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Slavnostní otevření nových prostor
Benefice: Prague Cello Quartet
Přežijeme koronavirovou krizi?
Pomáhej s GIVTEM

ÚVODEM
Ozvěna

musíš vytvořit více lásky ve svém srdci. Když chceš,
Jeden malý chlapec se procházel se svým otcem v ho- aby tě lidé respektovali, musíš nejprve ty respektovat
rách. Najednou zakopl, odřel si koleno a zakřičel: je. To je princip, který je nutný vložit do všeho v našem
„Jáááu!“ I přes bolest uslyšel z hor hlas, který zopakoval: životě. Život ti vrací to, co ty dáš jemu.
„Jáááu!“
Ze zvědavosti se zeptal: „Kdo jsi?“ Hned přišla odpověď: Přejeme všem, aby ozvěna vašich životů vracela jen
„Kdo jsi?“
samé dobré věci, aby prázdninový čas pomohl vytvořit
v našich srdcích touhu po lásce, přátelství a respektu
„Já tě slyším,“ zlobil se již chlapec, „ale kdo jsi?“
Opět uslyšel to samé.
tým Salesiánského střediska mládeže
Rozčílený chlapec znovu zakřičel: „Hlupák!“ A dostal
odpověď: „Hlupák!“
V tu chvíli se chlapec zaraženě podíval na svého otce
a zeptal se ho: „Tati, co se to děje?“
Otec se usmál a řekl: „Synku, nyní pozorně poslouchej.“
Potom muž zakřičel: „Ty jsi nejlepší!“ Hlas odpověděl:
„Ty jsi nejlepší!“ Dítě bylo překvapené, ale stále nerozumělo. Tak mu otec vše vysvětlil. „Říká se tomu ozvěna,
ale ve skutečnosti je to ŽIVOT. Život jako ozvěna ti vrací to, co ty řekneš nebo uděláš. Život není nic jiného než
odraz našich činů. Když ty si přeješ více lásky na světě,
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TÁBORY A CHALOUPKY BUDOU!
Milí rodiče, milé děti,
s radostí Vám oznamujeme, že chaloupky proběhnou!
S ohledem na nadále trvající riziko nákazy je však potřeba:
• dodat prohlášení o bezinfekčnosti, které je ke stažení na webu střediska v sekci tábory: https://strediskokobylisy.cz/tabory/ s datem dne odjezdu na tábor,
• u chaloupky Eldorádo (z důvodu vyššího počtu účastníků) dodat posudek o zdravotní způsobilosti dítěte
od lékaře k účasti na zotavovací akci – potvrzení od lékaře je potřeba dodat na recepci nebo naskenované
na e-mail: chaloupky@sdb.cz do 31. července 2020. Bez tohoto potvrzení od lékaře nemůžeme dítě na tábor
Eldorádo přijmout,
• v případě, že se u účastníka chaloupky začnou projevovat příznaky koronaviru, i příznaky nachlazení, prosíme, milí rodiče, počítejte s možností, že své dítě budete muset odvést z akce,
• vybavit své dítě několika rouškami a pytlíky, ve kterých by mohly roušky skladovat.
Platby za tábory, prosíme, proveďte neprodleně, termín splatnosti proběhl již 31. května 2020.
Tyto požadavky se týkají pouze pobytových akcí, nikoliv příměstských táborů.

Dominik Vachuda
vedoucí Programů křesťanské výchovy
dominik.vachuda@strediskokobylisy.cz

Pokud ještě rozvažujete, zda dítko poslat na tábor, máme na některých volná místa. Můžete se ještě přihlásit.
Název

Vedoucí

Účastníci

Věk

Volná
místa

Cena

Ministrantská
olympiáda

Michael
Schuster

Kluci

12–14

10

3000

Maxi-chaloupka

Fabián
Blažek

Kluci

12–17

4

2000

3. 8.–8. 8. 2020

Hraběšice
u Šumperka

Barvy času

Markéta
Hanáková

Holky

14–16

4

2000

5. 7.–10. 7. 2020

Liberec –
Ruprechtice

NATOTATA

Johana
Němečková

Kluci
Holky

8–10

3

2300

19. 7.–25. 7.2020

Josífkov –
Spáleniště

Fotbalový
příměšťák

Karel Malec

Kluci
Holky

6–9

4

2000

3. 8.–7. 8. 2020

Zažij!

Vojta
Semerád

Kluci
Holky

9–12

7

2400

Termín

Místo

20. 7.–26. 7. 2020 Velká Bíteš

Praha-Kobylisy

16. 8.–22. 8. 2020 Mentaurov
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TÁBORY A CHALOUPKY
Nový příměstský tábor – Fotbalový příměšťák
Letos otvíráme nový příměstský tábor – Fotbalový příměšťák. Cílová skupina tábora jsou kluci a holky 6–9 let,
kteří rádi hrají fotbal a chtějí se z něj naučit něco nového. Připraven je zajímavý program se zaměřením na
různorodá fotbalová cvičení.
Na táboře je ještě několik málo volných míst. Přihlašovat se můžete skrze webové stránky střediska.
Více informací poskytne hlavní vedoucí Karel Malec,
karel.malec@strediskokobylisy.cz, 603333040.
Karel Malec

CENTRUM PRO RODINU
Změny v rodinném poradenství Centra pro rodinu
Rodinné poradenství Centra pro rodinu má v Salesiánském středisku více než desetiletou historii. Za tu dobu tuto
bezplatnou službu využily stovky rodičů, kteří se potýkají s výchovnými problémy svých dětí nebo dalšími problémy v rodině. Službu po celou dobu obětavě vedla salesiánka Lenka Vaculová, která rodičům prostřednictvím
osobních či telefonických konzultací pomáhala náročné situace řešit.
Nyní po jedenácti letech se s námi Lenka loučí a předává poradenství Iloně Blažkové, která službu povede od nového
školního roku. Služba bude nově k dispozici v pondělky od 13.00 do 15.00 hodin, případně v jiném termínu po
předchozí domluvě. Zájemci o konzultaci se mohou objednávat na emailu poradcevevychove@strediskokobylisy.cz.
Dosavadní poradkyni Lence děkujeme za mnohaletou obětavou práci a nasazení při doprovázení rodin, za vedení
kroužků pro předškoláky a za její milou přítomnost u nás ve Středisku. Iloně pak přejeme, ať se jí v nové práci daří!
Blanka Malcová

RODINNÉ PORADENSTVÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021
PONDĚLKY 13.00–15.00 HODIN
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KROUŽKY
Netradiční pololetí

Lezení pro Oratoř

Druhé pololetí školního roku 2019/20 pomalu končí.
Nebudu se zde pouštět do rozboru toho, jak to u nás
vypadalo po vyhlášení nouzového stavu a s ním spojených všech možných a nemožných epidemiologických
opatření. Zásadní věc byla ta, že jsme od pátku 13. března 2020 byli nuceni přerušit činnost zájmových kroužků. Po 36-ti dnech „kroužkové odstávky“ jsme mohli
11. května konečně opět začít znovu obnovovat činnost.
Některé kroužky jsme zvládli otevřít v tomto týdnu, jiné
o týden později a některé se bohužel již znovu obnovit
nepodařilo.

Tento školní rok poprvé jsme zařadili jako pravidelnou
aktivitu Oratoře i lezení na stěně. Lezení probíhalo
vždy ve středu od 17:00 do 18:00 h. O aktivitu byl zájem
celý rok, proto jsme se rozhodli otevřít i příští školní rok
ve stejné době. Chcete si lezení jen tak vyzkoušet? Chodíte do Oratoře? Ve středu po slůvku jste vítáni. Půjčíme
vám lezečky a vysvětlíme pravidla lezení. Těšíme se na
vás.
Karolína Jelínková

Co k tomu všemu říci? Všem velký dík za trpělivost se
vším, co na nás dopadalo a ještě stále trochu dopadá.
Každý jednotlivec i každá rodina se s tím museli nějak
vypořádat. Abychom alespoň trochu „dohnali, co nám
uteklo“, rozhodli jsme o prodloužení činnosti zájmových kroužků až do 26. června 2020, oproti plánovanému ukončení v polovině června. V tomto roce se také
nebude konat Akademie, na kterou byli někteří z vás
zvyklí, na které vystupovaly děti z některých kroužků.
Věřme, že se situace pomalu stabilizuje a v novém roce
bude líp.
Hana Gennertová

Zápisy do kroužků na školní rok 2020/21
Zápisy do kroužků na nový školní rok budou zahájeny
v pondělí 31. srpna 2020 v 9.00 hodin. U některých
kroužků však v tomto čase naleznete v našem informačním systému (na webu) jen informaci, že kroužek bude
otevřen, ale nebude ještě upřesněn den a hodina jeho
konání. To proto, že lektoři těchto aktivit jsou studenti,
kteří čekají na svůj rozvrh a teprve poté, až jej obdrží,
budou moci svůj čas výuky v našich kroužcích upřesnit
a potvrdit. Vy však přihlášením dáváte najevo, že máte
o kroužek zájem. Když by potom nastala situace, že den
a hodina vám nebudou vyhovovat, budeme to následně
řešit a z kroužku vás (po domluvě s vámi) odhlásíme.
Doporučujeme zápisy příliš neodkládat. Zvlášť u těch
aktivit, které jsou zpravidla hodně žádané, čas o šíři nabídky rozhoduje…
Přeji vám všem pokojný „dojezd“ školního roku, příjemně strávené léto a v září opět třeba na shledanou.
.
Hana Gennertová
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PROGRAMY KŘESŤANSKÉ VÝCHOVY
Milí rodiče,
prožili jsme dobu postní i radost z Velikonoc, kterou nám mohla, ale nemusela zkalit karanténa a koronavirus.
To se obtisklo i do fungování pastoračních aktivit pro děti a mládež, které organizujeme pod Salesiánským
střediskem mládeže. Podle mého názoru jsme se výzev nové doby zhostili se ctí a mám radost, že nás výzvy
nové doby nezlomily, ale spíše posílily. Také doufám a věřím, že karanténa posílila naše vztahy a díky ní jsme si
mohli lépe uvědomit, o čem skutečně život je a má být. Jak se oddělení Programů křesťanské výchovy – Úterky u Terky a chaloupky – vypořádaly s koronavirem a co nás čeká během blížícího se léta, se můžete dočíst
v tomto Zpravodaji.
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. S ohledem na karanténu jsme se ale setkávat nemohli. Proto se Úterky u Terky více
zaměřily na sociální sítě. Byly zrealizovány čtyři e-Úterky, dva na partnerské vztahy a dva na téma Křesťan
a homosexualita.
Dalším novým projektem se pak také staly úterková slůvka v podání jednotlivých členů týmu. Nejen se tak
představili širší veřejnosti a (snad i) zpříjemnit trávení doma pravidelným úterkových účastníkům, ale především jim přinést slova povzbuzení, naděje a inspirace do jejich životů. Jak e-Úterky, tak slůvka můžete shlédnout na facebookových stránkách Úterky u Terky a Salesiáni Kobylisy.
Nicméně s ohledem na uvolňování vládních opatření se však v červnu můžeme znovu setkávat. Proto 2. června proběhne Velký Úterek s psychologem Janem Šiklem na téma Křesťan a duševní zdraví. 16. června se pak
sejdeme na Závěrečném Úterku. Zde nejen proběhne slavnostní předání koordinátorství Úterků, ale také oslavíme osmnácté narozeniny Úterků. Tím také zakončíme úterkovou sezónu a budeme se na Vás těšit znovu na
konci září.
Dominik Vachuda
vedoucí Programů křesťanské výchovy
dominik.vachuda@strediskokobylisy.cz
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SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NOVÝCH PROSTOR SALESIÁNSKÉHO CENTRA
Slavnostní otevření jsme původně plánovali na březen, ale z důvodu koronavirové krize se otevření v komornějším provedení uskuteční až v neděli 21. června 2020, v 15.00 s žehnáním nového vstupu.
Rekonstrukce vstupu začala v květnu 2019 a zkolaudována byla ve 2. polovině března 2020. Jejím smyslem bylo
vytvořit novou recepci, jako centrální uzel Salesiánského centra, vytvořit bezbariérový vstup pro maminky s malými dětmi, zajistit do pater budovy výtah, vytvořit další zázemí pro děti a mládež, zaměstnance. Celková suma
byla vyčíslena na 16 mil. bez DPH. Z darů individuálních dárců se podařilo na rekonstrukci vybrat 4 464 021 Kč
prostřednictvím veřejné sbírky organizované Střediskem mládeže a 1 791 112 Kč prostřednictvím kostelních sbírek. Dále byla stavba zabezpečena z těchto zdrojů: Salesiánské provincie (9 000 000 Kč), místní komunita salesiánů
(4 000 000 Kč), fond oprav (1 130 000 Kč).
Koncem února 2020 byla sbírka pro tento účel uzavřena a s ní i číslo účtu. Podpora naší činnosti je nyní dále možná na číslo účtu naší nové veřejné sbírky: dary na činnost s dětmi č.ú: 2501751397/2010 (Fio banka) nebo na náš
stálý účet pro dary na provoz střediska č.ú: 2001198943/2010 (Fio banka)
Podpora je možná i zakoupením vstupenek na některou z našich benefic: https://www.strediskokobylisy.cz/benefice
Srdečně děkujeme všem dárcům, kteří přestavbu podpořili a podporují i nadále naši činnost.
Info ohledně darů: Eva Špačková | spackova@sdb.cz | +420 734 648 946
Je možné domluvit i osobní schůzku na uvedených kontaktech. Těšíme se na osobní setkání s dárci.
Přijďte, rádi Vás poznáme!

POZVÁNKA

na slavnostní otevření nových prostor
Salesiánského centra v Praze-Kobylisích

Srdečně Vás zveme na slavnostní otevření
a požehnání zrekonstruovaných
prostor vstupu Salesiánského centra
v neděli 21. června 2020 v 15 hodin.

Těšíme se na Vás!
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FOTOGALERIE NOVÝCH PROSTOR
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FOTOGALERIE NOVÝCH PROSTOR
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BENEFICE – PRAGUE CELLO QUARTET
Oznamujeme, že byl změněn termín benefice pro Salesiánské středisko mládeže. Koncert Prague Cello Quartet
byl přesunut z dubnového termínu na pondělí 7. září 2020 v 19.30 hodin, Salesiánské divadlo.
Vstupenky jsou v prodeji na recepci Salesiánského centra. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti na náhradní
termín. Všechny rezervace jsou prodlouženy do 15. června 2020.
Více informací najdete zde: https://strediskokobylisy.cz/benefice
Informace a rezervace: spackova@sdb.cz, 734 648 946.

Eva Špačková

Benefiční koncert

pro Salesiánské středisko mládeže v Praze-Kobylisích

7•září•2020

Změna termínu z 20. 4. 2020

19•30 h | Salesiánské divadlo
Vstupenky v hodnotě 350 Kč a 400 Kč v prodeji na recepci Salesiánského centra,
Kobyliské nám. 640/11, Praha 8-Kobylisy, ve všední dny 9–20 h.
Rezervace: spackova@sdb.cz | +420 734 648 946 | +420 283 029 311
Ze vstupného bude 90 % věnováno na činnost s dětmi a mládeží
v Salesiánském středisku mládeže v Praze-Kobylisích.

WWW.PCQ.CZ
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PŘEŽIJEME KORONAVIROVOU KRIZI?
Jelikož naše aktivity pro děti omezil nouzový stav, nevíme, jak vyjdeme příští rok s financováním naší činnosti
a zda budeme mít příští rok peníze. Pro iRozhlas o této situaci mluvil i ředitel Salesiánského střediska Mgr. Václav
Jiráček.
Kvůli koronavirové krizi možná příští rok ukončí nebo výrazně omezí svou činnost řada neziskových organizací,
které se věnují práci s dětmi. Peníze totiž od ministerstva školství dostávají na základě toho, kolik hodin s dětmi
v předchozím roce odpracovaly. Jenže letos se víkendové akce ani kroužky kvůli nouzovému stavu nekonaly celé
dva měsíce a ty budou ve výkazech pro úřad chybět.
Problém teď řeší desítky organizací po celé republice. Mezi nimi taky Salesiánské středisko mládeže v Kobylisích.
„Už teď vidíme, že ta čísla těch výkonů, které jsme měli v letošním školním roce, nám klesají a co to pro příští
školní rok bude znamenat, to ještě nevíme,“ říká ředitel Václav Jiráček. „Uvidíme ještě, jak dopadnou prázdniny,
protože to jsou další čísla, u kterým my nevíme, jak se zachovají rodiče a děti, jestli pojedou s námi na prázdninové
akce, jestli se budou obávat viru, onemocnění, nebo jestli se budou účastnit všeho, na co jsou přihlášení, jak je to
naplánované,“ sdílí nejistotu Jiráček. Celý článek a rozhovor najdete zde: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/
deti-volny-cas-aktivity-organizace-krouzky-skaut-koronavirus-nouzovy-stav
Budeme rádi za každý i malý příspěvek, který pošlete na naši činnost s dětmi a mládeží. Založili jsme novou veřejnou sbírku. Dary na činnost s dětmi č.ú: 2501751397/2010 (Fio banka).
Několik dárců pomáhá i trvalým příkazem. Zapojte se také! Každý měsíc z vašeho účtu odejde částka, kterou na
začátku zadání bance zvolíte a nemusíte na nic dalšího myslet. Je to pro nás ideální forma daru, můžeme se na tyto
dary spolehnout a počítat s nimi.
Info: Eva Špačková | spackova@sdb.cz | +420 734 648 946
Děkujeme!
Eva Špačková
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POMÁHEJ SALESIÁNSKÉMU STŘEDISKU S GIVTEM. NIC NEPLATÍŠ, A PŘESTO POMÁHÁŠ!
Pokud alespoň občas nakupujete na internetu, zkuste to přes portál www.givt.cz!
Na www.givt.cz najdete přes 1 200 nejznámějších e-shopů – a ať už budete nakupovat věci do domácnosti, obnovovat šatník nebo objednávat dovolenou – naše organizace vždy dostane příspěvek. Můžete nás pravidelně podporovat svými nákupy. Stačí před každým nákupem navštívit www.givt.cz a vyhledat svůj e-shop a zadat naši
organizaci.
Nebo si do svého prohlížeče přidat šikovného pomocníka. Informace zde: https://givt.cz/aplikace
Pomocníka můžete přidat nebo nemusíte. Podpora je možná oběma způsoby. Pokud pomocníka nechcete: Stačí
navštívit www.givt.cz a zde si vyberete e-shop a naši organizaci a pak již vše probíhá, jak jste zvyklí při nákupech
v e-shopech. Nakupovat se dá i anonymně, takže pokud nechcete, nemusíte se nikam registrovat. A můžete o této
možnosti říci i svým přátelům!
Děkujeme, že na nás myslíte a pomáháte nám!

Givtí pomocník vám
vždy připomene, že
můžete pomáhat.
Proto doporučujeme
givtího pomocníka
stáhnout do PC.
Máme ve středisku
vyzkoušeno, funguje
to perfektně!
Registraci střediska
na Givtu najdete
zde: https://givt.cz/
salesianske-strediskomladeze-strediskovolneho-casu
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Dělejte, co můžete.
Bůh udělá to ostatní.
– Don Bosko –
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