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Vánoční zázrak
„Mír na zemi nastane,
když budeme žít Vánoce každý den.“
Helen Steiner Rice (1900–1981)
O prvních Vánocích po vypuknutí první světové války v roce 1914 došlo na mnoha úsecích západní fronty
k neobvyklé události. Němečtí vojáci ozdobili zákopy
vánočními stromky, zpívali koledy a volali na nepřátele, aby ve svátečním čase nestříleli. Překvapení Britové,
Francouzi a Belgičané nejistě vykoukli ze svých úkrytů. Trvalo hodnou chvíli, než uvěřili, že nejde o léčku.
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Kroužky
Rekonstrukce vstupu finišuje: Fotoreportáž
Příběh jednoho daru
Akce a benefice v roce 2020

A nakonec se stal zázrak. Vojáci z obou táborů si vyšli
naproti a podali si ruce.
Narození malého bezbranného Dítěte mělo obrovskou
sílu. Vánoce změnily lidská srdce.
Přejeme i vám všem, abyste si ve vašich domovech
a rodinách podávali ruce nejen o Vánocích, ale po celý
život. Aby Štědrovečerní zázrak zrození lásky zářil ve
vašich srdcích navždy.
tým Salesiánského střediska mládeže

Vážení přátelé,
přejeme vám pokojné a radostné
prožití vánočního času
a v novém roce všechno dobré.
Děkujeme za vaši přízeň
a přejeme, abyste
nikdy neztratili
správný směr.
Vyprošujeme
požehnání
do dalších dní…
tým Salesiánského
Střediska mládeže
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PROGRAMY KŘESŤANSKÉ VÝCHOVY
Milí rodiče!
Vkročili jsme do adventní doby, intenzivnější přípravy na příchod Ježíše Krista. I proto bych rád pozval Vaše
děti a mladé na různé aktivity, které naše středisko a farnost připravily, abychom i v novém roce mohli hlouběji
prožívat naši víru a lépe naše životy. I proto si Úterky u Terky stanovily jako své heslo: “Setkat se, modlit se,
inspirovat se.” Myslím, že i to je cílem a posláním chaloupek, které usilovně připravujeme.
Dominik Vachuda
vedoucí Programů křesťanské výchovy
dominik.vachuda@strediskokobylisy.cz

Úterky u Terky
… jsou pravidelnými setkáními mladých od 13 do 26
let v úterý večer. Každé úterý se scházíme v 18.30 na
rytmickou mši svatou.
První úterý je vždy Velký Úterek s hostem a se zajímavým tématem.
7. ledna nás navštíví Petr Mokrejš, zdravotník a bývalý vedoucí kobyliských maxistrantů. Téma bude s ohledem na novoroční předsevzetí aktuální – Dobré skutky
a umět říci “ne”. V nadcházejícím druhém pololetí nás
pak čekají tato, která si vybrali sami účastníci Úterků:
•
•
•
•
•

Křesťan a homosexualita
Partnerské vztahy
Hledání životní cesty
Odpuštění
Ekumenický Úterek ve spolupráci s Pražskou
evangelickou mládeží

Třetí úterý v měsíci je ještě Malý Úterek. Jedná se
o místo, kam může přijít kdokoliv z mladých, který
nemá společenství a rád by s někým scházel. Na programu bývají většinou hry, diskuze a modlitba.
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CHALOUPKY
Milí rodiče, milé děti!

Přihlašování na ostatní akce během školního roku najdete v systému Domeček:
Na rok 2020 jsme pro vás připravili opět výběr z mnoha https://strediskokobylisy.iddm.cz/prihlaseni
táborů a chaloupek. Přihlašování na letní tábory a chaloupky bude zahájeno od 1. února 2020 na webu Salesiánského střediska mládeže.
Adresa zde: www.strediskokobylisy.cz/tabory
Přednostně budeme přijímat děti, které se účastnily táborů a chaloupek v loňském roce. (Z důvodu kontinuity
programů a navázaných přátelských vazeb). Tito zájemci se musí přihlásit do 7. února 2020. Pokud se v této
době nepřihlásí děti, které se chaloupek, táborů, účastnily v předcházejícím roce, postupujeme místa dalším
zájemcům v pořadí, v kterém se přihlásili.
Schvalování přihlášek trvá 10 pracovních dní. Pokud
po této lhůtě neobdržíte žádnou odpověď, prosím pište
na e-mail adresu: chaloupky@sdb.cz, tel: 283 029 311,
734 648 946.

Salesiánské tábory

Pobytové akce charakteristické menší skupinou
dětí a rodinnou atmosférou.

CHALOUPKY/ 20

KAPACITA
25
18
16
28
20
15
18
20
15
13
15
20
20
40
16
20
20
40

CENA
2700
2200
2000
3000
2400
2000
2500
2400
2300
3600
1600
2000
2400
2200
2400
3000
2400
2200

TERMÍN
20. 7.–26. 7. 2020
20. 7.–26. 7. 2020
3. 8.–8. 8. 2020
9. 8.–15. 8. 2020
14. 8.–23. 8. 2020
5. 7.–10. 7. 2020
11. 7.–18. 7. 2020
14. 8.–23. 8. 2020
19.7.–25.7.2020
22. 2.–29. 2. 2020
5. 7.–12. 7. 2020
3. 8.–7. 8. 2020
10. 8.–14. 8. 2020
10. 8.–14. 8. 2020
16. 8.–22. 8. 2020
17. 8.–23. 8. 2020
17. 8.–21. 8. 2020
17. 8.–21. 8. 2020

MÍSTO
v jednání
Zdice u Berouna
v jednání
Sebranice u Litomyšle
Smrčná (Trpišovice)
Liberec-Ruprechtice
Fara Písařov
Smrčná (Trpišovice)
Josífkov – Spáleniště
Písařov (Orlické hory)
Skautská základna Desná
Praha-Kobylisy
Praha-Kobylisy
Praha-Kobylisy
Mentaurov
Vltava
Praha-Kobylisy
Praha-Kobylisy

HOLKY A KLUCI

VĚK
12–14
8–10
12–17
9–15
7–14
14–16
10–13
7–14
8–10
7–15
7–12
6–9
5–8
8–15
9–12
13–16
5–8
8–15

KLUCI

VEDOUCÍ
Michael Schuster
Martin Hobza
Fabián Blažek
Václav Jiráček
Michal Svoboda
Maki Hanáková
Zdeňka Švédová
Michal Svoboda
Johana Němečková
Damián Petr
Adam Nedvídek
Karel Malec
Blanka Malcová
Adam Nedvídek
Vojta Semerád
Jana Martínková
Blanka Malcová
Adam Nedvídek

Uhrazení plné výše poplatku za pobyt není nezbytnou podmínkou účasti.
Přednost mají účastníci z minulých let, kteří se přihlásí do 7. 2. 2020.

HOLKY

NÁZEV
Ministrantská olympiáda
Don Boskovo putování
Maxi-chaloupka
Fotbalová chaloupka
Eldorádo*
Barvy času
Holčičí jízda
Eldorádo*
NATOTATA
Lyžařský a snowboardový tábor**
START – Oratoř
Fotbalový příměšťák
Dobrodružství s Maxipsem Fíkem I. ***
Příměstský tábor pro starší I.
Zažij!
AQUA
Dobrodružství s Maxipsem Fíkem II. ***
Příměstský tábor pro starší II.

Přihlašování na strediskokobylisy.cz/tabory od 1. 2. 2020.

* kluci i holky jedou spolu na jeden tábor Eldorádo | ** přihlašování otevřeno od listopadu 2019 | *** příměstský tábor pro nejmenší

chaloupky@sdb.cz

www.strediskokobylisy.cz

Plakátek ve velkém rozlišení najdete na www.strediskokobylisy.cz/tabory
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VRTULE
Nové zázemí
V listopadu tohoto roku jsme po roce příprav konečně
postavili na své místo nové zázemí pro terénní pracovníky z Nízkoprahového klubu Vrtule. Boudičku, která
ještě nemá své jméno, můžete najít u hřiště ZŠ Hovorčovická.
Minimálně dvakrát v týdnu zde budou sociální pracovníci k dispozici pro všechny mladé lidi, kteří mají nějaké
těžkosti, nebo jen chtějí trávit svůj volný čas smysluplně.
Do budoucna by k běžnému provozu měly přibýt i pravidelné preventivní programy.
Jan Vališ

INFORMACE Z ORATOŘE
Zima v oratoři
Dny se krátí, hřiště pokrývá sníh, teploměr ukazuje záporné hodnoty. Počasí nám říká, že bychom měli možná zůstat doma u krbu s teplým čajem. Co také jiného
dělat? Na koloběžkách se jezdit moc nedá, míč se ztrácí
v mlze nebo sněhu. Oratoř však nabízí spoustu aktivit
i na zimu!

našeho zakladatele na Přespávačce s Donem Boscem
30. 1.–31. 1. 2020.
Jarní prázdniny pro Prahu 8 letos připadají na poslední
únorový týden. Volno opět využijeme a vyrazíme s 13
statečnými lyžaři a snowboarďáky na hory a to zase do
Orlických hor na faru v Písařově. Přihlašování na naše
akce probíhá přes stránky střediska.

Během otevírací doby Oratoře se dá totiž skvěle vyžít
i uvnitř. Stolní tenis, fotbálek a deskovky jsou klasikou, Tak děti, neseďte přes zimu doma a přijďte do Oratoře!
víte ale, že ve výtvarné místnosti máme nepřeberné
množství různých technik, jako například paperquilling,
Adam Nedvídek
origami nebo Fimohmota? Že nevíte, co se pod těmito
cizími názvy skrývá? Pošlete k nám děti - třeba vás překvapí nějakým výrobkem sami. V Oratoři mají místo
i moderní technologie a když se nedá sportovat venku,
mohou si děti vyzkoušet olympijské disciplíny na Xboxu s kinectem. Hitem letošního roku se v klubu stalo
LEGO! Hromada kostek vybízí ke kreativní stavbě a robotická stavebnice Boost dává nahlédnout pod pokličku
programování. Pro mladé vědátory máme elektrostavebnici Boffin - podařilo se nám už postavit FM rádio!
No a ti zkušenější mohou objevit své inženýrské já s klasickým Merkurem.
Vedle běžného provozu nás čeká i několik akcí. Hned
6. 12. 2019 se dveře Oratoře nezavřou v šest večer, jak
je tomu zvykem, ale pro přihlášené děti je nachystaná
přespávačka se sobotním dopoledním výletem.
Že jste se nestihli přihlásit? Nezoufejte, na konci ledna využijeme pololetních prázdnin a oslavíme svátek
ZPRAVODAJ SALESIÁNSKÉHO STŘEDISKA MLÁDEŽE | ZÁŘÍ 2019
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POZVÁNÍ CENTRA PRO RODINU
Centrum pro rodinu Salesiánského střediska mládeže zve na setkávání

PODPŮRNÉ RODIČOVSKÉ SKUPINY
Setkání skupiny budou probíhat
v roce 2020 každou třetí středu
v měsíci 18.00–20.00 h
v Salesiánském středisku
Kobyliské náměstí 11, Praha 8,
klubovna U Hrocha.
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Od ledna 2020 otevíráme v Salesiánském středisku mládeže podpůrnou
rodičovskou skupinu. Bude se jednat o stabilní a uzavřenou skupinu, která
účastníkům nabídne možnost otevírat ty problémy a situace (z oblasti rodičovství,
rodinného a partnerského života), které právě prožívají a řeší a třeba si s nimi tak
úplně neví rady. Tedy uvítají pohledy z různých stran a zkušenosti ostatních, to vše
v důvěrné a podpůrné atmosféře. Ve skupině jsou vítáni všichni – rodiče, prarodiče
i lidé zatím bezdětní, kteří se na rodičovství teprve připravují.
Skupinu povede PhDr. Eva Labusová, která se dlouhodobě věnuje psychoterapii
a poradenství v oblasti rodičovství, výchovy a vztahů. K problematice současného
rodičovství přispívá do vybraných časopisů a na webové portály, pořádá přednášky
a semináře pro odborníky i veřejnost. S manželem Davidem mají tři dospělé dcery.
Kontakt +420 777 344 774 | www.evalabusova.cz

CENTRUM
PRO RODINU

www.strediskokobylisy.cz

15. ledna
19. února
18. března
15. dubna
20. května
17. června
16. září
21. října
18. listopadu
16. prosince
Cena: 2500 Kč / 10 setkání

Kapacita skupiny je omezená,
max. počet 15 účastníků
Bližší informace a přihlašování
blanka.malcova@strediskokobylisy.cz
+420 733 143 069
Pravděpodobná témata:
» dobové výzvy současného manželství a rodičovství,
» péče o partnerský vztah a jeho vývojové fáze,
» slaďování soukromí a profesního života,
» styly rodičovské výchovy,
» potřeby raného věku a dalších vývojových období,
» práce s emocemi,
» zdroje sebepoznání,
» obranné mechanismy,
» prevence vyhoření
» a vše, co účastníci skupiny sami přinesou.

ZPRAVODAJ SALESIÁNSKÉHO STŘEDISKA MLÁDEŽE | ZÁŘÍ 2019
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KROUŽKY
Akce zájmových kroužků

V listopadu pak stolní tenisté vyrazili do Ostravy na poSpolu s kroužky se v uplynulém období rozběhly také slední z letošních bodovacích turnajů, na Memoriál B.
jednorázové akce, které některé kroužky pořádají. V ná- Vavroše, který se konal ve dnech 22. 11.–24. 11. 2019.
sledujících řádcích nabízíme malý přehled o proběhlých Tato akce zažila rekordní účast 60 sportovců. Naši se
akcích.
tentokrát ve dvouhrách neumístili na čelních pozicích,
ale v celoročním hodnocení zabodovali. V dorostencích se na 2. místě umístil Lukáš Fedačko a na 3. místě
Ondra Šebek.
Všem našim milým sportovcům k jejich pěkným výsledkům blahopřejeme.

Týden otevřených dveří
V týdnu od 18. do 22. listopadu 2019 proběhl v kroužcích Týden otevřených dveří. Byla to příležitost pro rodiče a rodinné příslušníky účastníků aktivit nahlédnout
do jedné hodiny každého kroužku. Někde tuto příležitost rodiče využili více, někde méně. V hojném počtu
se rodiče zúčastnili například kroužků keramiky, kde
tvořili spolu s dětmi a aktivně se někteří zapojili také do
Ve dnech 27.–29. září 2019 se konala první akce šer- hodiny tvořivé dramatiky.
mířů v letošním školním roce Mosty přes Jarugu 2019.
Tato dřevárenská bitva nahradila akci s desetiletou tradicí s názvem Válka o Cintru, která měla loni poslední
ročník. Dřevárenské bitvy jsou velké terénní hry s tématikou středověkého boje. Bojuje se měkčenými dřevěnými zbraněmi podle daných pravidel. Tato bitva byla
inspirována knihami Andrzeje Sapkowského.
A jak si celou akci představit? Téměř 450 bojujících,
fantastická atmosféra a zpocená čela… dřevárenská bitva Mosty přes Jarugu byla dle slov organizátorů „naprosto epesní“. Naše děti a mladí získali i několik pěkných umístění. V arénových soubojích 1 vs. 1 stanuly
na stupních vítězů hned ve třech věkových kategoriích:
Eliška Čaplová – 3. místo v nejmladší kategorii, Vítek
Okrouhlík – 1. místo ve střední kategorii a Matěj Bláha – 2. místo v nejvyšší kategorii.

Plánujeme

V říjnu pak vyrazili na cesty naši stolní tenisté. Ve dnech • 7. 12. 2019 | 9–16 h
18. 10.–20. 10. 2019 se zúčastnili 3. bodovacího turVálka o Aiakos – dřevárenská bitva šermířského
naje ve stolním tenisu v Brně. Turnaj pořádá již trakroužku v Ďáblickém háji
dičně Salesiánské hnutí mládeže. V sobotu dopoledne • 7. 2.–9. 2. 2020
a odpoledne proběhly dvouhry a večer čtyřhry. V konZimní šermířské soustředění na běžkách
kurenci Brna, Ostravy, Havířova a Prostějova si Pražáci
v Kořenově v Jizerských horách
nevedli vůbec špatně. Lukáš Fedačko obsadil 3. místo • Únor 2020
v 1. divizi, Šimon Procházka získal 1. místo ve 3. diPrvní bodovací turnaj ve stolním tenisu v roce 2020
vizi a Lukáš Fedačko spolu s Ondrou Šebkem obsadili
v Karviné
ve čtyřhrách 2. místo. Kluci si přivezli nejen úspěchy,
ale také dobrý pocit ze hry a spoustu zážitků.
Hana Gennertová
ZPRAVODAJ SALESIÁNSKÉHO STŘEDISKA MLÁDEŽE | ZÁŘÍ 2019
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REKONSTRUKCE VSTUPU FINIŠUJE
Asi nejčastějším dotazem ohledně stavby bývá poslední dobou věta: „A kdy to bude hotové?“ Je jisté, že plánovaný
termín bohužel stavaři nedodrží. Je to způsobeno pomalejším postupem náročných prací a čekáním na dodávky.
Dokončení očekáváme v únoru. Nicméně během stavby se zatím nevyskytlo nic, co by mělo zásadně zvýšit
její cenu.
Náklady jsou hrazeny ze zdrojů Salesiánské provincie (9 mil. Kč), místní komunity salesiánů (4 mil. Kč), fondů oprav
(1 130 000 Kč) a darů individuálních dárců. Z toho se zatím podařilo ke dni 28. 11. 2019 získat 3 782 761 Kč prostřednictvím veřejné sbírky organizované Střediskem mládeže a 1 791 112 Kč prostřednictvím kostelních sbírek.
Z plánovaných nákladů nám zbývá pokrýt ještě necelých 500 000 Kč. Jsme vám opravdu vděčni za jakýkoliv
příspěvek.
Veřejná sbírka pořádaná střediskem bude ukončena 29. února 2020. Číslo účtu pro dary na rekonstrukci je:
2701348797/2010 (Fio banka).
Nezapomeňte do zprávy pro příjemce uvést na sebe jakýkoliv kontakt pro vystavení potvrzení o daru. Dar je možné předat i v hotovosti. Kontakt: spackova@sdb.cz, tel.: 734648946, 283029311.
Děkujeme srdečně všem, kteří jste nám na stavbu přispěli.

Václav Jiráček

květen 2019

únor 2020

28. 11. 2019

500 000
1 130 000

9 000 000 – Salesiánská provincie

4 000 000 – komunita

5 600 000 – dary

Fotoreportáž

3. NP – střechy, pohled z balkonu
ZPRAVODAJ SALESIÁNSKÉHO STŘEDISKA MLÁDEŽE | ZÁŘÍ 2019
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REKONSTRUKCE VSTUPU FINIŠUJE – FOTOREPORTÁŽ

2. NP – terasa, místnost u kostela, rozvody elektřiny

2. NP – terasa, rozvod elektřiny
ZPRAVODAJ SALESIÁNSKÉHO STŘEDISKA MLÁDEŽE | ZÁŘÍ 2019
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REKONSTRUKCE VSTUPU FINIŠUJE – FOTOREPORTÁŽ

2. NP – terasa, omítky

2. NP – terasa, zasedačka, rozvod elektřiny
ZPRAVODAJ SALESIÁNSKÉHO STŘEDISKA MLÁDEŽE | ZÁŘÍ 2019
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PŘÍBĚH JEDNOHO DARU
Ve středisku jako fundraiser (člověk, který shání finanční prostředky pro neziskovou organizaci) pracuji již 10
let a za tu dobu jsem se setkala s mnoha lidmi, s mnoha úžasnými dárci, někteří často dávají i z mála, které mají.
Dávají, protože věří tomu, co se v Salesiánském středisku dělá, věří, že to všechno má smysl, věří, že výchova dětí
je velmi důležitá a je k tomu potřeba i mnoho dalších různorodých činností a aktivit. A především bezva kolektiv
vrstevníků. Ví, že k tomu, aby se z dítěte stal řádný a charakterní občan, je potřeba mnoho, mnoho úsilí, a občas
se není možné spoléhat jen na rodinu a školu.
Chtěla bych poděkovat všem těmto úžasným lidem, kteří nám fandí, kteří nás podporují a kteří se za nás nahoře
přimlouvají. A za všechny ty „fundraiserské“ příběhy bych vám chtěla povědět jeden, který se přihodil nedávno.
Před pár lety vznikl krátký dokument o edukacích s Prague Cello Quartet, které probíhaly v Salesiánském divadle
pro školy, ještě stále ho můžete objevit na Youtube. Tímto způsobem si Salesiánské středisko v Kobylisích našel
i náš dárce z Belgie a přijel se podívat na jednu z benefic, na které účinkovalo právě cellové kvarteto. Naučil se
i trochu česky. Při poslední návštěvě Prahy a našeho střediska mi předal krásný dopis, psaný lámanou češtinou,
kterou jsem upravila a vyjímám z dopisu tento text:
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Svůj dárek mi předal v obálce, na které byl
nakreslený šálek a v něm horká káva. Bylo
to velice milé i dojemné.
Když viděl, jak jsem překvapená, trochu se usmál a řekl: „Já vlastně ani nevím, proč jsem se začal učit česky.“
„Já to vím,“ zvesela jsem odpověděla, „je to
kvůli mně, protože já bych se už v tomhle
věku anglicky ani francouzsky mluvit nenaučila.“
Smáli jsme se a slíbil mi, že opět přijede do
Prahy i s celou rodinou.
K tomuto příběhu bych chtěla dodat, že si
velmi vážíme úplně každého daru, každého
dárce, každého člověka, který se rozhodne
pomáhat. Děkujeme vám všem!!!
Eva Špačková
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AKCE A BENEFICE PRO SALESIÁNSKÉ STŘEDISKO V ROCE 2020
Výtěžek z benefic, které se budou konat do konce února 2020, je určen na rekonstrukci vstupních prostor do
Salesiánského centra.

Večer přátel Střediska
Večer se koná na poděkování pro naše dárce, dobrovolníky a členy Klubu přátel střediska. Vstupné je pro naše
pozvané hosty zdarma. Pokud ještě nejste v Klubu přátel
střediska a chcete se zapojit, prosím, napište na e-mail:
spackova@sdb.cz nebo se přihlaste přímo do Klubu přátel zde: www.strediskokobylisy.cz/klub-pratel
Pokud se nechcete registrovat, pak pozvání obdržíte
i v případě poskytnutí alespoň jednoho daru Salesiánskému středisku v roce 2019 nebo v roce 2020.
Pokud patříte k anonymním dárcům (nemáme na vás
žádný kontakt, jméno bohužel nestačí), a máte o akci zájem, prosím, napište na e-mail: spackova@sdb.cz, nebo
telefon: 734 648 946, 283 029 311, abychom Vám mohli
zaslat pozvánku.
Na Večeru přátel střediska vystoupí Petr Špaček (člen
Prague Cello Quartet) a jeho hosté. Více informací zde:
www.strediskokobylisy.cz/benefice

Smyčcové kvarteto českých filharmoniků
11. února 2020 v 19 h | Salesiánské divadlo
Kupte vstupenky jako vánoční dárek pro vaše blízké.
Tato benefice je poslední, která je určena na rekonstrukci vstupu. Prodej probíhá každý všední den na recepci Salesiánského centra od 9 do 20 hod.
Na koncertě vás čeká i malé překvapení.
Smyčcové kvarteto českých filharmoniků je složeno
z hráčů České filharmonie: Magdalena Mašlaňová –
1. housle, Milan Vavřínek – 2. housle, Jan Šimon – viola, Josef Špaček – violoncello. Jako host vystoupí mimořádný klavírista Miroslav Sekera.

Vstupenky: Ceny vstupenek jsou 300 Kč (sponzorská
vstupenka) a 250 Kč (samostatná vstupenka). Více zde:
www.strediskokobylisy.cz/benefice/benefice-smyccove-kvarteto-ceskych-filharmoniku

Kvarteto bylo založeno v roce 1992 a uskutečnilo řadu
úspěšných koncertů u nás i v zahraničí. Je pravidelně
zváno do Japonska.

PRAGUE CELLO QUARTET
v jednání duben 2020

Program: Nejznámější klasické světové melodie (podrobný program bude zveřejněn v lednu).
Informace o všech beneficích najdete zde: 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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Tradiční adventní trhy
u Terezičky 3. nedele adventní

15. prosince 2019

Přijďte udělat radost sobě nebo svým blízkým
a pořídit krásné ručně vyráběné dárky
Po každé dopolední mši | Farní sál pod kostelem
Kostel sv. Terezie, Kobyliské náměstí 1, Praha 8

Výtěž
kci
u
r
ek z prod
t
s
n
o
eje bude věnován na rek
společ
ného vstupu do Salesiánského centra.
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