Zpravodaj Salesiánského

střediska mládeže
Praha-Kobylisy

ČERVEN 2022

Novinky Centra pro rodinu
Tábory a chaloupky
Zápisy do kroužků

ZPRAVODAJ SALESIÁNSKÉHO STŘEDISKA MLÁDEŽE | ČERVEN 2022

2

OBSAH
4
5
6
8
10

Salesiánské tábory a chaloupky
Výuka náboženství
Stěna – Panáčkův Maraton
Novinky Centra pro rodinu
Den salesiánského centra

12
14
18
23

Kroužky
Podívej se pod pokličku – Jenda Fojtů
Okénko pro děti
Malá letní ilustrační soutěž pro děti

Použité obrázky ve zpravodaji:
vlastní archiv, freepik.com, pixabay.com
foto z titulní strany: Chaloupka Natotata 2021

Odevzdanost a důvěra
Provazolezec balancuje vysoko na laně. Bez záchranné sítě a přinejmenším deset metrů vysoko nad tvrdou zemí před sebou tlačí trakař.
Zezdola vypadá tak maličký, tak vysoko nahoře a s tím trakařem působí trochu legračně. Usmívá se. Dav pod ním ale hledí napjatě vzhůru.
Krok za krokem pokračuje artista po své uzounké cestičce kupředu až
ke druhému konci lana. Zaburácí mohutný aplaus. Lano se trochu pohupuje. Provazochodec se vzápětí vydává na zpáteční cestu a znovu
dospěje v pořádku k cíli. Diváci propukají v nadšení. „Přídavek!“
Artista dává znamení a dav umlká. „Kdo z vás jde se mnou?“ zeptá se.
„Koho z vás bych mohl převézt po laně v kolečku?“
Samozřejmě ticho jako v hrobě. Který šílenec by se odvážil takového
kousku?
„Já pojedu,“ ozve se najednou z úst malého chlapečka. A užuž kluk šplhá nahoru a uvelebuje se v trakaři. Jízda začíná: nejprve jedním směrem, potom nazpátek.

Redakce Zpravodaje: Eva Špačková
spackova@sdb.cz | 283 029 311, 734 648 946

Když klučina vyleze na plošince z kolečka, sklízí nekonečné ovace.
Všichni se k němu vrhají z otázkou: „Jak jsi to dokázal? Jak ses mohl
odvážit něčeho takového?“A dítě s naprostou samozřejmostí odpoví:
„A co má být? Vždyť ten tam nahoře, to je můj táta!“
Ať už nám život uštědří sebevíc takových pochodů po laně, nezapomeňme, že jsme stále pečlivě neseni po všech úzkých cestách naším
nebeským Otcem. Ať už se stane cokoliv, ve všem napjatém, krásném
nebo i těžkém, je Bůh s námi a „veze nás v trakaři“.
podle knihy: Příběhy nejen pro nemocné, kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství.

Přejeme dětem i rodičům krásné, sluncem a kvítím provoněné prázdniny,
bezstarostné dny plné radosti z krásy přírody a ze všech nepřeberných Božích darů. Prostě i vy se svezte s důvěrou v Jeho trakaři!
Tým Salesiánského střediska mládeže

Zpravodaj vychází obvykle čtyřikrát ročně.
V elektronické podobě je k dispozici na www. strediskokobylisy.cz/dokumenty/zpravodaje
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SALESIÁNSKÉ TÁBORY A CHALOUPKY
Milé děti, milí rodiče,
pokud ještě stále váháte, zda se zúčastnit nějaké letošní salesiánské chaloupky, uvádíme zde možnosti pro vaše rozhodování. Volná místa máme stále na
těchto chaloupkách: AQUA, Dáme vodu, Eldorado, Fotbalový kemp, Fotbalový příměšťák, Holčičí jízda, Chaloupka pro děvčata. Přihlásit se na
chaloupku a získat více informací o obsahu chaloupky i počtu volných míst
můžete zde: https://strediskokobylisy.cz/tabory/
Pokud byste rádi děti poslali na tábor, ale brání vám v tom vaše složitá finanční situace, podívejte se na možnosti slev: https://strediskokobylisy.cz/
pravidla-slev
Tato situace by neměla být překážkou k přijetí dítěte na tábor.

Chaloupka pro děvčata

Jednou z možností, kde ještě volná místa jsou, je Chaloupka pro děvčata.
Děvčata ve věku 9–11 let, která chtějí prožít týden s partou kamarádek, jsou
zvána 25. 7. – 31. 7. 2022 do Zdic u Berouna. Můžete se těšit na nová přátelství, hry, tvoření hezkých věcí, zábavu, dobrodružství, krásnou přírodu, koupaliště a nové zkušenosti.
srdečně vás zve vedoucí chaloupky Ludmila Rybecká, FMA
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NÁBOŽENSTVÍ
Výuka náboženství – základů křesťanství 2022-2023
Srdečně zveme děti na výuku náboženství v novém školním roce.
K výuce se můžete přihlásit obdobně jako do kroužků od 1. září od 9.00 hodin na webové stránce: https://strediskokobylisy.iddm.cz, výuka bude pro
účastníky zdarma. Děti, které již chodily v tomto školním roce, obdrží informace e-mailem o předběžném přihlašování. Výuka náboženství probíhá pro
děti od předškolního věku po žáky od první do deváté třídy základní školy.
Jednotlivé skupiny jsou rozděleny podle ročníků. Některé skupiny tvoří děti
z více ročníků spojených dohromady.

Obsahem výuky je seznámení s poselstvím biblických příběhů, křesťanskými
hodnotami, křesťanskými svátky a praktickým životem z víry. Ve skupinkách
pracujeme pomocí různých materiálů, metod a přístupů. Společně si povídáme, hrajeme a tvoříme. Své místo při setkání má také modlitba. Se staršími
dětmi zapojujeme do programu více diskusi a jejich spoluúčast při tvorbě
i průběhu programu setkání. Především se snažíme o vytvoření přátelské atmosféry, kde je každý vítán. Hodiny náboženství jsou pro každého, kdo se
přihlásí, není tedy nutné být věřící či chodit do kostela.
Tomáš Redlich, koordinátor výuky náboženství
farnost.kobylisy@sdb.cz, 283 029 141, 777 053 394
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STĚNA
Panáčkův Maraton
Rádi bychom Vám představili závody
v boulderingu – Panáčkův Maraton.
Závody se konají během školního
roku u nás v Salesiánském středisku
mládeže na lezecké stěně a účastnit
se mohou všichni lezci a lezkyně, kteří navštěvují lezecké kroužky. Závody
mají během roku tři kola. První probíhá v listopadu, druhé v lednu a třetí
v březnu. Každé kolo trvá 14 dní, tedy
dva po sobě jdoucí kroužky. V každém
kole je k dispozici 20 závodních boulderů (lezeckých cest). Cesty jsou značeny čísly od 1 do 20 a jejich obtížnost
stoupá. Nejlehčí je boulder č. 1 a nejtěžší je č. 20.
Lezci a lezkyně se řadí do závodních
kategorií dle věku. Věkové kategorie
jsou 5–8 let, 9–12 let a 13–17 let. Dívky a chlapci jsou v jednotlivých kategoriích hodnoceni zvlášť.
Cesty jsou stavěny tak, že chyty, určené pro ruce, jsou pro všechny kategorie stejné. Liší se pouze ve stupech,
na které mohou lezci šlapat. Čím jsou
lezci starší, tím méně stupů mohou
používat.
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STĚNA
V závodě se hodnotí počet dosažených topů (top je určené místo
v cestě, kterého je nutné dosáhnout
určitým způsobem; často to bývá poslední chyt v cestě) a počet pokusů
u cest, u kterých bylo topu dosaženo.
Závodníci a závodnice jsou seřazeni
v kategoriích dle výsledků. První je
ten, který dosáhl co nejvíce topů na
co nejméně pokusů. Pokud mají závodníci topů stejně, rozhodují pokusy.
Závodník s nejlepším výsledkem obdrží 500 bodů. Každý další vždy o 10
bodů méně než předchozí. Pokud má
více závodníků stejný výsledek, dostanou stejně bodů. Body z jednotlivých
kol se sčítají.
V letošním školním roce 2021/2022
se Panáčkova Maratonu zúčastnilo 93
závodnic a 74 závodníků.
Gratulujeme vítězům, zároveň bychom chtěli poděkovat všem zúčastněných za snahu a odhodlání a za to,
že si při závodech vzájemně pomáhají
a podporují se. Lezení je především
zábava.
Karolína Jelínková
koordinátorka lezecké stěny,
stena@strediskokobylisy.cz, 731 604 195
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CENTRUM PRO RODINU
Novinky Centra pro rodinu
na nový školní rok 2022/23
Nové kroužky pro nejmenší
Mladé kořínky
Poznávání přírody a jejích proměn v průběhu roku, péče o záhonky, pozorování hmyzu atd. Kroužek s prvky ekologie, tematickými hrami a tvořením.
Pro děti 5–8 let. Každé pondělí od 15.00–16.00 a od 16.00–17.00 (2 skupiny).
Základnou pro kroužek bude klubovna U Svišťů.
Lektorka: Lenka Kloboučníková.
Cena 1300 Kč / pololetí nebo 2400 Kč / školní rok.
Hra na ukulele
Hra na ukulele pro začátečníky a mírně pokročilé. Děti se naučí hrát na ukulele podle akordů (lidové písničky, písničky k táboráku, apod.). Každou středu
v klubovně U Svišťů. Otevíráme 3 skupiny (po třech dětech): od 13.00–13.35
(děti 5–7 let), 13.45–14.20 (děti 7–10 let) a od 14.30–15.05 (děti 7–10 let).
Lektorka: Eva Klimánková. Cena 1400 Kč / pololetí nebo 2600 Kč / školní rok.
Hbitý mrňous II.
Sportovní kroužek zaměřený na všestranný rozvoj pohybových dovedností.
Pro děti 5–8 let. Každý čtvrtek 16.00–17.00 v tělocvičně.
Lektorka: Lenka Kloboučníková. Cena 1 300 Kč / pololetí nebo 2400 Kč/školní
rok.
Cvičení s kočičkou III.
Další skupina oblíbeného cvičení pro rodiče s nejmenšími dětmi. Kroužek
bude probíhat každý pátek od 10.30–11.30 v tělocvičně.
Lektorka: Eva Klimánková. Cena 1300 Kč / pololetí nebo 2400 Kč / školní rok.
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CENTRUM PRO RODINU
Pro studenty
Angličtina pro maturanty
Kurz angličtiny zaměřený na komplexní přípravu k maturitě (v malé skupině).
Cílem kurzu je studenty efektivně připravit na všechny jednotlivé části maturitní zkoušky. Společně projdou didaktické testy z předchozích let (poslech,
porozumění textu, gramatika) a zábavnou formou nacvičí ústní část zkoušky.
Po absolvování kurzu studenti získají, jak věříme, pozitivní vztah k anglickému
jazyku a motivaci k dalšímu studiu. Kurz bude probíhat od října 2022 do května 2023 každou středu od 18.30–20.00 v klubovně Goldka.
Cena za kurz 3600 Kč.
Lektorka kurzu Mgr. Dana Smrčková (Vitásková) se výukou AJ zabývá od roku
2002. Sama si prošla různými obtížemi pochopení a naučení se jazyka, což
odhodlání předávat její zkušenosti dál, jen posílilo.

Pro dospělé
„Švadlenky“ – jednoduché šití na stroji
Šití na stroji s tematickým zaměřením (např. šití čepice, sukně, apod.) pod vedením zkušené švadleny. Každé první úterý v měsíci od 18.00–21.00 v klubovně U Hrocha. V ceně je střih, káva a čaj. Šicí stroj nutné přinést s sebou.
Koordinátorka: Lenka Kloboučníková. Cena 1400 Kč / rok (9 setkání). Je možné
zúčastnit se i jednotlivých setkání (cena 200 Kč / setkání).
Do všech uvedených aktivit je možné se zapsat od 1. 9. od 9.00 h na
www.strediskokobylisy.cz/krouzky
Blanka Malcová, vedoucí Centra pro rodinu
centrumprorodinu@strediskokobylisy.cz, 733 143 069
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SLAVNOST PANNY MARIE POMOCNICE KŘESŤANŮ

V sobotu 28. 5. 2022
jsme opět navázali na
dlouholetou tradici
Dne Salesiánského
centra.

Samozřejmě si na své přišli naši nejmenší až po ty nejstarší účastníky. A také
sportovci, kreativci i ti, co holdují hudbě. Tento Den se prostě opět vydařil!
Díky všem, kteří se na realizaci podíleli i těm, kteří si jej pořádně užili! Pokud
jste se letos nemohli účastnit, tak se nermuťte, za rok jej pořádáme znovu!

11

DEN SALESIÁNSKÉHO CENTRA
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ZÁPIS DO KROUŽKŮ
Vážení a milí rodiče, milí přátelé střediska,
toto číslo zpravodaje držíte v ruce v době, kdy už kroužky skončily nebo
právě končí. Chci poděkovat všem, kteří jste k nám přicházeli a naší nabídky volnočasových aktivit v uplynulém roce využili.
Děkuji také všem lektorům a trenérům, kteří se na výuce podíleli a všem,
kteří na díle spolupracují „neviditelným“ způsobem v kancelářích.
Moc ráda bych vás poprosila o malou zpětnou vazbu. Je-li to možné, vyplňte, prosím, malý dotazník na
tomto odkazu: https://bit.ly/3th9zPJ
Zápis do kroužků v novém školním roce 2022/23
bude zahájen 1. září 2022 v 9.00 h dopoledne. Přihlašování bude probíhat podobně jako v uplynulých
letech přes webové stránky našeho střediska – použitím přihlašovacího tlačítka u daného kroužku.
Chtěla bych vás upozornit na novinky v naší nabídce. Po krátké pauze budou opět zařazeny do naší nabídky
»» pohybově taneční kroužky pro děti 6–8 let
a 10–12 let,
»» pokračovat bude výtvarka pro mladší a pro
starší děti pod vedením nové slečny lektorky,
»» nabídku juda rozšíříme o Baby judo pro děti 4–6 let
»» nově začneme vyučovat hru na klavír
»» a je dost pravděpodobné, že otevřeme i výuku hry na varhany
pro ty, kteří už mají v jisté míře zvládnutou hru na klavír.
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ZÁPIS DO KROUŽKŮ
Sledujte tedy naše webové stránky, kde budeme
naši nabídku průběžně zveřejňovat.
Jako i v jiných letech některé kroužky zatím nebudou mít stanoven den a hodinu výuky. Je to proto,
protože lektoři těchto kroužků jsou studenti, kteří
čekají na rozvrh ve škole a podle
něj mohou teprve stanovit den
a čas, který věnují výuce u nás.
Předznamenám také, že bohužel i u nás dojde k nárůstu cen za kroužky, neboť to nejde jinak. Ceny materiálů, pomůcek i energií se zoufale šplhají nahoru,
proto tuto situaci musíme zohlednit i v platbách za
kroužky.
Věřím, že nás tato skutečnost od sebe úplně neodstřihne a že se budeme vídat i v příštím roce. Přeji vám pokojný čas dovolených, regeneraci sil fyzických i občerstvení ducha a těším se v září na
viděnou na našich aktivitách.
Hanka Gennertová, FMA
vedoucí sektoru Kroužky zájmového vzdělávání
krouzky@strediskokobylisy.cz, 605 554 284

QR kód pro načtení formuláře zpětné vazby
ke kroužkům. Za odpovědi předem děkujeme.
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Podívej se pod pokličku!

„Nesoustředíme se na výkon,
ale na proces.“

1
Ing. Jan Fojtů, SDB

ředitel střediska

Podívej se pod pokličku je nový seriál a má jeden cíl, seznámit čtenáře
do detailů se Salesiánským střediskem mládeže – co děláme, proč to
děláme a kdo to dělá. Seriálové rozhovory s vedoucími jednotlivých
programů vás zavedou přímo do kotle dění a dozvíte se i něco o běžném
životě našich klíčových zaměstnanců. Samozřejmě začínáme od ředitele.
Jenda Fojtů
Jenda je služebně mladý salesián, do Salesiánského střediska mládeže v Praze-Kobylisích přišel před dvě lety, aby po roce převzal funkci ředitele po Václavu Jiráčkovi.
Jendo, Ty ses stal v minulém roce
ředitelem Salesiánského střediska mládeže v Kobylisích. Možná,
že někdo tak docela neví, co to
znamená, když se řekne „salesiánské“? Jak bys to vysvětlil někomu,
kdo se se salesiány nikdy nesetkal.

Salesiánské znamená, že činnost pro
děti provozují Salesiáni. Je to katolický řeholní řád, který se věnuje
výchově mládeže. A slovo salesiánské je od slova František Saleský. Zakladatel salesiánů italský kněz Don
Bosco měl Františka Saleského velmi
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PODÍVEJ SE POD POKLIČKU – Jenda Fojtů
rád. František Saleský (pozn: přelom
16. a 17. stol.) žil v trochu jiné době
než Don Bosco. Přesto jej Don Bosko obdivoval pro jeho neobyčejnou
laskavost a optimismus. A když Don
Bosco zakládal svoje dílo pro chudé
chlapce, nazval je právě po Františku
Saleském.
Pojďme trochu do historie. Jak
středisko vypadalo v roce 1990
a jak se změnilo do současné
doby?
Postupně se začalo rozjíždět salesiánské dílo a vznikly tady v Kobylisích
dvě organizace. Jedna měla na starost kroužky a Centrum pro rodinu.
Druhá měla sociální služby, lezeckou
stěnu a Oratoř.
Vašek, bývalý ředitel střediska, když
do Kobylis přišel, dostal za úkol tyto
dvě organizace spojit v jednu. Což
se podařilo. Znám dobře svoje předchůdce, kteří zde pracovali přede
mnou na postu ředitele – Tonda Nevola, Michal Svoboda, Vašek Jiráček.

školských zařízení. Tím se práce ve
středisku ještě více rozjela. Tato změna velmi pomohla i v profesionalizaci
našich pedagogických programů.
Čím se liší Salesiánské středisko
od ostatních středisek mládeže
typu DDM? V čem je výjimečné,
nebo v čem Ty sám vidíš jeho výjimečnost?
My jsme církevní organizace, ale neznamená to, že všem na potkání říkáme o Pánu Ježíši, ale určitě máme
jeden velký cíl - vést lidi k Pánu Bohu.
Také ve středisku pracuje mnoho věřících lidí.
Máme tady i hodně programů se sociálním zaměřením - na pomoc lidem,
kteří ji potřebují. Což není úplně běžné
u jiných DDM, kde se vlastně zaměřují
spíše na kroužky. Máme tu nízkoprah
Jenda předsedá letošní
sederové večeři

A kolik let už to je takto spojené
a funguje to v dnešní podobě?
To už je tak 7, 8 let. Vašek zařizoval
i další věc a sice zápis do rejstříku
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PODÍVEJ SE POD POKLIČKU – Jenda Fojtů
Vrtule – sociální službu, ale i v kroužcích a Oratoři se snažíme být pozorní
k potřebám dětí, např. zda neprožívají
nějaké trápení. Ale také bych připomněl, že tady nejsme sami, ale jsme
součástí Salesiánského centra, kam
patří i farnost sv. Terezie a komunita
salesiánů, takže jsme vlastně součást
takového většího komunitního celku.
Je důležité říct, že při výuce kroužků
nejsme tak zaměřeni na výkon a na
vítězství na nějakých soutěžích, jak to
mají jiná DDM, ale jde nám spíše o to,
jak se děti na aktivitách cítí. Aby byly
spokojené a šťastné. Důležité pro nás
je, co se na kroužcích probírá, ne tolik
ten výsledek. Ale to neznamená, že bychom dělali něco špatně nebo nekvalitně. Je tam ten důraz na zájem o dítě,
třeba se zeptat, jak se má. Čím žije, co
prožívá. Ale výhry v soutěžích a dobré
výsledky máme samozřejmě také, jen
to není pro nás na prvním místě.
Co vlastně středisko všechno
dělá? Jaké má programy?
Máme tady Kroužky, některé probíhají venku – ty jsou převážně sportovní, některé máme uvnitř.
Potom Centrum pro rodinu – to jsou
společné aktivity pro rodiny s dětmi. Nemyslí se tím, že my zde děti

hlídáme, ale aktivity navštěvují rodiče
s dětmi společně. Rodiče pak mohou
navštěvovat i různé semináře a kurzy.
Dále máme Oratoř pro děti od 6 do
18 let. Je to otevřený klub, který děti
navštěvují v otevírací době, aby mohly
někde trávit smysluplně svůj volný čas.
Klub Vrtule je sociální služba, která
má dvě podoby. Děti mohou chodit
přímo do klubu Vrtule zde v domě
(ambulantní forma) za sociálními
pracovníky anebo naopak máme terénní službu, kdy zaměstnanci chodí
za dětmi do jejich prostředí, na ulici.
Zázemí máme v Bohnicích a u ZŠ Hovorčovická.
Máme zde Programy křesťanské
výchovy, kam patří chaloupky nebo-li salesiánské tábory, to je také
obrovský balík práce. A patří sem
také Úterky u Terky a k tomu patří společenství. To jsou vrstevnické
skupiny, které se různě schází. Učíme
také náboženství buď tady nebo ve
školách.
A kolik dětí navštíví programy
střediska za jeden rok?
Je to kolem tisícovky. Některé děti
se prolínají, chodí na více programů.
Mnoho dětí z kroužků, Oratoře, jezdí
v létě i na naše tábory.
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PODÍVEJ SE POD POKLIČKU – Jenda Fojtů
Co tě baví nebo těší na práci
ředitele?
Velice mě těší, že mohu pracovat
s lidmi, kteří jsou hodně motivovaní a tu svoji práci chtějí dělat. Práci
berou spíše jako poslání. Perfektně
také rozumí svému oboru, pedagogice a sociální práci. Je to krásné, že
tady takoví lidé jsou, že tady pracují
a že jim jde hlavně o to, aby pracovali ve stylu práce Dona Boska.
A co tě třeba hodně nebaví,
přímo štve?
Nejhorší pro mě asi je zabývat se
manuály a směrnicemi (smích). Pro
to množství lidí, kteří tady jsou, je to
samozřejmě potřeba, ale moc mě to
nebaví. Naštěstí jsem jich zatím moc
netvořil.
Jendo, děkujeme za rozhovor.

Jenda na chaloupce Bitva
na řece Pádu, léto 2021

Co má Jenda rád
Oblíbená kniha – moc nečtu
Oblíbený dopravní prostředek – kolo,
vlak, auto – to je pohodlné (nemám rád
autobus)
Oblíbená barva – kolo mám modré, tak
asi modrá
Oblíbený strom – buk

Rozhovor s Jendou vedla Katka Jelínková, připravila Eva Špačková.

Troška historie
V roce 1935 pozval salesiány do Prahy pražský arcibiskup Karel Kašpar. Na pozemku statkáře
Ženíška ve čtvrti Kobylisy začal salesián Štěpán Trochta budovat postupně salesiánský dům,
divadlo, hřiště a kapli. V roce 1950, kdy chtěla tehdejší totalitní moc oslabit církev, při známé
akci K, byli všichni členové mužských řeholí zatčeni a církevní řády byly zničeny.
Salesiáni pokračovali ve své činnosti pro mládež i v době normalizace ve skrytosti a několik
salesiánů bylo tajně vysvěceno. Především se pořádaly letní chaloupky pro děti. Po sametové
revoluci v letech 1990–1994 se postupně začal vracet salesiánům majetek, a tak přišli salesiáni znovu i do Prahy. Před válkou tato budova v Kobylisích sloužila pro chlapce jako internát.
Později fungovala jako škola.
Po navrácení majetku salesiánům v 90 letech zde stále ještě škola sídlila a salesiáni, kteří se do
Kobylis po revoluci vrátili, žili nějakou chvíli se školou vedle sebe.
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Vzácnost
„Maminko, už víš, jakou mi dneska povíš pohádku?“ Janinka se uvelebila
v postýlce a maminka ji přikryla květovanou pokrývkou.
„A jakou bys dnes chtěla?“
„No přece nějakou prázdninovou! Vždyť za pár dní už budou prázdniny
a já se tak moc těším!!!“
„A na co nejvíc? Na tábor nebo na babičku?“
„Úplně na všechno! Mami, a musí ty prázdniny skončit? Já bych je chtěla
mít alespoň rok.“
„Janinko, to by se ti brzy omrzelo. Chyběly by ti spolužáci, nemohla bys
chodit do kroužků, nic by ses nenaučila. Určitě je to tak dobře vymyšlené.
Proto se také děti vždy na prázdniny těší, kdybys je měla pořád, přestalo by
tě to bavit.
A mě právě napadla pohádka, kterou ti dnes povím. Nebude o prázdninách, ale o vzácných houslích.“
„Tak poslouchej. Byla jednou jedna maminka a ta měla synka Jozífka. Tatínek Jozífkovi umřel, když byl ještě malý, ale maminka na něj stále vzpomínala, a proto připadalo Jozífkovi, jako by tatínek s nimi stále bydlel. Domeček, ve
kterém žili, nebyl nikterak velký, a hračky, s kterými si chlapeček hrál, nebyly
mimořádné. Maminka ale z toho mála, co měli, dokázala vyčarovat příjemný
a laskavý domov, i když v očích druhých lidí, byli chudí.
Blízko malého domečku stál i velkostatek. S mnoha čeledíny, služkami.
Ve stájích bylo plno krásných zvířat, po dvorku běhala hejna hus a slepic.
I v tomto domě žil chlapec. Jmenoval se Martínek. Martínek měl oba rodiče,
kteří na něj byli patřičně pyšní. Chlapec tak měl, o co si požádal. Nic mu nebylo odepřeno.
Chlapci brzy vyrostli a začali společně chodit do školy.
Starý učitel Kahánek je měl oba rád, protože uměli krásně zpívat. Brzy je
přijal do svého pěveckého sboru. Když viděl, jak to oběma jde, nabídl jim, že
je bude učit hrát na housle. A tak oba chlapci začali chodit ke starému učiteli
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na hodiny. Obě maminky dávali za to panu učiteli nějaké živobytí. Zeleninu,
ovoce, buchty, domácí chleba. Maminka Jozífka dávala každý týden vždy
něco dobrého stranou a utrhovala si jídlo od úst. Moc toho opravdu neměli.
Maminka Martínka mohla dát cokoliv, byli přece bohatá rodina!
„Jozífku, Martínku,“ přivítal chlapce jednou pan učitel na hodině, „mám
pro vás dvoje celé housle. Už jste tak vyrostli, že můžete hrát na velké. Zatím
jste jenom cvičili, teď už budete hrát i na koncertech!“
Pan učitel vytáhl z futrálů oboje housle a položil je na stůl. „Pojďte si vybrat! Jsou moje a já už jsem starý, rád vám je přenechám.“
Chlapci přiběhli blíže ke stolu, na které pan učitel
opatrně položil housle. Jedny byly krásné, nové, s vyleštěnými kolíky a ozdobenou hlavou na hmatníku, ty
druhé ošuntělé, zaprášené, staré, prostě ošklivé.
Martínek hned začal křičet: „Já si beru tyhle!“ a ukázal na krásné nové housle. Neměl v úmyslu nechat vybrat Jozífka, vždyť dávají panu učiteli za hodiny nesrovnatelně více než maminka Jozífkova. Má přece právo si
vybrat jako první.
„A co ty?“ zeptal se učitel Jozífka, „Ty s tím takto
souhlasíš?“
„Pane učiteli, mně je to jedno. Vždyť dobrá muzika
se dá udělat na každém nástroji. Budu se snažit, abych
i na těchto starých hrál vždy dobře. A velmi vám děkuji za takový dar.“
„Pak tedy ano, ať je máte tak, jak jste se nyní rozhodli,“ usmál se šibalsky
učitel a byl s volbou chlapců spokojený.
Do roka po této hodině starý pan učitel umřel. Chlapci mu celí smutní
zahráli na pohřbu na housle, které od pana učitele dostali darem.
Jozífek si svého nástroje velmi vážil a neustále na housle cvičil a brzy hrál
i na koncertech. Zvuk starých houslí byl nenapodobitelný. Všichni obdivovali
Jozífkovu hru. „Snad jsou očarované,“ myslel si často po úspěšných koncertech.
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Martínkovi se za chvíli přestalo chtít cvičit. Housle neměly hezký zvuk.
Zněly jako trumpeta. Martínek zlenivěl a brzy pověsil housle na hřebík a přestal se jim věnovat.
Když Jozífek dospěl a stal se z něj známý houslista, dal své housle vyčistit
k významnému houslaři. Jaké však bylo překvapení mistra houslaře, když zjistil, že housle, které kdysi Jozífkovi učitel daroval, jsou tuze vzácné. Postavil je
přímo největší mistr všech houslařských italských legend, Antonio Stradivari.
Jozífek tedy kdysi dávno obdržel veliký a vzácný dar.
Martínkovy housle takto vzácné nebyly. Na první pohled vypadaly lépe,
ale byly bezcenné a nehrály dobře. Takto se tedy postaral pan učitel o svého
nadějného žáka Jozífka,“ maminka dopověděla pohádku a zeptala se dcerky:
„A copak si Janinko z tohoto příběhu zapamatuješ?“
„Že i staré a nezajímavé věci mohou být vzácné, jen to na první pohled
není vidět.“
„Ano a můžeme si to říct i o lidech. Mnoho mladých opovrhuje starými,
nepřitažlivými lidmi. Připadají jim bezcenní. A přitom mnoho z nich může
být mladým lidem inspirací, mohou být užiteční svou moudrostí, svou radou, svojí láskou a třeba i tím, že se na nás modlí. Všech bychom si měli vážit
a všichni bychom si navzájem měli být vzácní.“
„A já jsem také vzácná?“
„Ano, beruško, už spinkej, každé dítě je pro maminku a tatínka ten nejvzácnější dar. Děkujeme za Tebe Pánu Bohu. A ať se ti dnes zdá něco krásného
o prázdninách.“
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Salesiánská křížovka
Příjemné místo v poušti
Rabín židovsky
Anglicky skutečný
Kemp
Někdy
Rumcajsův les
Pokud vyluštíš správně celou křížovku (tzn. všechna celá slova), pošli řešení
na e-mail: spackova@sdb.cz do 25. 6. 2022. Tři vylosovaní obdrží malý dárek.

Pohádka od skřítků
V

na palouku žili dva skřítkové. Jmenovali se Honzík a Martínek.

Maminka je každé ráno posílala do skřítčí
protože tam měli spoustu

. Cestou vždy zdravili všechna zvířátka, kte, hned na to potkali

rá v lese potkali. Nejprve uviděli
Pod ním krásně voněly

rádi,

. Skřítkové chodili do

. Kolem nich poletovaly

zík málem dostal žihadlo. Martínek začal honit
Málem přišli skřítci pozdě. Naštěstí jim

. Seděla na
a

a

.
. Hon-

a zapomněl, že jde do

.

připomněla, že za chvíli začne vyučo-

vání. Co myslíte, přišli skřítkové včas? Co všechno se ve

naučili, si povíme

možná někdy příště! A co vy? Chodíte do školy včas nebo na poslední chvíli?

22

OKÉNKO PRO DĚTI
Spojte body podle pořadí čísel a nakreslete zvířátko.
Zdroj http://www.detske-omalovanky.cz/spojovacky
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MALÁ LETNÍ ILUSTRAČNÍ SOUTĚŽ PRO DĚTI

Malá letní ilustrační soutěž pro děti
Redakce Zpravodaje vyhlašuje ilustrační soutěž pro děti
3–15 let.
»» Namaluj obrázek na téma Moje nejkrásnější místo,
které jsem o prázdninách navštívil/a
»» Obrázek odevzdej na recepci Salesiánského centra do 9. 9. 2022
nebo vyfoť, naskenuj svůj nakreslený obrázek a pošli
na e-mail: spackova@sdb.cz
»» Obrázek označ jménem, věkem a kontaktem.
»» Na obrázek z druhé strany napiš název místa, které jsi namaloval/a.
Pokud budeš posílat obrázek e-mailem, do předmětu mailu napiš
název místa.
»» Do soutěže může každý účastník přihlásit pouze jeden obrázek.
»» Obrázky vystavíme ve fotogalerii na webu Salesiánského střediska,
zveřejníme na sociálních sítích a ve Zpravodaji.
»» Tři vylosované účastníky odměníme dárkem – plátěnou taškou Salesiánského střediska.
»» Další tři mimořádné obrázky, které vybere porota, budou odměněny
mimořádnými dárky.
»» Losování proběhne 12. 9. 2022.
»» Těšíme se na vaše prázdninová tvoření!
Okénko pro děti připravila
Eva Špačková, FR, PR
spackova@sdb.cz, +420 734 648 946
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Informace pro ty z vás, kteří chtějí
Salesiánskému středisku pomáhat také
»» Pomáhá každý, i malý příspěvek. A pokud je pravidelný, víme, že s ním můžeme počítat po celý rok. 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.
»» Pokud se rozhodnete pro pravidelný příspěvek, přidělíme vám jedinečný VS,
podle kterého vždy vaši platbu identifikujeme.
Žádejte zde: spackova@sdb.cz, tel.: 734 648 946.
Potvrzení o poskytnutí daru obdržíte na výše uvedeném
kontaktu Evy Špačkové.
»» Pomoc je možná i účastí na našich beneficích. Pošlete
svůj e-mailový kontakt na: spackova@sdb.cz a budete
o beneficích a prodeji vstupenek informováni s předstihem.
Na co svým darem přispíváte?
»» Děti mohou navštěvovat pouze za symbolický příspěvek (150 Kč / rok) Oratoř po
celý rok.
»» Děti a mládež od 12–22 let využívají zdarma sociální pomoc v klubu Vrtule.
»» Děti ze sociálně tíživých poměrů mohou navštěvovat doučování a kroužky po
celý rok za symbolickou finanční spoluúčast nebo zcela zdarma (na školní rok
2021/22 dárci pomohli uhradit kroužky 25 dětem).
»» Na chaloupky, tábory, akce mohou odjet všechny děti, i ty, pro které by úhrada
byla nepřekonatelnou překážkou (o prázdninách 2021 pomohli dárci uhradit
tábory celkem 29 dětem).
»» Pokrýt náklady na dobrovolníky, kteří pomáhají na táborech s dětmi.
»» Držíme nízkou cenu za kroužky a tábory pro 1000 dětí.
»» Můžeme zaplatit plyn, elektřinu, nájem, opravy hřiště.
»» Pořídíme dětem materiál na sport, keramiku, hudební kroužky.
»» Realizujeme mnoho seminářů, kurzů pro rodiče a poskytujeme poradenství pro
rodiny v krizi.
»» Zdarma poradenství psychologa pro rodiny s dětmi, které mají výchovné
a vývojové problémy.
»» Můžeme dětem nakoupit hračky a mnoho dalšího.
»» Zapojili jsme se také do pomoci Ukrajinským dětem a nabízíme adaptační
skupinu (školičku pro 12 předškoláků) a Oratoř.
Eva Špačková, FR, PR
spackova@sdb.cz, 283 029 311, 734 6489 46

