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V obchodě 

Jednomu chlapci se zdálo, že se ocitl ve velkém obchodě.  Za pultem jako 
prodavač stál anděl.

„Co tu prodáváte?“ zeptal se kluk.
„Všechno, co si přeješ,“ odpověděl krátce anděl.
Chlapec začal vypočítávat svá přání.
„Přál bych si, aby skončily všechny války na světě, aby byla všude sprave-

dlnost, abychom byli snášenliví a velkodušní k cizincům, aby bylo v rodinách 
víc lásky, aby měli všichni práci, abychom v církvi měli k sobě blíž a…“

Anděl ho přerušil: „Je mi líto, chlapče. Ty jsi mě špatně pochopil. My ne-
prodáváme plody, my prodáváme jenom semena.“

Jedno Ježíšovo podobenství začíná takto: „Království Boží je jako dobré 
semeno, které člověk zasel na svém poli...“

Semínko je vždycky začátek. Malý, téměř zanedbatelný začátek. Bůh sám 
přišel na zemi jako semínko, jako částečka, jako malý výhonek. Semínko, to je 
zázrak. I ohromný strom vyroste z úplně malého semínka. Naše duše je zahra-
da, do které jsou zasety velké hodnoty.

Necháme je vyrůst?
Bruno Ferrero

Zpravodaj vychází obvykle čtyřikrát ročně.  
V elektronické podobě je k dispozici na www. strediskokobylisy.cz/dokumenty/zpravodaje

Přejeme dětem, které se opět vrací v těchto dnech do školních lavic, aby 
nepropásly svoje příležitosti, nenechaly ležet ladem svoje schopnosti, vlohy 
a nadání, ale aby se je naučily správně rozvíjet, aby z nich jednou vyrostli skvělí 
lidé, jako z malých semínek zdravé a krásné stromy, které nesou dobré ovoce.

Požehnaný nový školní rok všem přeje Tým Salesiánského střediska mládeže



TÁBORY A CHALOUPKY 

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 
dobrodružství na některých z nich. 

Start 2022
Hned první den jsme se potkali 
s  PhDr. Suchánkem, archeologem, 
který nám prozradil, že se v  okolí 
Spáleniště množí důkazy o  přítom-
nosti 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 2022
Na divoký západ odjela další cha-
loupka NATOTATA. Co dělaly děti v El 
Pasu? 
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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 2022
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 2022
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 egypt-
ského otroctví do svobodné země. 
Museli jsme překonat moře, poušť, 
hory, nepřátele a další překážky. Se-
tkávali jsme se s Mojžíšem a jeho přá-
teli, každé ráno sbírali manu a večer 
hledali křepelku. Vyzkoušeli jsme si 
spaní pod širákem, naučili se vařit 
v  kotlíku na ohni, vyrobili si opánky 
na cestu. Ale především jsme pro-
hloubili vzájemné přátelství, schop-
nost spolupracovat a  ochotu si po-
máhat.

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.
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Fotbalový příměšťák 2022
Fotbalový příměšťák se uskutečnil 
v  prvním srpnovém týdnu v  Praze 
v Kobylisích.
Byl určen pro ty nejmenší fotbalis-
ty, ale nebyl pouze o  fotbale, jak se 
může zdát. Děti zde měly všeobecný 
sportovní rozvoj. Velmi oblíbené byly 
různé opičí dráhy a obratnostní sou-
těže nebo také například vybíjená. 
Polední klid jsme většinou trávili nad 
deskovkama nebo stavbou lega. Ne-
chyběl ani stolní fotbálek, stolní tenis 
nebo lezecká stěna. Během teplých 
letních dnů jsme se ochlazovali pří-
mo na hřišti pomocí vodního děla, 
což byla jedna z  nejoblíbenějších 
činností dětí :). Děti si z  příměstské-
ho tábora odnesly jak nové fotbalové 
dovednosti, tak i plno nových kama-
rádu 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. Tábor se 
letos zkrátka opět vydařil…

Zažij!
Chaloupka Zažij se letos rozhodla 
letět na Havaj. Hned první den však 
ztroskotali na neznámem ostrově, 
a  tak jim nezbývalo nic jiného než 
se seznámit s  místními domorodci, 
postavit akvadukt, padák nebo si vy-
zkoušet spaní po širákem. Nakonec 
se jim podařilo objevit černou skříň-
ku a přivolat pomoc, a tak jsou teď již 
všichni v bezpečí zpátky doma. 

Eldorado
V  termínu 12.–21.8.2022 se u  rybní-
ka Zvůle v srdci České Kanady usku-
tečnil letní stanový tábor Eldorádo 
pro chlapce a  děvčata ve věku 7-14 
let. Téměř padesátka táborníků po 9 
dní prožívala na vlastní kůži atmo-
sféru starověkého Řecka. Program 
tábora byl vyvážený mezi společné 
hry, odpočinek, služby a  vzdělávací 
témátka. Děti prožívaly program ve 
smíšených skupinách, kde se star-
ší starají o  mladší. Na konci tábo-
ra se starší děti odvážně vydaly na 
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dvoudenní výlet s přespáním v teré-
nu. Všechny táborníky čeká potábo-
rové setkání na tradiční listopadové 
víkendové akci.

AQUA
V  polovině srpna se naše vodácká 
parta opět sešla, aby užívala krás pří-
rody, Vltavy a kanálu. Vydali jsme se 
s  dětmi opět na chaloupku AQUA. 
Přivítalo nás nádherné počasí, skvělí 
vedoucí a  spousta nových vodác-
kých dovedností. V  meziprostorech 
jsme zapáleně diskutovali o  všem 
možném a zažili různá překvapení od 
vedoucích. Díky všem!

Fotbalová chaloupka
Mladí fotbalisté se vypravili do Se-
branic. Krom tréninků a  fotbalových 
zápasů se také utkali s podlým Kvě-
toslavem, který se pokusil podvo-
dem získat dědictví lorda Marcuse. 
Program chaloupky obsahoval mimo 
jiné také večerní modlitby a  slůvka, 
která si perfektním způsobem připra-
vili mladí trenéři.
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A co na to rodiče?
Vybíráme z 52 odpovědí několik 
zpětných vazeb na chaloupky.

Vycházím z vyprávění syna. 
Byl velmi dobře připravený 

program, motivovaní 
vedoucí, dobrý dětský 
kolektiv, chutné jídlo.

(Fotbalová chaloupka)

Na chaloupce se synovi moc 
líbilo – obzvláště věkové 

složení dětí, přístup vedoucích, 
organizace tábora i téma 
u dívčí chaloupky – dcera 

byla poprvé a také byla velmi 
spokojená – vstřícnost, péče, 
super parta holek, program. 

(Boss Bosco a Chaloupka pro děvčata)

Za nás naprosto skvělé. 
Děkujeme za přijetí a za 

úžasné vedení!
(Fotbalový kemp)

Dceři se na chaloupce moc 
líbilo a užila si to. Líbila se jí 

noční hra a celkový program.

(Chaloupka pro děvčata)

Perfektně připravený tábor pro 
děti daného věku, program 

důkladně promyšlený od rána 
do večera, prostě Pecka!!!

(NATOTATA)

Eldorado i Fotbalový příměšťák byly 
pro našeho syna Toníka skvělými 

chaloupkami, kde vždy jako jeden 
z nejmladších poznal nové děti 

a vedoucí, zasportoval si (on velmi 
rád běhá), více se osamostatnil od 

nás rodičů, a také poznal křesťanské 
hodnoty a víru. Ke komunikaci 

i s přihlašováním, kdy vždy včas přišly 
informace k oběma táborům převážně 

od paní E. Š. nemám výhrad.
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Odvádíte skvělou práci! 
Moc děkuji a držím palce!

(NATOTATA)

Děkujeme panu 
Nedvídkovi. Syn byl moc 

spokojený a příští rok 
určitě chce znovu.

(PT I starší) 

Dcera chce příští rok opět 
na Horotábor i Příměšťák 
a to je, myslím, nejlepší 

hodnocení :-)

Jste borci!!! Dovedu si představit tu náročnou 
zodpovědnost za tolik cizích dětí a taky únavu 

při celodenním bytí s dětmi. Obdivuji nápaditost 
při výběru programu (téma chaloupky a k tomu 

vybrané aktivity a hry) a taky super mnohdy náctileté 
asistenty… Za naši rodinu moc děkujeme!

(Start)

Děkujeme všem, kteří se po přípravy a realizace letošních 
táborů a chaloupek zapojili, děkujeme také všem dárcům, 

kteří chaloupky podpořili, velmi také děkujeme Nadaci 
ČEZ, která nám přispěla letos pro děti na ubytování. 

Info pro dárce: www.strediskokobylisy/darci
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PROGRAMY KŘESŤANSKÉ VÝCHOVY

Milí rodiče,

Toto léto vyjelo mimo Prahu 13 chaloupek a 3 skupiny dospívajících, 
a uskutečnilo se 5 příměšťáků. Alespoň takto bych Vám rád poděkoval 
za Vaši zpětnou vazbu, z níž některé výroky najdete i v tomto Zpravodaji. 
Nejen mě, ale i hlavní vedoucí a asistenty potěšila a také nás inspirovala 
k tomu, jak zlepšit akce příští léto. Nový školní rok se pomalu znovu roz-
jíždí, a proto zde také naleznete i bližší informace pro aktivity pro mládež, 
které chystáme.

Úterky u Terky
Úterky u Terky, setkání mladých od 13 do 26 let, budou v tomto školním 
roce probíhat v podobném stylu jako minulý rok.

První úterý v měsíci bude vždy klasický program tzv. Velký Úterek. Za-
čneme v 18.30 mší svatou a poté budeme pokračovat povídáním na růz-
ná témata, jako například: Exorcismus, Sekty, LGBT a  mnoho dalšího. 
Třetí úterý v měsíci bude patřit modlitbě a setkání se. Po večerní mši svaté 
bude následovat modlitba formou chval či lectio divina. Nebudou chybět 
ani nedělní Taneční večery a sportovní Odpoledne pro mládež či ad-
ventní duchovní obnova. 

Ostatní úterý jsou vyhrazena pro setkání menších společenství – π-21 
(15–16 let), biřmovanci (17–20 let) a BISSTRO (20–22 let). Další společen-
ství – Kontakt pro 15 a 16tileté – se schází každé úterý.

První, Zahajovací Úterek proběhne 27. 9. 2022, kdy se společně bude-
me modlit za následující školní rok a poté u táboráku probereme uplynu-
lé prázdniny. 

Úterý poté 4. 10. 2020 se sejdeme na prvním Velkém Úterku, kde se za-
měříme na téma Sexuální zneužívání v církvi za doprovodu odborníka 
premonstráta Marka Drábka.
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Pro bližší informace sledujte sociální sítě (facebook a instagram) Úterků 
u Terky. Pokud hledáte společenství pro pravidelné setkávání mladých 
u nás ve farnosti, neváhejte se mi ozvat.

Dominik Vachuda
vedoucí Programů křesťanské výchovy

dominik.vachuda@strediskokobylisy.cz 

  uterky     uterky_u_terky
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KROUŽKY – NOVINKY

Nabízíme nové kroužky

Pohybové a míčové hry 
 » Máš rád pohybové a míčové hry a je ti mezi 10–13 roky? 
 » Občas ti chybí parta, se kterou by sis je mohl/a zahrát? 
 » Rád/a bys sis s někým něco zahrál/a, ale ve sportech moc nevynikáš, 

a proto se držíš trochu zpátky? 

Pak možná pro tebe je tu nový sportovní kroužek s Eliškou. 

Na plánu je spousta her a sportů; naučíme se jejich pravidla, budeme je 
hrát a své dovednosti postupně zdokonalovat...

A třeba vytvoříme také bezva partu.

Těšit se můžeš třeba na známé věci, např. vybíjenou, přehazovanou, vo-
lejbal, ringo, aj. a postupně vyzkoušíme i některé další a možná i méně 
známé sportovní aktivity.

V teplejších měsících budeme sportovat venku, v zimě v tělocvičně.

Devítiletí se mohou ozvat také…

ZPRAVODAJ SALESIÁNSKÉHO STŘEDISKA MLÁDEŽE | ZÁŘÍ 2022
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Fotbal pro děti 7–9 let
Fotbalový kroužek pro děti ve věku 7–9 je rychlou odpovědí na poptávku, 
která hned první den zápisu převyšovala naši nabídku. Na koho se tedy 
nedostalo nebo, kdo ještě nezačal o kroužcích přemýšlet a  fotbal hraje 
rád, ale zjistil, že už je vše pro malé fotbalisty obsazené, čeká ode dne-
ška zbrusu nový fotbalový kroužek s  panem trenérem Hlaváčkem (Ma-
jáčkem)…

Hanka Gennertová, FMA 
vedoucí sektoru Kroužky zájmového vzdělávání

krouzky@strediskokobylisy.cz, 605 554 284
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PRO DĚTI
Zlatá brána

 » Pro děti 4–6 let  
 » Každý čtvrtek 14.00–15.00 h  

v klubovně U Hrocha
 » Písně, tance a hry v českém roce, pěvecká příprava, 

hudebně-pohybová cvičení
 » Cena 1300 Kč / pololetí nebo 2400 Kč / škol. rok
 » Lektorka: Markéta Kahoferová

Předškolák
 » Pro děti 5–6 let, které v následujícím škol.roce nastoupí 

do ZŠ
 » Každé úterý 14.00–15.00 h v klubovně U Svišťů 

(v herničce)
 » Předškolní výchova, rozvoj grafomotorických dovedností, 

matematických představ a jazyková výchova
 » Cena 1300 Kč / pololetí nebo 2400 Kč / škol. rok
 » Lektorka: Eva Klimánková

Hravá paleta
 »  Pro děti 5–8 let
 »  Každou středu 15.30–16.45 h v klubovně U Hrocha 
 » Kroužek pro malé malíře, které baví kreslení  

a tvoření z různých materiálů
 »  Cena 1400 Kč / pololetí nebo 2600 Kč / škol.rok
 »  Lektorka: Lenka Kloboučníková

Mladé Kořínky
 » Pro děti 5–8 let
 » Každé pondělí v klubovně „U Svišťů“
 » 2 skupiny: 15.00–16.00 a 16.00–17.00
 »  Poznávání přírody prostřednictvím pokusů, pozorování 

a her
 » Cena 1300 Kč / pololetí nebo 2400 Kč / škol. rok
 » Lektorka: Lenka Kloboučníková

Hbitý mrňous
 » Pro děti 5-8 let
 » Každý čtvrtek 16:00-17.00 v tělocvičně
 » Všestranný rozvoj pohybových dovedností
 »  Cena: 1300 Kč / pololetí nebo 2400 Kč / škol. rok
 » Lektorka: Lenka Kloboučníková

Hra na ukulele
 » Pro děti 5-10 let
 » Každou středu v klubovně U Svišťů (v herničce)
 » 3 skupiny:  

13.00–13.35 (5–7 let), 13.45–14.20 (7–10 let)  
a 14.30–15.05 (7–10 let)

 » Cena: 1400 Kč / pololetí nebo 2600 Kč / škol. rok
 » Lektorka: Eva Klimánková

PRO RODIČE
Pravidelné výtvarné a vzdělávací semináře s hlídáním 
dětí 

 » Každé úterý 9.30–11.30 h,  
aktuální nabídka na www.strediskokobylisy.cz

 » V klubovně U Hrocha, hlídání dětí v klubovně U Svišťů 
(v herničce)

 » Přihlašování na:  
eva.klimankova@strediskokobylisy.cz 
telefon  +420 777 182 712

Večerní vzdělávací semináře a kurzy
 » Aktuální nabídka na:  www.strediskokobylisy.cz/centrum-

pro-rodinu/dospeli
 » Přihlašování na: 

blanka.malcova@strediskokobylisy.cz 
telefon +420 733 143 069

Rodinné a výchovné poradenství
 » Každé pondělí 13.00–15.00 h nebo v jiném termínu dle 

individuální domluvy
 » Možnost bezplatných konzultací
 » V klubovně U Svišťů
 » Poradce: Mgr. Ilona Blažková
 » Objednání předem na:  

poradcevevychove@strediskokobylisy.cz

...aby mladí žili rádi...
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Nabídka
Centra pro rodinu
na školní rok
2022/2023

Pokud není uvedeno jinak, přihlašování na:  
www.strediskokobylisy.cz/krouzky

obrázek freepik.com
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Podpůrná skupina pro rodiče
 » Každou třetí středu v měsíci 18.00–20.00 h v klubovně 

U Hrocha
 » Pravidelná setkání nad rodinnými a výchovnými tématy 

pod vedením  
PhDr. Evy Labusové

 » Bližší info na: blanka.malcova@strediskokobylisy.cz

Podpůrná skupina pro ženy 45+ 
 » Každou druhou středu v měsíci 18.00–20.00 h 

v klubovně U Hrocha
 » Pravidelná setkání pod vedením  

PhDr. Evy Labusové
 » Stabilní skupina do 10 osob
 » Bližší info a přihlašování na:  

blanka.malcova@strediskokobylisy.cz

PRO DĚTI S RODIČI
Hrátky s medvíďátky

 » Každé pondělí v tělocvičně
 » Rodiče s dětmi 18–24 měsíců 
 » 2 skupiny: 9.30–10.30 h a 10.30–11.30
 » Stanoviště na procvičení smyslů, motoriky, opičí dráha, 

zpívání, krátká říkadla
 » Cena 1300 Kč / pololetí nebo 2400 Kč / škol. rok
 » Lektorka: Lenka Kloboučníková 

Cvičení s kočičkou
 » Každou středu a pátek v tělocvičně
 » Pro rodiče s dětmi 2–4 roky
 » 1. skupina: středa 9.30–10.30 h 

2. skupina: středa 10.30–11.30 h 
3. skupina: pátek 10.30–11.30 h

 » Cena 1300 Kč / pololetí nebo 2400 Kč / škol. rok
 » Lektorka: Eva Klimánková

Hbitý mrňous
 » Každý čtvrtek 15.00–16.00 h v tělocvičně
 » Cvičení rodičů s dětmi 4–6 let
 » Všestranný rozvoj pohybových dovedností
 » Cena 1300 Kč / pololetí nebo 2400 Kč / škol. rok
 » Lektorka: Lenka Kloboučníková

Hrajeme si s hrošíkem
 » Každý čtvrtek v klubovně U Hrocha 
 » 1. skupina: 9.30–10.30 h 

2. skupina: 10.30–11.30 h
 » Pro rodiče s dětmi 2–4 let
 » Povídání, zpívání, hraní a tvoření na jednotlivá témata 

(barvy, roční období, rodina, tělo, …) 
 » Cena 1300 Kč / pololetí nebo 2400 Kč / škol. rok
 » Lektorka: Eva Klimánková

Blátotlačky – keramika pro děti s asistencí rodiče či 
prarodiče

 » Každý čtvrtek 13.30–14.30 h v Keramické dílně 
(U Beránka)

 » 1 dospělý + 1 dítě 3–6 let
 » Práce s hlínou, modelování jednoduchých tvarů, zdobení 

a dokončování výrobků
 » Cena 1500 Kč / pololetí nebo 2800 Kč / škol. rok
 » Lektorka: Marie Muchová

Otevřená hernička 
 » Každý pátek 9.00–12.00 h v klubovně U Hrocha 
 » Otevřená setkání maminek s dětmi 
 » V 9.30 h společný úvod (říkadla, písničky)
 » Vstupné: 50 Kč (káva, čaj v ceně)
 » Lektorka: Eva Klimánková 
 » Bez přihlašování

OSTATNÍ NABÍDKY
„Když dítě nepřichází“ – svépomocná skupina pro 
bezdětné

 » Čtvrtek od 18.30 h jednou měsíčně v klubovně 
U Hrocha

 » Pravidelná večerní setkávání pro páry i jednotlivce
 » Sdílení, diskuze, setkání s hosty – odborníky
 » Více na: www.strediskokobylisy.cz/centrum-pro-rodinu/

dite-neprichazi2

„Švadlenky – jednoduché šití na stroji“
 » Každé první úterý v měsíci od 18.00-21.00 v klubovně  

U Hrocha
 » Každé setkání bude tematicky zaměřeno (např. šití čepice, 

sukně, apod.)
 » Pod vedením zkušené švadleny
 » Šicí stroj nutné přinést s sebou
 » V ceně střih, káva, čaj
 » Koordinátorka: Lenka Kloboučníková
 » Cena: 200 Kč / setkání nebo 1400 Kč / rok (9 setkání)

PŘIPRAVUJEME
„Svépomocná skupina pro ženy“ 

 » pravidelná večerní setkávání (jednou měsíčně, 9 setkání 
ročně)

 » Ve spolupráci s Rodinným centrem Praha z.s.
 » Bližší info během září na www.strediskokobylisy.cz/

centrum-pro-rodinu/dospeli

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



...aby mladí žili rádi... CENTRUM
PRO RODINU
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Čtvrtek 10. 11. 2022
Svatomartinský průvod

Sobota 26. 11. 2022
Tvoření adventních věnců

Pondělí 5. 12. 2022
Mikulášská

Čtvrtek 15. 12. 2022
Malé předvánoční zastavení

Středa 23. 3. 2023 
Rozjaření

Úterý 21. 6. 2023
Rozloučení se školním rokem

CENTRUM PRO RODINU
Jednorázové akce na školní rok 2022/2023



Centrum pro rodinu Salesiánského střediska zve na dopolední cyklus seminářů

6 setkání 
podzim 2022

CENTRUM
PRO RODINU

 strediskokobylisy.cz   salesianikobylisy   salesianikobylisy

Místo Klubovna U Hrocha 
 Salesiánské střdisko mládeže, Kobyliské nám. 640/11, Praha 8-Kobylisy

Lektorky Marie Macounová, Eva Špinarová, Jarka Korčáková 

Cena 1000 Kč za celý cyklus, v případě volné kapacity jednotlivý seminář za 220 Kč

Přihlašování eva.klimankova@strediskokobylisy.cz

Hlídání dětí je zajištěno v klubovně U Svišťů. Pro děti je potřeba přinést přezůvky a podepsanou svačinku.

	 4.	10.	 Na	čem	nám	nejvíc	záleží
	 11.	10.		 Moje	potřeby	–	jak	si	srozumitelně	říci,	co	potřebuji
	 18.	10.	 Ideální	matka
	25.	10.	 Moje	máma,	babička	a	další	významné	ženy
	 1.	11.	 Co	děti	opravdu	potřebují?
	 8.	11.	 Moje	hřivny úterky	9.30–11.30	hodin

Spokojená
na	mateřské
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Mgr. Blanka Malcová 
vedoucí Centra pro rodinu

Podívej se pod pokličku! 2

Je právě červnový pátek dopoledne. Na chodbě Salesiánského střediska 
mládeže v blízkosti recepce je slyšet výskání, chichotání, pištění malých 
dětí. Některé utíkají rychle ke schodišti, aby se mohly sklouznout po 
nájezdu na kočárky. Ale nemohou se klouzat dlouho, začíná totiž 
vyučování pro několik ukrajinských dětí od 3–6 let. U nás se této skupině 
říká adaptační a patří pod Centrum pro rodinu (CPR).

Je to ale jen jedna malá částečka mozaiky činností CPR. Pojďte se tedy 
s námi podívat, tentokrát Pod pokličku Centra pro rodinu.

Blani, jak dlouho pracuješ  
v Centru pro rodinu?  
Vždy jsi byla na vedoucí pozici?
Já jsem se kvůli vám podívala do zá-
znamu, protože to z  hlavy nevím, 
jsem zde od roku 2007.

To je tedy již 15 let?
Ano, nějak to všechno uteklo. Ved-
la jsem zde napřed asi 5 let kroužek 
němčiny. Potom mě oslovila Lucie 
Lišková, tehdejší ředitelka Salesián-
ského klubu mládeže (SKM), zda bych 

„Rodiče a dítě – 
společně!
Centrum pro rodinu má záměr 
podpořit vztahy mezi dětmi a rodiči 
společným prožíváním aktivit.“
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PODÍVEJ SE POD POKLIČKU – Blanka Malcová

si nechtěla vzít na starost doučování; 
já jsem v té době ukončovala studium 
sociální práce. Vlastně jsem k  tomu 
měla tím pádem blízko, protože do-
učování bylo tehdy výhradně určeno 
dětem z  OSPODu (pozn. OSPOD je 
orgán sociálně-právní ochrany dětí, 
tzv. „sociálka“. Tento orgán zastupuje 
zájmy dítěte v  řízení, v  nichž se roz-
hoduje o  nezletilých. Jedná se např. 
o svěření do péče, určení výše výživ-
ného nebo upravení styku s rodiči).

Takže to byla hlavně sociální práce. 
V  roce 2013 pak za mnou Lucie při-
šla s tím, zda bych si nechtěla vzít na 
starost i Centrum pro rodinu (dále jen 
CPR).  Tehdy však Centrum pro rodinu 
mělo zcela jinou podobu než dnes. 
Jednalo se především o školičku a po-
radenství ve výchově – obojí měla na 
starosti Lenka Vaculová (pozn. sale-
siánka) a pak tady byl ještě klub ma-
minek, který se scházel jednou týdně 
pod vedením jedné dobrovolnice. 
Takže to bylo zatím úplně v plenkách. 
A  protože v  celém CPR jsem vlastně 
byla jenom já a  Lenka Vaculová, tak 
nám Michal Svoboda tenkrát řekl: 
„Blanko, potřeboval bych, abys začala 
chodit na porady.“  Tak to v podstatě 
tak vzniklo, že jsem se toho ujala já. 

Nyní ale Centrum pro rodinu již 
funguje zcela jinak, jak dlouho, 
kolik let běží v dnešní podobě?
Tak to se již bavíme o roku 2013, byla 
to doba, kdy do SKM nastoupil i Vašek 
Jiráček. Nastoupila také Markéta Ha-
náková, salesiánka, která vedla sektor 
kroužky, takže, my jsme se tady v září 
2013 sešli a začali společně fungovat, 
a to byl i začátek dnešního Centra pro 
rodinu.
 
Po dvou letech paralelního fungová-
ní SKM se Salesiánským střediskem 
mládeže, se staly naše programy 
(CPR a  Kroužky) jeho součástí a  na 
postu ředitele střediska vystřídal Va-
šek Jiráček tehdejšího ředitele Mi-
chala Svobodu. 

Takže podoba Centra pro rodinu 
se skládala od toho roku 2013. V  tu 
dobu přišla také do CPR Eva Klimán-
ková a spolu jsme tomu začaly dávat 
tvář. Ty začátky byly možná trochu 
rozpačité, s  Evou jsme se jely inspi-
rovat i do Brna – Žabovřesk, podívat 
se, jaké programy se tam pro rodiny 
s dětmi dělají. A pak jsme se to sna-
žily tady rozjet. Něčím jsme se inspi-
rovaly a  něco jsme vymyslely samy 
dvě. 
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Můžeš ve stručnosti popsat 
programy Centra pro rodinu?
V  současné době má CPR poměrně 
široký záběr. V  první řadě nabízíme 
aktivity pro nejmenší děti s  rodiči. 
Máme také kroužky pro nejmenší děti 
(od 4 let), ale těch máme minimum, 
protože především klademe důraz na 
podporu vztahu matka – dítě. Proto 
většina těch aktivit je společných pro 
rodiče s  dítětem. Chceme, aby si ten 
společný čas rodiče spolu s dětmi užili 
a nechceme je trhat. Nejsme příznivci 
toho, aby roční či dvouleté děti trávili 
čas bez rodičů. To byl také jeden z dů-
vodů, proč školička, v původní podo-
bě v CPR zanikla. Neustále se zvyšoval 
tlak od rodičů nám sem dávat děti již 
od dvou let a  nám to nerezonovalo 
s tou naší myšlenkou. Já sama si mys-
lím, že takhle malé děti mají být doma 
s rodiči, s maminkou. 

Nyní tedy máme 16 kroužků, kam 
chodí zhruba 160 těch nejmenších 
dětí s  rodiči. To je ta pravidelná čin-
nost. Potom ještě pravidelně nabízí-
me dopolední semináře pro maminky 
s hlídáním dětí. Probíhají každé úterý 
dopoledne a střídáme to – jednak to 
jsou vzdělávací semináře, z  oblasti 
výchovy a  vztahů a  potom nabízíme 

také tvoření pro maminky, které si zde 
mohou něco vyrobit (keramika, jiné 
materiály ad.)

Takže to je spíše na podporu těch 
maminek?
Ano, to je na podporu maminek, kdy 
my pohlídáme děti a maminky si mo-
hou chvíli vydechnout, něco si třeba 
vytvořit nebo si poslechnout zají-
mavou přednášku. Někdy je trochu 
náročné stále vymýšlet nová témata, 
protože semináře probíhají poměrně 
intenzívně (každé úterý), ale zájem 
o to je. 

A kolik rodin navštíví za rok 
aktivity CPR?
Já jsem se to snažila spočítat, ale vel-
mi těžko se to počítá, protože ty rodi-
ny jsou velké a velmi často se nám to 
prolíná skrz vícero různých aktivit. Od-
haduji to na cca 300 rodin. Ale přesné 
číslo se velmi těžko získává. 

Kromě dopoledních seminářů máme 
i večerní semináře a kurzy. Jsou urče-
ny pro rodiče, kteří již chodí do prá-
ce a  nemohou se účastnit seminářů 
dopoledne. Novinkou v naší nabídce 
jsou podpůrné skupiny – Podpůrná 
skupina pro rodiče, která se schází 

PODÍVEJ SE POD POKLIČKU – Blanka Malcová
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pravidelně jednou měsíčně pod ve-
dením PhDr. Evy Lábusové a pak úpl-
ně nová podpůrná skupina pro ženy 
45+, která funguje ve stejném režimu. 
A  pak tady máme speciální svépo-
mocnou skupinu pro bezdětné páry – 
Když dítě nepřichází. Ta zde funguje 
již déle, několik let. 

Kromě pravidelných aktivit, máme i ty 
nepravidelné, ale již hodně ustálené. 
Nyní jich je 6 ročně. Jsou to jednorázo-
vé akce s nějakým zaměřením – Svato-
martinský průvod, Tvoření adventních 
věnců, Mikulášská, Předvánoční zasta-
vení u stromečku, Rozjaření a Rozlou-
čení se školním rokem.  Tyto akce jsou 
velmi oblíbené, na některé z nich do-
razí třeba až kolem 300 lidí. 

K tomu mě napadá otázka, jak se 
rodiny o těchto akcích dozví? 
Samozřejmě, že děláme PR – nástěn-
ky, Kobylístek, sociální sítě, ale já si 
myslím, že největší sílu má stejně 
osobní pozvání. Protože k  nám pak 
chodí maminky, které se to dozvědě-
ly na pískovišti, ony si to mezi sebou 
řeknou, a to má největší efekt. Kolikrát 
se stane, že přijdou na jednorázovou 
akci a líbí se jim tak, že se hned zapojí 
i do pravidelných aktivit. Ta komunita 

kolem CPR je už opravdu velmi široká. 
Máme v databázi velmi mnoho jmen, 
na které zasíláme naše pozvánky, tak-
že se to tak pořád nabaluje. 

Do výčtu aktivit bych ještě ráda uved-
la, že máme rodinné poradenství, 
které u nás vede paní Ilona Blažková. 
Rodiče za ní chodí ohledně výchovy 
dětí, vztahů v rodině a partnerských 
vztahů. Samozřejmě, když se objeví 
něco náročnějšího, třeba dítě s trau-
matem, tak je potřeba poslat rodinu 
na odborné místo. Teď jsme tady měli 
třeba holčičku v  adaptační skupině, 
která zažila těžké trauma při útěku 
z Ukrajiny, byla hodně agresivní, ka-
ždého kousala – tak takový případ je 
již na přeposlání někam dál. Ilona je 
tady každé pondělí odpoledne. Má 
tady poradenské hodiny, ale samo-
zřejmě je k  zastižení i  mimo hodiny 
na telefonu, na e-mailu, nebo si do-
mluví individuální schůzku, v  čase, 
který vyhovuje oběma stranám. Po-
dařilo se domluvit spolupráci i se sek-
tory střediska, kdy vedoucí konzultují 
problémy dětí v jednotlivých progra-
mech přímo s ní. Ilona zde tedy není 
jen pro rodiny, které využívají aktivity 
CPR, ale její práce má přesah do celé-
ho střediska. 

PODÍVEJ SE POD POKLIČKU – Blanka Malcová
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A co příměstské tábory?
Máme dva příměstské tábory pro nej-
menší děti, které probíhají vždy druhý 
a třetí týden v srpnu. 

Během školního roku (každý pátek) 
nabízíme také otevřenou herničku 
pro maminky s  dětmi. Je otevřená 
celé dopoledne. Maminky si spolu 
povídají, sdílí zkušenosti, děti si spolu 
hrají. 

Úplně nově během měsíce března, 
dubna jsme otevřeli pro ukrajinské 
děti adaptační skupinu ve věku 3-6 
let. Nyní k  nám tedy chodí na čtyři 
hodiny dopoledne 12 ukrajinských 
dětí, kterým se věnuje několik lek-
torek. Jednak jsou to ukrajinské lek-
torky, které jsou tam především z dů-
vodu znalosti ukrajinštiny, a pak jsou 
to naše české lektorky – maminky, 
které jsou doma s  dětmi na mateř-
ské a střídají se. Jsme dosti závislé na 
tom, která z nich má čas a která nemá 
zrovna nemocné dítě. Ale program 
mají velmi hezky připravený. Každý 
týden je tematicky zaměřený. Třeba 
zrovna tento týden probírají domá-
cí zvířátka. Je to tedy spojené nejen 
s adaptací, ale i s výukou. Pravidelně 
v celotýdenním režimu to takto běží 

od 19.  dubna. V  březnu jsme jeli na 
zkoušku jen 2 dny v týdnu. Chvíli to 
samozřejmě trvalo, než si děti i  ma-
minky zvykly, ale nyní je již vše za-
běhané. Mají už svoje rituály (pozn: 
Adaptační skupina běžela do konce 
června 2022).

Jak se učí ukrajinské děti češtinu?
No, jde jim to docela rychle, daleko 
rychleji než ukrajinským maminkám.
 
Už jste jistě zažili spoustu 
zajímavých situací, našli se také 
rodiče, kteří si na něco stěžovali 
nebo byli nepříjemní? Jak se 
s takovými rodiči dále pracuje?
Já tedy musím říct, že my tady máme 
naprosto skvělé rodiče. A  není to 
jenom můj názor, ale i  lektoři, kteří 
u nás vedou semináře, tak se k nám 
velmi rádi vracejí, rádi sem chodí a ří-
kají, že je tady moc milá atmosféra. 
Takže já s tímto naprosto souhlasím. 
Jen možná, když byla doba covidu, 
tak se ukázalo, že postoj lidí k  této 
pandemii se pohybuje na strašně ši-
roký škále – od těch nejúzkostnějších 
až po ty naprosté popírače covidu. 
Velice těžko se nám v tomto prostře-
dí pracovalo, protože na některých 
aktivitách při rozvolnění jsme třeba 
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již ani neměli povinnost mít roušky, 
ale někteří rodiče si stěžovali, že ne-
máme respirátory. Docházelo kvůli 
tomu ke zbytečným konfliktům a ne-
příjemnostem, i  když jsme všechna 
nařízení dodržovali. Jsme tedy moc 
rádi, že už je tato covidová doba za 
námi. 

Když nemůžete pomoci rodinám 
přímo v CPR, kam je posíláte? 
Chodí na doporučené organizace 
sami nebo je doprovázíš?
To jsem ještě nezmínila – já mám na 
starost sociální poradenství. Je to 
takové to základní sociální poraden-
ství, které se týká například různých 
dávek státní sociální podpory apod. 
Tu a tam se ale vyskytnou i složitější 
případy – měla jsem tady třeba tatín-
ka, který se sám staral o  syna a  měl 
ohromné dluhy, pak se dostal do exe-
kucí, odpojili mu plyn, elektřinu a cel-
kově to bylo hrozně náročné. Toho 
jsem pak předala do péče Poradny 
při finanční tísni. To jsou již natolik 
specifické záležitosti, že je musí řešit 
odborníci. Já těmto lidem dávám do-
poručení, kam přesně se mají obrátit, 
zatím ale nebylo potřeba, abych na 
úřad nebo další organizaci někoho 
doprovázela. Taky spolupracujeme 

s různými neziskovkami – např. s Kol-
pingovým domem pro matky s dět-
mi. Byla tady také jedna maminka, 
kterou vyhodili z bytu na ulici i s dítě-
tem, tak jsem je nasměrovala na azy-
lový dům, kde jim pomohli. Čas od 
času se nám zde takové složité pří-
pady objeví. Obyčejné věci (třeba jak 
si zařídit pronájem, trvalý pobyt…), 
kdy mě většinou oslovují cizinci, nyní 
uprchlíci z Ukrajiny – tak s těmi pora-
dím sama. 

A máš na toto poradenství 
vyhrazený nějaký čas?
Funguje to spíše nárazově, když se 
někdo objeví, tak ten problém řeším, 
ale nemám pevně stanovené hodiny, 
že bych řekla: „Tak a teď to řeším a za 
hodinu už ne.“ 

Teď jak si řekla, že sem hodně 
přicházejí maminky s dětmi 
z Ukrajiny, cizinci, jak se s nimi 
domlouváš?
No, (smích) špatně! Ono by se řeklo, 
že je to slovanský jazyk, ale vůbec to 
nejde dobře. A to mám za sebou ně-
kolik let ruštiny. Azbuku přečtu, ale 
na to porozumění je to těžké. Takže 
stojíme, bavíme se a vše dáváme do 
google překladače. Ale my máme 
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naštěstí bonus, protože ve středisku 
máme naši Sašu (Ukrajinka), která 
umí ukrajinsky i  česky. A  Saša právě 
pomáhala v  adaptační skupině pro 
ukrajinské děti. 

Já jsem teď hodně mluvila o  CPR, 
ale to je pouze polovina mé práce, 
druhá polovina je doučování. Sama 
nedoučuji, ale doučování koordinuji, 
pořádám i různé kurzy a přípravky na 
přijímačky na střední školy. A při této 
práci se právě hodně setkávám s  ci-
zinci. Jsou to hlavně Vietnamci, Číňa-
ni, nyní Ukrajinci.

Rozhovory s těmito rodiči jsou pro mě 
taky výzva, většinou rodiče neumí ani 
slovo česky, ale přijdou s dítětem, kte-
ré naštěstí vše překládá. 

A teď z jiného soudku. Jak zvládáš 
náročnou vedoucí funkci s pozicí 
maminky, která do nedávna měla 
doma čtyři děti? 
Nejmladší bude čerstvě 13, takže 
nyní už vše zvládám dobře. Je to úpl-
ně něco jiného, než když jsem zde 
začínala v tom roce 2013. V té době 
jsem ještě měla děti ve školce, mu-
sela jsem je vyzvedávat, čekat, až se 
starší vrátí ze školy a pak jsem běžela 

zase zpátky do práce. Bylo to nároč-
né, je ale fajn, že bydlím od střediska 
pěšky jen 7 minut, jinak bych vše asi 
těžko zvládala. Ale teď už problém 
nemám. 

Ty jsi Blanko velice klidná povaha, 
dovede tě vůbec něco hodně 
rozčílit?
To je otázka, která mě teď pobavi-
la. Já jsem totiž všechno, jenom ne 
klidný člověk, já jsem totální nervák. 
Řekla bych, že i cholerik, i když s vě-
kem se to hodně zmírnilo. Dokážu se 
opravdu hodně rozčílit. Ale v práci si 
to samozřejmě nedovolím (smích). 
Co mě nejvíc dovede naštvat je ne-
spolehlivost některých lidí. Na ně-
čem se domluvíme, něco slíbí a pak 
to nedodrží, neomluví se. Tak to 
je situace, která mě rozčílí hodně. 
Uvedu příklad – klasicky září – kdy 
toho mám strašně moc, děti se hlásí 
na doučování, já je musím rozřadit 
(mám 100 dětí na 25 lektorů) tak, 
aby to vše zapadalo do optimálních 
termínů. Je to pro mě naprosto šíle-
né období, kdy jedu i  o  víkendech. 
Na školách na to mají počítačové 
programy, já to všechno dělám ruč-
ně a domlouvám a pak, když to ko-
nečně všechno domluvím, pro mě 
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Co má Blanka ráda

Oblíbený dopravní prostředek –vlak

Oblíbená květina – miluje kytky 
(maminka je učitelka biologie) a ze 
všeho nejvíc luční kvítí.

Oblíbené jídlo – je velký gurmán, má 
ráda maso a vaří teplé večeře. Miluje 
kachnu se zelím a knedlíkem.

Oblíbený autor, kniha – její oblíbený 
autor je Marek Orko Vácha a Ladis 
Heryán. Ale ráda si přečte nebo se 
podívá i na nějakou romantiku :-)

heroický výkon, tak přijdou rodiče 
a řeknou: „No, my jsme si to rozmy-
sleli! A víte co, my vlastně v to úterý 
nemůžeme. Ona má Andulka ještě 
malování, tak nešlo by to ve čtvr-
tek?“ Tak to jsou přesně ty situace, 
kdy zuřím. Protože je to spojené 
i s tou únavou, člověk jede nadoraz 
a pak vidí, že mnozí si vůbec neuvě-
domují, co je za tím práce. 

Když mluvíme o té únavě, 
jak odpočíváš? A umíš vůbec 
odpočívat? Při čem si nejvíce 
odpočineš? Co je pro tebe 
dovolená?
Já odpočívám každý víkend, my od-
jíždíme s manželem na chalupu. Ně-
kdy i s dětmi, když se k nám přidají, 
a  to je pro mě největší odpočinek. 
Přijedeme, otevřeme láhev vína, 
sedneme si na lavičku a  koukáme 
do přírody. Jezdíme již v pátek večer 
a  strávíme tam celý víkend – já se 
hrabu v hlíně, a to je pro mě největ-
ší relax. Máme chalupu u Semil a je 
to tam hezký, moc ráda tam jezdím. 
Bez toho bych fakt nepřežila. Uvě-
domila jsem si to i  v  době covidu. 
Nejsem městský typ, navíc jsem in-
trovert a  přírodu ke svému životu 
potřebuji.

Moc děkujeme za rozhovor.

Rozhovor s Blankou vedla Katka 
Jelínková, připravila Eva Špačková.

ZPRAVODAJ SALESIÁNSKÉHO STŘEDISKA MLÁDEŽE | ZÁŘÍ 2022ZPRAVODAJ SALESIÁNSKÉHO STŘEDISKA MLÁDEŽE | ZÁŘÍ 2022

27 

PODÍVEJ SE POD POKLIČKU – Blanka Malcová



ZPRAVODAJ SALESIÁNSKÉHO STŘEDISKA MLÁDEŽE | ZÁŘÍ 2022

28 

Nová aktovka
Janička se již velmi těšila do školy. Měla tam jít poprvé. Ale to se jen tak říká, 

že poprvé, protože poprvé tam již byla na jaře u zápisu a moc se ji tam líbilo. Vi-
děla všelijaké krásné obrázky a výrobky starších dětí a vycpaná zvířátka v nějaké 
třídě.  Paní učitelka ve školce dětem navíc vyprávěla, že se budou učit ve škole 
samé zajímavé věci a že si pak bude moci přečíst knížku a spočítat kuličky, které 
Janička občas vyhraje na sousedovic Petříkovi. 

A navíc, maminka ji slíbila, že ji koupí zcela novou aktovku. Bude určitě růžo-
vá, s růžovou princeznou, protože s jinou by ani jít do školy nechtěla. A opravdu 
přesně takovou v obchodě prodávali. Maminka kladla Janičce na srdce, aby se 
o aktovku vzorně starala, nenechávala ji ležet někde ve špíně na zemi a pěkně 
si do ní vždy uložila věci do školy. Janička se o aktovku vzorně starala. Holčičky 
ve škole se obdivovaly krásné princezně na aktovce a přály si mít také takovou. 

Až jednou…
Janička odběhla o přestávce ze třídy na chodbu a když 

se vrátila, aktovka byla pomalovaná černou fixou, a nejvíc 
ta krásná princezna. Janička se rozplakala a děti se hned 
seběhly ke zničené tašce. Kdo to mohl udělat? Kdo byl tak 
zlý a Janičce krásnou aktovku nepřál? 

Hned někdo vykřikl, že to mohla udělat Andula. Byla 
to dívenka, která žila jen s maminkou, a místo aktovky no-

sila do školy obnošený a roztrhaný batoh po starším bráchovi. Andula se začer-
venala, vhrkly ji slzy do očí a utekla na chodbu. „Vidíte, udělala to, utekla,“ křiče-
la ze všech nejvíc Tereza, statná holčička s nádhernými copánky, s nejhezčími 
šatečkami, vždy úžasnou svačinou a děsně bohatým tatínkem. Brzy přišla paní 
učitelka a začala vše vyšetřovat. Děti byly jako zařezané. Janička pofňukávala. 
Andula se bála zvednout hlavu. „Nevím, Janičko, kdo to udělal, ale určitě to brzy 
vyšetříme a ten, kdo tašku pomaloval, ji bude muset vyčistit nebo koupit novou.“

„Paní učitelko, my víme, kdo to udělal!“ křičela třída. „To Andula!“ volala Te-
reza. 

„Andulko,“ zeptala se paní učitelka, „je to pravda?“
Andula jen zakroutila hlavou a znovu ji vhrkly slzy do očí.

OKÉNKO PRO DĚTI
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Pak dostala paní učitelka nápad.
„Teď si děti sedněte, zapíši si něco do třídnice. A jé, přestalo mi psát pero a já 

bych potřebovala tady něco obtáhnout černou fixou. Můžete mi ji někdo půjčit? 
Ve třídě to zašumělo. Nikdo neměl černou fixu. Všichni si totiž nechali fixy 

ve výtvarné třídě minulou hodinu, jak jim to paní učitelka nařídila. Měli tam po-
kračovat s výkresem další den.

Za chvíli se vítězoslavně ozvala Tereza: „Já vám půjčím, tatínek mi koupil 
dvoje fixy! A jedny tu pořád mám ve stole.“

„Vážně,“ podivila se paní učitelka, „tak mi tu černou přines.“ 
Tereza se usmívala a hrdě nesla fixu ke stolku. Paní učitelka ji poděkovala 

a přidržela ji za ruku, aby ji mohla něco pošeptat do ucha. Po vyučování si s se-
bou vzala Terezu do kabinetu a dlouho s ní mluvila. Tereza se durdila, rozčilovala, 
pak trochu plakala, ale druhý den bohatý tatínek přinesl do školy nové dvě ak-
tovky. Jednu pro Janičku a druhou pro Andulku. Paní učitelka pak aktovky pře-
dala ve třídě oběma dívenkám. Jen nikomu neřekla, kdo tašky přinesl. Všichni 
se divili, že aktovku dostala i Andulka. Ale paní učitelka celou záležitost dětem 
vysvětlila. 

„Již nikdy nesmíte nikoho obvinit, když nemáte pádný důvod nebo důkaz, 
mohli byste mnoho ublížit zcela nevinnému. Andulka tašku nepočmárala. Byl to 
někdo jiný. Jeden člověk chtěl Andulce udělat radost, když jste ji včera svým ob-
viněním ublížili. Já vím, kdo Janičce tašku počmáral, ale neprozradím vám jméno 
a již po tom nepátrejte. Viník toho moc lituje a slíbil, že se polepší. A pamatujte 
si děti, že závistí a zlobou poškozujete 
nejen druhého, ale především sebe!“

Terezka se neodvažovala v  lavi-
ci pohnout a  byla paní učitelce moc 
vděčná, že její jméno neprozradila. 
Andulka k  sobě tiskla svoji novou 
krásnou tašku a byla šťastná. Některé 
děti se dokonce přišly omluvit, a mezi 
prvními to byla právě Tereza.

 

OKÉNKO PRO DĚTI 



Salesiánská křížovka

Kalcium

Čertovské kvítko

Šat soudce

Rybářská potřeba

Řeka v ČR pramenící 
v Krkonoších

Tvrdý sýr

Pokud vyluštíš správně celou křížovku (tzn. všechna celá slova), pošli řešení 
na e-mail: spackova@sdb.cz do 30. 9. 2022. Tři vylosovaní obdrží malý dárek.
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Pohádka od skřítků

Skřítkové Honzík a Martínek málem přišli pozdě do . Paní  již stála před    

 a ukazovala dětem, co se budou učit. Honzík s Martínkem si rychle sedli na 

  a dávali pozor. Martínka zaujal  v první lavici. Měl na očích  . Martí-

nek ještě nikdy  neviděl, a tak se zeptal paní , co to  má na   . Paní 

hned všem   vysvětlila, že    nosí ti, kteří hůř vidí.   jim 

pomáhají, aby viděli lépe. A pak se paní učitelka zeptala: „Martínku, a víš co po-

máhá těm, kteří chodí do  pozdě?“ Martínek nešťastně zavrtěl . Paní    

se zasmála a odpověděla sama:  „No, přece !!!“ 
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Spojte body podle pořadí čísel a nakreslete zvířátko. 
Zdroj http://www.detske-omalovanky.cz/spojovacky
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Přidejte se k dárcům  
Salesiánského střediska mládeže

 » Pomáhá každý, i malý příspěvek. A pokud je pravidelný, víme, že s ním může-
me počítat po celý rok. Číslo účtu Salesiánského střediska mládeže pro dary: 
2001198943/2010 (Fio banka)

 » Rádi vám vystavíme potvrzení o poskytnutí daru. Potvrzení slouží ke snížení 
základu daně a pro jeho získání je potřeba vyplnit jednoduchý dotazník; 
odkaz najdete na našem webu: https://strediskokobylisy.cz/pro-darce 

 » Potvrzení rozesíláme našim dárcům na přelomu ledna a února pro dary zaplacené 
v předchozím kalendářním roce.

 » Informace, dotazy: Eva Špačková, e-mail: spackova@sdb.cz,  
tel.: 734 648 946, 283 029 311.

 » Dárce, na něž máme kontakt, pravidelně každý rok zveme na Večer přátel středis-
ka. Budeme rádi, když jej s námi strávíte i vy! 

Na jaký účel svým darem přispíváte? 
 » Děti mohou navštěvovat pouze za symbolický příspěvek 150 Kč / rok) Oratoř 

pocelý 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 2022 pomohli dárci uhradit 
tábory celkem 29 dětem).

 » Pokrýt náklady na dobrovolníky, kteří pomáhají na táborech s dětmi.
 » 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. 

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.


