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Akce k zakončení školního roku
Benefiční večery pro Salesiánské středisko
Givt: Podpořte nás, když nakupujete

ÚVODEM
Příběh o přátelství

Nauč se svůj žal a křivdy psát jen do písku a své štěstí
vyrýt do kamene!

Přátelství roste radostí ze sebepoznání, z postupného vzájemného porozumění, z reakce na nové situace a nové ide- O prázdninách děti uzavřou na táborech a chaloupkách
mnohá přátelství. Přejeme jim, aby některá z nich vydrje, které prožívají přátelé společně. (Arturo Paoli)
žela po celý život, stejně jako krásné vzpomínky na letní
Dva kamarádi se vydali přes poušť. Předtím se ale po- dobrodružství se Salesiány.
hádali a jeden z nich dostal facku od toho druhého. Dotým Salesiánského střediska mládeže
tyčný, aniž by cokoli řekl, se sehnul a napsal prstem do
písku: „Dnes mi můj nejlepší přítel dal facku.“
Putovali dál. Došli ke krásné oáze s jezírkem a rozhodli
se, že se vykoupou. Ten, co dostal facku, se začal topit, ale
ten druhý ho zachránil a vytáhl z vody. Když se probral,
vytesal do kamene: „Dnes mi můj nejlepší přítel zachránil život.“
Kamarád se jej optal: „Když jsem ti dal facku, napsal jsi to
jen do písku a tentokrát jsi to vytesal do kamene. Proč?“
Odpověděl: „Víš, když mi někdo ublíží, píši to jen do písku, aby vítr tyto řádky odfoukl na znak odpuštění. Ale
když mi někdo pomůže, vytesám to do kamene, aby to
tam zůstalo na věky.“
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KROUŽKY
Přednostní přihlašování dětí do kroužků

do Salesiánského střediska přijde místo mě. Venkovní
Přihlašování proběhne ve dnech 13. 6.–20. 6. 2019. sportovní kroužky (fotbal a hokejbal) bude koordinovat
Přihlašovat se přednostně mohou pouze účastníci, Karel Malec, za ostatní aktivity bude odpovědná právě
kteří k nám již na zvolenou aktivitu v tomto školním Hanka.
roce chodili. Upozorňujeme také, že v červnu nebudou vypsány všechny aktivity.
Přeji vám vše dobré a třeba někdy někde s někým na
viděnou! Maki Hanáková

Nahlašování do zájmových kroužků
ve školním roce 2019/2020

POZOR! ZMĚNA BANKOVNÍHO ÚČTU!

Přihlašování bude spuštěno v pondělí 2. 9. 2019 ve Upozorňujeme, že pro úhrady kroužků, tá20.00 h. V září najdete vypsány všechny zájmové akti- borů a akcí byl zřízen nový bankovní účet
vity.
vedený u banky FIO, číslo nového účtu je
2201621937/2010. Prosíme, abyste nadále poZvýšení cen za kroužky
užívali pouze tento účet. Platby na starý účet
Rádi bychom vás upozornili na zvýšení finančních pří- u Komerční banky se nebudou se systémem Domeček
spěvků aktivit ve školním roce 2019/2020. Ceny byly párovat. Pokud máte ve svém internetovém bankovnicupraveny vzhledem k neustálému tlaku zvyšování ná- tví číslo starého účtu uloženo jako vzor, prosíme, abyste
kladů energií, oprav, údržby, služeb i symbolických od- si tento vzor změnili.
měn lektorům. Stále se snažíme držet ceny tak nízko, Děkujeme za pochopení.
jak to jen jde a vycházet vstříc početnějším rodinám.
Vstřícnost i pomoc všem dětem ze strany lektorů se nezmění a těšíme se, že děti zase zažijí mnoho krásných
chvil v našich kroužcích. Kdyby byla cena za aktivitu
překážkou účasti, platí možnost požádat o slevu prostřednictvím e-mailu stredisko@sdb.cz

Maki se loučí
Ráda bych tímto způsobem taky všem poděkovala, protože od příštího školního roku 2019/2020 budu již patřit
do plzeňské komunity. Budete mít tím pádem možnost
poznat další sestru salesiánku Hanu Gennertovou, která

DAR ČASU
Myslím si, že si někdy neuvědomujeme, že krom
mnoha darů, jsme dostali také dar času. O tom,
jak s ním hospodaříme, záleží většinou na každém
z nás. Ráda bych připomněla myšlenku, kterou vyslovil J. J. Rousseau: Dobře využitý čas činí čas ještě
mnohem drahocennějším.
Tímto děkuji všem dobrovolníkům a dalším, kteří
jsou ochotni děti a mladé lidi „něčemu“ dobrému učit.
Maki Hanáková
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PRO DĚTI

PRO RODIČE

Zlatá brána
» Každou středu v klubovně U Hrocha
» Děti 4–6 let: středa 13.45–14.30 h
» Děti 5–7 let: středa 14.40–15.30 h (podmínkou
jsou základní hudební předpoklady)
» Písně, tance a hry v českém roce, pěvecká
příprava, hudebně pohybová cvičení
» Cena: 800 Kč/pololetí nebo 1 400 Kč/škol. rok,
přihlašování: www.strediskokobylisy.cz/
prihlasky

Pravidelné výtvarné a vzdělávací semináře
s hlídáním dětí
» Každé úterý 9.30–11.30,
aktuální nabídka na www.strediskokobylisy.cz
» Klubovna U Hrocha,
hlídání dětí v klubovně U Svišťů
» Přihlašování na:
eva.klimankova@strediskokobylisy.cz,
+420 777 182 712

Brebentění s Matýskem
Pro děti 5–6 let
Každé úterý 14.00–14.45 h v klubovně U Svišťů
Kurz logopedické prevence pro předškolní děti
Procvičování správné výslovnosti, rozvoj
jazykových dovedností, prevence logopedických
problémů a vad řeči
» Kapacita 6 dětí, cena: 800 Kč/pololetí nebo
1 400/škol. rok, přihlašování:
www.strediskokobylisy.cz/prihlasky

»
»
»
»

Předškolák
» Pro děti 6–7 let s odkladem školní docházky
» Každé úterý 15.00-15.45 h v klubovně U Svišťů
» Předškolní výchova, rozvoj grafomotorických
dovedností, matematických představ a jazyková
výchova
» Cena: 800 Kč/pololetí nebo 1 400/škol. rok,
přihlašování: na www.strediskokobylisy.cz/
prihlasky

Večerní vzdělávací semináře a kurzy
» Aktuální nabídka na www.strediskokobylisy.cz
Poradce ve výchově (rodinné poradenství)
» Možnost bezplatných konzultací
» Každé úterý 16.00–18.00 h, klubovna U Svišťů
» Objednání předem na:
poradcevevychove@email.cz
» Poradce: Mgr. Lenka Vaculová

Kontakt na Centrum pro rodinu
Mgr. Blanka Malcová
blanka.malcova@strediskokobylisy.cz
+420 733 143 069
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POZVÁNÍ CENTRA PRO RODINU

PRO DĚTI S RODIČI
MA-MI (dopoledne pro maminky s miminky)
» Každé pondělí 9.00–11.30 h v klubovně
U Hrocha
» Dva cykly během školního roku (od října
a od února), prostor pro seznámení, sdílení
zkušeností z oblasti mateřství a péče
o dítě – konkrétní rozpis témat na webu
strediskokobylisy.cz; dále chvíle na společné
zpívání, rytmizaci říkadla a masáž miminek
» K přihlášení maminky s dětmi do 6 měsíců,
cena: cyklus 500 Kč, v případě volné kapacity
jednorázové vstupné 50 Kč
Cvičení s kočičkou
Každou středu v tělocvičně
Rodiče s dětmi (1,5–3 roky) 9.30–10.20 h
Rodiče s dětmi (2,5–4 roky) 10.30–11.20 h
Cena: 800 Kč/pololetí nebo 1 400 Kč/škol. rok,
přihlašování na www.strediskokobylisy.cz/
prihlasky

»
»
»
»

Hbitý mrňous
Každý čtvrtek 15.00–16.15 h v tělocvičně
Cvičení rodičů s dětmi 3–6 let
Všestranný rozvoj pohybových dovedností
Cena: 800 Kč/pololetí nebo 1 400 Kč/škol. rok,
přihlašování na www.strediskokobylisy.cz/
prihlasky

»
»
»
»

Hrajeme si s hrošíkem
» Každý čtvrtek v klubovně U Hrocha
» Rodiče s dětmi (1,5–2,5 roku) 9.15–10.10 h
» Rodiče s dětmi (2–3 roky) 10.30–11.25 h
» Povídání, zpívání, hraní a tvoření na jednotlivá
témata (barvy, roč. období, rodina, tělo, apod.)
» Cena: 800 Kč/pololetí nebo 1 400 Kč/škol. rok,
přihlašování na www.strediskokobylisy.cz/
prihlasky
» Pro účastníky Hrajeme si s hrošíkem je celé
dopoledne otevřená hernička U Svišťů

Blátotlačky – keramika pro děti s asistencí
rodiče či prarodiče
» Každý čtvrtek 13.30–14.20 h v klubovně
U Beránka
» 1 dospělý + 1 dítě (3–6 let)
» Práce s hlínou, modelování jednoduchých tvarů,
zdobení a dokončování výrobků
» Cena: 900 Kč/pololetí nebo 1 600 Kč/škol. rok,
přihlašování na www.strediskokobylisy.cz/
prihlasky
Otevřená hernička
» Každý pátek 9.00–11.30 h v klubovně
U Hrocha a U Šakala, se společným úvodem
v 9.30 h (říkadla, písničky)
» Otevřená setkání maminek s dětmi
(bez přihlášení)
» Vstupné: 40 Kč (káva, čaj v ceně)

OSTATNÍ NABÍDKY
„Když dítě nepřichází“ – svépomocná skupina
pro bezdětné
» Čtvrtek od 18.30 h – jednou za 3 týdny
v klubovně U Hrocha (první setkání 26. 9. 2019)
» Pravidelná večerní setkávání pro páry
i jednotlivce
» Sdílení, diskuze + 1× měsíčně setkání
s odborníky. Více na www.strediskokobylisy.cz
Podpůrná skupina pro rodiče
» Pravidelná setkání nad rodinnými a výchovnými
tématy pod vedením PhDr. Evy Labusové
» Od ledna 2020, více informací od listopadu 2019
na www.strediskokobylisy.cz
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INFORMACE Z ORATOŘE
Klub Oratoř je i přes probíhající přestavbu domu otevřený až do 28. června. Na poslední měsíc si lze pořídit průkazku na půjčování sportovních potřeb a her za
zvýhodněnou cenu 50 Kč. Po prázdninách otevíráme
2. září opět v obvyklém čase 14–18 hodin.
Nabízíme poslední volná místa na vodáckou chaloupku, kterou pořádá Klub Oratoř od 15. do 18. července
2019 pro všechny kluky a holky ve věku 10–16 let. Přihlašovat se můžete na stránkách střediska:
https://www.strediskokobylisy.cz/akce/, více info u vedoucího akce: dusan.vanek@strediskokobylisy.cz

REKONSTRUKCE SPOLEČNÉHO VSTUPU SALESIÁNSKÉHO CENTRA
ZAČALI JSME

INFORMACE O ZMĚNĚ VSTUPU
Rekonstrukce vstupu Salesiánského centra se rozjela. DO SALESIÁNSKÉHO CENTRA
Nyní již má všechno v rukou stavební firma.

Vážení návštěvníci programů střediska,
podle plánu jsme 20. května zahájili přestavbu vstupDěkujeme všem, kteří jste nám již přispěli na stavbu ních prostor objektu Salesiánského centra.
nebo se chystáte přispět. Stále ještě chybí 2 mil z celkoJak se stavba v následujících měsících dotkne našich
vých nákladů, které činí 16 mil.
programů?
Pomáhá opravdu každý dar! Číslo účtu pro dary na rekonstrukci je: 2701348797/2010 (Fio banka). Nezapo- V první řadě tím, že od 27. května se recepce přestěhumeňte do zprávy pro příjemce uvést na sebe kontakt pro ovala do zadní části domu – vcházet do objektu se bude
vystavení potvrzení o daru. Pokud ještě nemáte zakou- po schodišti z podloubí od fotbalového hřiště. Protože
penou cihličku na stavbu, můžete se zastavit v kanceláři tento vstup není vhodný pro kočárky, rozhodli jsme se
střediska: spackova@sdb.cz | +420 734 648 946.
ukončit programy Centra pro rodinu k datu 31. 5. 2019.
Ke stejnému datu končí také většina doučování. Kroužky v klubovnách budou pokračovat podle rozvrhu až do
poloviny června.

DOČASNÁ RECEPCE PO DOBU REKONSTRUKCE

RECEPCE PO DOBU
REKONSTRUKCE

KOSTEL SV. TEREZIE
OD DÍTĚTE JEŽÍŠE

HLAVNÍ VSTUP
DO KOSTELA

DŮM SALESIÁNŮ

KLUBOVNY | KANCELÁŘE

VSTUP DO DIVADLA
SALESIÁNSKÉ DIVADLO
VSTUP DO
SPORTOVNÍHO
AREÁLU

VSTUP DO KLUBU VRTULE

TADY
STOJÍTE
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O provozu v následujícím školním
roce vás budeme
včas informovat.
Plánovaný termín
konce stavby je
konec listopadu.
Máme tak naději, že na Vánoce
dostaneme pod
stromeček opravené prostory.

6

ZÁVĚREČNÁ AKADEMIE V SALESIÁNSKÉM DIVADLE
Připomínáme, že ve čtvrtek 6. 6. 2019 proběhne v Salesiánském divadle Závěrečná akademie dětí navštěvující
pravidelné aktivity Salesiánského střediska.

ROZLOUČENÍ SE ŠKOLNÍM ROKEM
Srdečně zve všechny, kdo v uplynulém roce navštěvovali některou
z našich aktivit – Cvičení s kočičkou, Hrajeme si s hrošíkem, Malované
písničky, MA-MI, Zlatou bránu, Blátotlačky, Předškoláka, semináře
pro maminky, otevřenou hernu U Hrocha, Skotačení – na

ROZLOUČENÍ SE ŠKOLNÍM ROKEM
ve čtvrtek 6. 6. 2019 v Ďáblickém háji
sraz v 9.30 h na Vozovně Kobylisy
(na prostranství za přechodem směrem k háji)
»»
»»
»»
»»

Lesní hra se zvířecími úkoly
Kolo štěstí
Čas na zpívání, povídání
Občerstvení – prosíme, vezměte si s sebou
dostatek pití a uvítáme také něco dobrého
pro společný piknik

Vstup je zdarma, není potřeba se předem hlásit.
Těšíme se na vás!
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BENEFIČNÍ VEČERY PRO SALESIÁNSKÉ STŘEDISKO
Srdečně Vás zveme na benefiční večery do Salesiánského divadla!

v
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24. září 2019 | 19 hod – Špačkův rodinný koncert
Účinkují: Josef Špaček sen. (violoncello), Josef Špaček
jun. (housle), Petr Špaček (violoncello), Jana Špačková
(flétna, klavír), Jakub Špaček (klavír, housle).

t
r
e
c
n
o
k
rodinný

Slovem a úryvky z knihy Špačci ve fraku 4. díl, bude
koncert provázet Eva Špačková.
Na programu uslyšíte skladby od W. A. Mozarta, J. Suka,
E. Ysaÿe, F. Poulenca, Z. Kodályho, L. van Beethovena,
S. Rachmaninova ad.
Vstupenky je možné zakoupit v červnu a v září, každý všední den na recepci Salesiánského centra od
9–20 h.O prázdninách se vstupenky prodávat nebudou.
Vstupenky je možné rezervovat:
spackova@sdb.cz | +420 734 648 946, +420 283 029 311.
Ceny vstupenek jsou 350 a 400 Kč.
Další informace najdete zde:
https://www.strediskokobylisy.cz/benefice
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!

24. září 2019
od 19 hodin | Salesiánské divadlo

BENEFIČNÍ KONCERT
pro Salesiánské středisko
mládeže v Praze-Kobylisích

Účinkují
Josef Špaček st. (violoncello), Josef Špaček ml. (housle),
Petr Špaček (violoncello), Jana Špačková (flétna), Jakub Špaček (klavír)
Program – Skladby klasických mistrů
Vstupenky v hodnotě 350 a 400 Kč v prodeji červen a září (o prázdninách zavřeno) 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 | +420 283 029 311
90 % ze vstupného bude věnováno na rekonstrukci vstupních prostor Salesiánského centra.

Benefice_24092019_Plakat-Spackuv-rodinny-koncert_A4.indd 1

21. 5. 2019 12:29:07

Podzim 2019 (termín v jednání) – Ambroš Ladies Orchestra

Informace o všech 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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GIVT: PODPOŘTE NÁS, KDYŽ NAKUPUJETE
Pokud alespoň občas nakupujete na internetu, zkuste to přes portál www.givt.cz!
Na www.givt.cz najdete přes 1 200 nejznámějších e-shopů – a ať už budete nakupovat věci do domácnosti, obnovovat šatník nebo objednávat dovolenou – naše organizace vždy dostane příspěvek. Můžete nás pravidelně podporovat svými nákupy. Stačí před každým nákupem navštívit www.givt.cz a vyhledat svůj e-shop a zadat naši
organizaci.
Nebo si do svého prohlížeče přidat šikovného pomocníka. Informace zde: https://givt.cz/aplikace
Pomocníka můžete přidat nebo nemusíte. Podpora je možná oběma způsoby. Pokud pomocníka nechcete: Stačí
navštívit www.givt.cz a zde si vyberete e-shop a naši organizaci a pak již vše probíhá, jak jste zvyklí při nákupech
v e-shopech. Nakupovat se dá i anonymně, takže pokud nechcete, nemusíte se nikam registrovat. A můžete o této
možnosti říci i svým přátelům!
Děkujeme, že na nás myslíte a pomáháte nám!

Na závěr jeden vtip
o nakupování:
Řezník má těsně před
zavíračkou a zůstalo mu
jedno kuře, kterého by se
před víkendem rád zbavil.
Najednou doběhne chlapík
a jakoby zázrakem se ptá:
„Máte kuře?“
Řezník: „Ano, samozřejmě.“
A vytáhne kuře z chladničky,
hodí na váhu: „Kilo a dvacet
deka. Může být?“
Chlapík: „A o něco větší
nemáte?“
Řezník vrátí kuře do
chladničky, vytáhne to samé,
trošku ho otočí, nenápadně
přitlačí na váhu a říká: „Kilo
sedmdesát. Může být?“
Chlapík: „Super! Vezmu si
obě!“
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