Žalm 113,9) | Lidská neplodnost a Boží požehnání
6. 6. 2019 setkání

www.strediskokobylisy.cz
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Bližší informace a přihlašování
Salesiánské středisko mládeže
Kobyliské náměstí 1, Praha 8
blanka.malcova@strediskokobylisy.cz
+420 733 143 069
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POZVÁNÍ CENTRA PRO RODINU
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bez křiku a posilov
Centrum pro rodinu vás zve na seminář:

Jak mluvit s detmi,
aby se lépe ucily...
Kdy:

25. dubna 2019 od 18.30 h

Kde:

Salesiánské středisko mládeže v Kobylisích
Klubovna U Hrocha

Lektorka: Mgr. Silvie Ročovská
Vstupné: 100 Kč
Bližší informace a přihlašování:
blanka.malcova@strediskokobylisy.cz | +420 733 143 069
www.strediskokobylisy.cz

CHALOUPKY 2019
Upozornění
Na některých chaloupkách jsou stále ještě volná místa.
Přihlásit se můžete zde:
https://strediskokobylisy.iddm.cz/prihlaseni
Informace o chaloupkách najdete na našich webových stránkách:
https://www.strediskokobylisy.cz/tabory
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POZVÁNÍ NA JARNÍ BAZÁREK DĚTSKÉHO OBLEČENÍ

7.
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TRADIČNÍ JARNÍ BAZAR
DĚTSKÉHO OBLEČENÍ

9.–10. 4. 2019

Kostel svaté Terezie, farní sál
Kobyliské náměstí 1, Praha 8 | přístup do sálu je značen šipkami od hlavního vchodu

Prodej

úterý
středa

9. 4. 2019 | 10.00–13.00 hodin, 14.00–18.00 hodin
10. 4. 2019 | 8.30–13.00 hodin, 14.00–18.00 hodin

Výtěžek z prodeje bude věnován na rekonstrukci společeného
vstupu do Salesiánského centra.
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AKADEMIE DĚTÍ – ČERVEN 2019
V červnu již tradičně pořádáme Akademii, kde děti předvedou, co všechno se v Salesiánském středisku mládeže za rok naučily.
Srdečně jsou zváni rodiče, kamarádi a ti, kteří chtějí podpořit účinkující.
Letos proběhne Akademie již 6. 6. 2019 od 17 hodin v Salesiánském divadle. Těšíme se na vás!

Závěrečná akademie
6. 6. 2019 | od 17 hodin

Salesi
o
l
d
ánské diva
Představí se účastníci některých našich aktivit.
Čas je dar. Přijďte všechny podpořit svojí milou přítomností.
Děkujeme.

Vděčnost je klíč ke šťastnému životu.
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REKONSTRUKCE VSTUPU SALESIÁNSKÉHO CENTRA
Jak pravděpodobně víte, v současné době se schyluje k rekonstrukci vstupních prostor Salesiánského centra. Předání staveniště firmě
máme naplánované na 27. 5. 2019. Pro provoz střediska mládeže to znamená, že od tohoto data nebude možné využívat vstup přes
stávající recepci. Dále bude mimo provoz společenská místnost (u recepce) a klubovny ve 2. podlaží (Jeruzalém, Nazaret).
Vstup do domu bude ze strany od hřiště, kde bude zřízena provizorní recepce (viz schéma níže).
Program z kluboven, o které dočasně přijdeme, bude přesunut do náhradních prostor, například do učeben v prostorách kostela. O konkrétních místech, ve kterých bude během přestavby probíhat program, který navštěvujete, vás budeme včas informovat.
Děkujeme za pochopení a prosíme o modlitbu a materiální podporu tohoto projektu.

KOSTEL SV. TEREZIE
OD DÍTĚTE JEŽÍŠE

RECEPCE PO DOBU
REKONSTRUKCE

DŮM SALESIÁNŮ

KLUBOVNY | KANCELÁŘE

STÁVAJÍCÍ
RECEPCE
VSTUP DO DIVADLA
SALESIÁNSKÉ DIVADLO
VSTUP DO
SPORTOVNÍHO
AREÁLU

VSTUP DO KLUBU VRTULE

Prosíme, pokud můžete, podpořte naši stavbu alespoň
malou částkou. Stále chybí více než 2 mil. Kč.
Na rekonstrukci vstupu můžete přispět bezhotovostním
převodem na číslo sbírkového účtu: 2701348797/2010.
Pokud potřebujete vystavit potvrzení o poskytnutí daru,
nezapomeňte uvést do zprávy pro příjemce kontakt,
abychom se s vámi mohli spojit.
Druhou možností je dar v hotovosti k rukám ředitele nebo
fundraiserky střediska (Václav Jiráček, Eva Špačková).
Kontakt:
spackova@sdb.cz | +420 734 648 946 | 420 283 029 311
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HLAVNÍ VSTUP
DO KOSTELA
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POMÁHEJTE HROU S CELOU RODINOU – „PŘIDEJ CIHLU K CIHLE“

Kupte si hru „Přestavba společného vstupu Salesiánského centra“ a zaplatíte tím cihlu nebo tvárnici na rekonstrukci vstupu.
Podílíte se tak na společném díle rozsáhlé rekonstrukce. Doporučená cena hry je 80 Kč.
Hru můžete zakoupit každý všední den na recepci Salesiánského centra od 9 do 20 hodin.
Pomáhejte hrou s celou rodinou. Udělejte dětem radost a zahrajte si s nimi naši deskovku. Pomůžete dvakrát! Děkujeme!

Koupí hry kupujete
cihly na stavbu.
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AKCE A BENEFICE PRO SALESIÁNSKÉ STŘEDISKO V ROCE 2019
Srdečně Vás zveme na benefiční dubnové večery do Salesiánského divadla!
1. dubna 2019 |19.30 h – folklórní soubor Gaudeamus VŠE, který letos oslaví 70 let na scéně v pořadu U nás aneb od cimbálu o lidové
kultuře. Uvidíte krásné kroje, tance, uslyšíte lidovou hudbu, vyprávění o folklóru.
Talk show „Jak potkávat svět“ s Jiřím Pavlicou a jeho hosty.
2. dubna 2019 |19.30 h – host Gabriela Beňačková, neznámější sopranistka Gabriela Beňačková, která patří mezi nejvýznamnější reprezentanty české hudby dvacátého století a současnosti, a to nejen v Evropě, ale i v zámoří.
3. dubna 2019 |19.30 h – host Jan Staněk a Alikvotní sbor Spektrum. Sbormistr Jan Staněk představí ve svém vyprávění techniku alikvotního zpěvu a ukáže nám svůj sbor Spektrum, který je jediným sborem tohoto druhu v České republice a jedním z mála na světě.
4. dubna 2019 | 20.00 h – host Arciopat Petr Prokop Siostrzonek. Hudební doprovod zajistí varhaník Jaroslav Tůma. O své zážitky se
podělí také publicistka Eva Ocisková.
Všechny pořady natáčí TV NOE, 4. dubna 2019 půjde o přímý přenos.
Vstupenky v jednotné ceně 200 Kč na všechna představení jsou v prodeji každý všední den na recepci Salesiánského centra od 9 do 20 h.
Rezervace na e-mail: spackova@sdb.cz | +420 734 648 946.
Výtěžek ze vstupného na benefice (90 %) je určen na rekonstrukci vstupu Salesiánského centra. Pomáhá každá vstupenka!
Děkujeme vám všem, kteří přijdou podpořit rekonstrukci vstupu zakoupením vstupenky!

Gaudeamus VŠE slaví
v pořadu U NÁS aneb od cimbálu o lidové kultuře

70

let na scéne

Benefiční večery
pro Salesiánské středisko mládeže v Praze-Kobylisích

v Salesiánském divadle

1. dubna 2019
od 19.30 hodin | Salesiánské divadlo

Foto: Hana M. Sládková

BENEFICE
pro Salesiánské středisko
mládeže v Praze-Kobylisích

Vstupenky v hodnotě 200 Kč jsou v prodeji na recepci Salesiánského
centra – Kobyliské nám. 640/11, Praha 8-Kobylisy ve všední dny 9–20 h.
Rezervace: spackova@sdb.cz | +420 734 648 946.

Talk show Jiřího Pavlici „Jak potkávat svět“
2. dubna 2019 | 19.30 h host Gabriela Beňačková
3. dubna 2019 | 19.30 h host Alikvotní sbor Spektrum
4. dubna 2019 | 20.00 h host Arciopat Petr Prokop Siostrzonek
Vstupenky v hodnotě 200 Kč jsou v prodeji na recepci Salesiánského centra –
Kobyliské nám. 640/11, Praha 8-Kobylisy ve všední dny 9–20 h.
Rezervace: spackova@sdb.cz | +420 734 648 946.

Pořad natáčí TV NOE.
Vstupné bude věnováno na rekonstrukci vstupních prostor do Salesiánského centra.
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Pořad bude natáčet TV NOE a čtvrteční program bude přenášen v přímém přenose.
Vstupné bude věnováno na rekonstrukci vstupních prostor do Salesiánského centra.
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Informace o beneficích najdete zde: https://www.strediskokobylisy.cz/benefice
Rezervace, informace a vstupenky na benefice: spackova@sdb.cz nebo +420 734 648 946 | +420 283 029 311.
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