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4RÁCKÝ  
e-zpravodaj 

 

Slovo úvodem 
 
        Milí přátelé,  

k letošním Velikonocům jsem objevil krásný příběh jednoho 
holandského profesora, který vzpomíná na svoje dětství, tak se 
s Vámi o něj chci podělit. Úryvek je z knížky Uchvácen Kristem od 
Brannana Manninga:  
 
Pocházím ze třinácti dětí. Když jsem si jednou hrál na ulicích našeho 
holandského městečka, dostal jsem žízeň a zašel jsem do spíže 
našeho domu na sklenici vody. Bylo to v době oběda; můj otec se 
právě vrátil z práce, aby se doma najedl. Seděl v kuchyni u stolu a 
se sousedem si otevřeli láhev piva. Spíž byla hned vedle kuchyně a 
dveře byly otevřené. Otec nevěděl, že tam jsem. Soused se na otce 
obrátil: „Joe, už dlouho jsem se tě chtěl na něco zeptat. Pokud jsem 
ale moc vlezlý, tak mi to neříkej.“ 
 
„Na co se chceš zeptat?“ „No, máš třináct dětí. Je mezi nimi nějaké, 
které máš raději než ostatní, nějaký tvůj miláček?“ 
 
Profesor pokračoval: Přitiskl jsem ucho ke dveřím a doufal jsem, že 
jsem to já. „To je jednoduché“ řekl otec. „Samozřejmě že mám 
jednoho raději než ostatní. Je to Marie, které je dvanáct. Právě 
dostala rovnátka a připadá si tak nemožně, že raději vůbec nechodí 
ven. Jo, ale ty ses ptal na mého nejmilejšího. Tak to je můj 
jednadvacetiletý Petr. Snoubenka se s ním právě rozešla a on je 
z toho zničený. Ve skutečnosti mám ale nejraději malého Michala. 
Je hrozně nemotorný a žádný sport mu nejde. Všichni kluci si z něho 
utahují. Ovšem zřítelnicí mého oka je Zuzana. Je jí teprve 
čtyřiadvacet, žije v bytě sama a už má problém s alkoholem. Brečím 
kvůli ní. Myslím ale, že ze všech dětí…“ a tak táta zmínil jmenovitě 
všech svých třináct potomků. 
 
Profesor pochopil, že otec měl vždy nejraději toho, kdo ho nejvíc 
potřeboval. A takový je Otec Ježíšův. Smyslem křesťanského života 
je naučit se důvěřovat tomuto Bohu, který nás tak miluje, že poslal 
svého jediného Syna, aby nás zachránil a otevřel nám nový život, ve 
kterém můžeme věřit a pociťovat, že jsme bezpodmínečně milováni 
a přijímáni. On za nás dal svůj život a byl vzkříšen.  
 
Přeji Vám k těmto Velikonocům, abychom důvěřovali Bohu a 
spoléhali se na jeho lásku. 

                                   Žehná Vám 
+ Tomáš Rádl, SDB, ředitel 
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 Představujeme 
 

Pravidelná zájmová činnost 
Salesiánské středisko mládeže realizuje každoročně širokou 

nabídku různorodých zájmových kroužků pro děti. Podporuje tak ty 
děti, které chtějí trávit svůj volný čas zajímavě, smysluplně a chtějí tak 
rozvíjet své nadání. 

Ve školním roce 2013/2014 jsme nabídli celkem 34 tématických 

kroužků - sportovní, výtvarné, hudební, technické aj. V současné 
době navštěvuje tyto kroužky celkem 311 dětí a 
každým rokem se číslo zvětšuje. Novinkou pro tento školní 

rok byly sportovní kroužky: horolezecká přípravka pro nejmenší 
Tarzánek, Sportovní hry I (pro děti ve věku 4 - 7 let) a Sportovní kroužek 
II (pro děti ve věku 8 – 12 let). 

  Novou nabídku pro školní rok 2014/2015 budeme tvořit 
v průběhu letních měsíců a zájemci se o ni doví z webových stránek 
Salesiánského střediska mládeže počátkem nového školního roku. 
Cena jednotlivých kroužků je pro rodiny velice příznivá i díky finanční 
podpoře Krajského úřadu Jihočeského kraje a Statutárního města 
České Budějovice. 

Název kroužku Počet krouž. Počet účast. Počet účast. do 26 let

Cvičení s Krtečkem 2 134 76 

florbalový 1 15 15 

horolezecký 5 40 39 

Stolní tenis 3 25 25 

Sportovní hry 2 11 11 

Stolní tenis 3 27 27 

Keramický 6 64 63 

kytarový 4 11 11 

Zobcová flétna 2 7 7 

Barevné tvoření 1 8 8 

filmařský 3 12 12 

Dřevomodelářský 1 7 7 

Veselá vařečka 1 6 6 

Noemova archa 1 4 4 

celkem 35 371 311 
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   4RÁCKÝ    e-zpravodaj 
Zeptali jsme se… 
 

Jak vypadá zájmové vzdělávání dětí v 
Salesiánském středisku mládeže? 

Zájmové kroužky probíhají převážně ve dnech úterý, středa, 
čtvrtek, v časovém rozmezí od 13:30 do 21:15 hodin. Dopoledne 
patří vždy kroužkům pro matky s dětmi („Cvičení s Krtečkem“ a 
„Keramický klub – Džbánek“). Vedení kroužků zajišťuje 6 
zaměstnanců a 23 dobrovolníků Střediska. Pro děti navštěvující naše 
kroužky pořádáme každoročně cca 15 jednodenních i pobytových 
akcí.  

Máte i nějaké kroužky, které jsou v Českých 
Budějovicích ojedinělé? 

Ano, již několik let je velmi oblíbený kroužek vaření Veselá 
vařečka; úspěch zaznamenaly i kroužky filmařské. V letošním školním 
roce jsme také poprvé otevřeli horolezeckou přípravku „Tarzánek“ 
pro děti od 5 do 8 let, a to právě z důvodu, že žádná jiná organizace 
v Budějovicích nenabízí horolezectví pro tak malé účastníky. 

Salesiánské středisko mládeže je známo zvláštní 

metodou práce s dětmi. Promítá se salesiánský styl 

práce i do realizace kroužků? Jakým způsobem? 

 Samozřejmě i v zájmových kroužcích pracujeme s dětmi 
v souladu se salesiánskou pedagogikou. Důležitou roli pro nás hraje 
rodinná atmosféra. V jednotlivých skupinách je malý počet dětí a 
dostatek vedoucích a asistentů, takže práce s dětmi je velmi 
intenzivní a zároveň individuální.  Naši prioritou při výchově dětí není 
výkon. Naším cílem je, aby děti trávily svůj volný čas smysluplně, aby 
si našly kamarády a byly u nás ve Středisku spokojené. 

Jak vzniká nabídka zájmových kroužků? 

Pravidelně monitorujeme, o co mají děti zájem, jaká je 
nabídka ostatních organizací v Českých Budějovicích a v mnohých 
případech je to i jasná poptávka rodičů po určitých aktivitách.  

Dalším způsobem, jak může vzniknout nový kroužek, je dobrý 
nápad. Ať už vznikne v hlavě zaměstnance nebo dobrovolníka, 
vždy se s každým ráda domluvím, a pokud je to v možnostech 
Střediska, otevíráme každý rok alespoň jeden úplně nový kroužek.  

 

 

Kamila Urbanová  
Koordinátorka Zájmových 

kroužků 

 

 

„Naši prioritou 
při výchově 
dětí není 
výkon. Naším 
cílem je, aby 
děti trávily 
svůj volný čas 
smysluplně, 
aby si našly 
kamarády a 
byly u nás ve 
Středisku 
spokojené.“ 
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FOTO  

 

Zájmové kroužky 

 

Jak se veřejnost doví o nabídce? 

  Nabídku kroužků zveřejňujeme na našich webových 
stránkách, výlepových plochách a nástěnkách. Informace se 
dostanou také přímo k dětem v podobě letáčků s rozvrhem, a to 
první dva školní dni v daném školním roce. Samozřejmě největší 
propagaci kroužků dělají sami účastníci a jejich rodiče, kteří šíří naši 
nabídku i mezi své kamarády a známé. 

Co všechno musí rodič udělat, když chce přihlásit 

své dítě do některého z kroužků a kdy? 

  Stačí vytvořit registraci na www.salesianivali.cz, poté vybrat 
danou aktivitu a dítě či sebe přihlásit – nejlépe na začátku září; 
s podepsanou přihláškou dorazit na kroužek a uhradit roční poplatek. 
Protože Salesiánské středisko je otevřené všem, hlavně těm 
potřebným, jsou naše ceny za kroužky velmi nízké – tak, aby byly 
přijatelné pro všechny rodiny.  

Mimochodem nízké ceny kroužků si můžeme dovolit také 
proto, že nám pomáhá tolik dobrovolných pracovníků bez nároku na 
finanční odměnu. Bez nich bychom nemohli fungovat v takovém 
rozsahu a za takových podmínek. 

Otázka na závěr.  Proč jste se rozhodla pracovat v 

Salesiánském středisku jako koordinátorka 

zájmových kroužků a čím Vás tato práce naplňuje? 

  Velmi mě oslovila salesiánská pedagogika a myšlenky Jana 
Bosca. Mám ráda práci v zájmových kroužcích, protože má blízko k 
výuce ve škole – jen s jednou obrovskou výhodou, že v zájmovém 
vzdělávání pracujeme s dětmi, které dobrovolně přicházejí a 
dobrovolně se chtějí učit. 

A čím mě tato práce naplňuje? Blahým pocitem, že 
vkládáme do dětských srdcí radost, do hlav znalosti a dovednosti a 
do duší morální hodnoty; že každé dítě ve Středisku s námi prožije kus 
svého dětství – a vždycky doufám, že v nich zanecháme alespoň 
něco kvalitního a ony se budou rády do Střediska vracet, třeba jako 
mamky a taťkové se svými dětmi. 
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Natáčení reklamy 
 

 
 
Lyžařský kurz Kvilda 2014 
 

 

 

   4RÁCKÝ    e-zpravodaj 
Událo se…  
Děti se díky filmařům ocitly v minulém století  

V rámci příprav na 23. Salesiánský ples se v Salesiánském středisku 
mládeže uskutečnilo v neděli 26. 1. 2014 natáčení reklamního spotu. 

KAMERA, kamera jede, KLAPKA, záběr …. klap, AKCE! 

Na dvě desítky dětských herců se na place (místo, kde se 
natáčí) přenesly o několik desítek let zpět. Natáčela se jedna z scén 
nového reklamního spotu. Dětští herci se tak na pár hodin ocitli na 
diskotéce před rokem 1989. Pro mnoho z nich to byla úplně první 
herecká zkušenost. Kromě hereckých výkonů, legrace a čekání si 
děti užily i premiéru v „tanečních kreacích“.  V podvečerních 
hodinách se natáčecí štáb, tentokrát již bez dětských herců, 
přesunul do „dnešní doby“ a na další místo, kde natáčení 
pokračovalo. 

Po námětu, scénáři, produkční práci a samotném natáčení 
čekalo tvůrce – účastníky filmařského kroužku – další obrovský balík 
práce: střih, barevné korekce, postprodukce, zvuk…atd. A protože 
šlo vše dle natáčecího plánu, mohli jste se těšit z dalšího reklamního 
spotu z tvůrčí dílny Televize pro mladé.  

Veškerá videa Televize pro mladé naleznete na 
http://www.youtube.com/user/sasmcb 

Celému filmařskému štábu a hercům patří velké DÍKY. 

Autor: Ondřej Trojek 

I letos jsme si užili sněhu  

S koncem jarních prázdnin skončily i tradiční lyžařské kurzy, 
které každoročně pořádá Salesiánské středisko mládeže na ŠVS 
Kvilda. Letos se ve třech turnusech vystřídalo 57 dětí z různých 
pedagogických programů, jako jsou chaloupky (letní tábory), 
oratoř a zájmové kroužky. I navzdory špatným sněhovým 
podmínkám, které na šumavské Kvildě a Churáňově vládly, si děti 
tyto lyžařské kurzy řádně užily. 

Jednou z předností těchto lyžařských kurzů patří již několik let 
přítomnost kvalifikovaných a odborných instruktorů. 
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Lyžařský kurz Kvilda 2014

 

 
 
 

Díky této skutečnosti se každý rok Salesiánskému středisku 
mládeže podaří naučit lyžovat 5 - 10 úplných začátečníků.  „Je 
úžasné pozorovat houževnatost a nadšenost těchto dětí, které první 
den stojí poprvé na lyžích a druhý a třetí den už jsou schopny lyžovat 
s ostatními na velkém svahu,“ říká Jan Horváth, jeden z lyžařských 
instruktorů. 

Program lyžařských kurzů je vždy obohacen o různý 
doprovodný program: společenské hry, soutěže, stolní tenis, kino, 
divadlo, zábavný galavečer a další aktivity. „Asi nejvíce se děti vyřádí 
při večerním pytlování, je to už taková tradice, kdy se jezdí v 
podvečer na sjezdovce na obřích igelitových pytlích,“ doplňuje 
výčet doprovodného programu Kamila Urbanová, hlavní vedoucí 
lyžařského kurzu „Zájmových kroužků“. 

Jak už je v Salesiánské tradici zvykem, při různých oslavách a 
svátcích nemůže chybět ani divadlo. „Letos nám slavnost Jana 
Boska, zakladatele Salesiánů (31. ledna, pozn. red.) vyšla přímo na 
lyžák, děti si k této příležitosti připravily krásné divadlo ze života Jana 
Boska a obohatily jej o své moderní prvky, takže to bylo nejenom 
poučné, ale i legrační,“ přibližuje atmosféru slavnosti další hlavní 
vedoucí lyžařského kurzu pro děti z chaloupek Jiří Heller. 

Letošní lyžařský kurz pro děti z Oratoře byl pro některé úplnou 
premiérou. Do Salesiánského střediska přichází několik dětí z rodin, 
které nemají dostatečné finanční prostředky, aby mohly své děti na 
hory vybavit odpovídajícím zimním oblečením.  V polovině ledna 
proto Salesiánské středisko mládeže vyhlásilo „sbírku“ – sběr 
konkrétního oblečení a velikostí. Lidé z Farnosti sv. Vojtěcha a 
Salesiánského střediska mládeže přinesli spoustu krásného použitého 
oblečení, které bylo před lyžařským kurzem předáno konkrétním 
rodinám. „Chtěl bych všem dárcům z celého srdce poděkovat. Není 
nic krásnějšího než vidět na dětské tváři úsměv a radost, děkuji,“ 
dodává Jan Horváth, hlavní vedoucí lyžařského kurzu pro děti z 
Oratoře. Díky štědrosti a velkorysosti těchto dárců mohly některé děti 
poprvé ve svém životě prožít jarní prázdniny na horách se svými 
vrstevníky. 

 Autor: Ondřej Trojek 

Horolezecké - Boulder závody „HO4ák Prověrka“ 

Vše začalo, tento rok, již v samém začátku týdne. V pondělí 
jsme učinili inovaci, kterou naše stěna dlouhá léta nezažila. Na 
prostřední stěnu jsme namontovali boky, které zvětšily celkovou 
plochu naší stěny, ale hlavně zpestřily lezení na ní a poprvé umožnily 
vystavění čtyř finálových cest pro každou kategorii. 
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Horolezecké - Boulder 
závody  
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Událo se…  
 

Další přípravy začaly středečním večerem, kdy jsme již 
tradičně sundali a roztřídili všechny chyty, umyli jsme stěnu a sklopili 
ji do závodních parametrů. Všechny desky byly navíc sešroubovány 
k sobě a tedy zpevněny, čímž bylo zamezeno kývání stěn při 
závodech, na což si mnoho závodníků každý rok ztěžovalo. Od 
čtvrtečního rána do pátečních nočních hodin jsme pak stavěli 
všechny závodní cesty, kterých bylo nakonec 30, tak aby si opravdu 
každý závodník zalezl naplno. 

Samotný závod 8 ročníku začal 22.března prezencí kategorie 
Z již v osm hodin v sobotu ráno. Díky Salesiánskému středisku 
mládeže z Prahy bylo v této kategorii 11 dětí do 13 let. Kvalifikaci 
přelezli během hodiny a čekala na ně čtveřice připravených 
finálových cest. S finále si nejlépe poradil Kristián Šmíd, který vyhrál i 
semifinále, takže se žádné překvapení nekonalo. Všechny děti si 
však pochvalovaly i semifinále, jehož obtížnost jsme nastavili lehčí, 
než v předchozích letech, takže si všichni dobře zalezli. 

Odpolední kvalifikace všech ostatních kategorií začala 
ihned po nutné přestavbě stěny, lehce před jednou hodinou. Zde 
změřilo síly 12 závodníků a závodnic v kategoriích: „Bábovky“ (holky 
od 14 let výše) a „Pokročilí 2“ (borci od 19 let výše). „Pokročilí 1“ 
(kluci 14 - 18let) letos nedorazili ani jeden a naplnilo se naše 
očekávání: téměř letní počasí odradilo dost závodníků, kteří vyrazili 
raději někam ven. V semifinále již tradičně vyhráli: Tereza Pavelcová 
a za kluky Lukáš Hammerschmied, kteří si vítězství nenechali ujít ani 
ve finále. 

Všem závodníkům i účastníkům-divákům moc děkuji za 
účast a perfektní závodní, letos trochu rodinnou, atmosféru, která 
panovala v tělocvičně během závodů. Rovněž děkuji Peťovi a 
Lucce za pomoc po celou dobu závodů, od příprav k realizaci 
závodů až po úklid. Velké dík pak patří i Krajskému úřadu 
Jihočeského kraje, který finančně podpořil naše závody a díky nim 
mohlo být uskutečněno rozšíření a zkvalitnění naší stěny. Finálové 
cesty se tak mohli lézt po zcela nových chytech a v závěru 
závodníci obdrželi kvalitní ceny 

Autor: Štěpán Vondrášek 

 

Tento projekt byl spolufinancován Krajským úřadem Jihočeského kraje  
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Mezinárodní den Romů 

Tento Projekt byl 
spolufinancován Krajským 
úřadem Jihočeského kraje 

 
 

 

Mezinárodní den Romů jsme společně oslavili 
zahradní slavností 
 

Mezinárodní den Romů je svátkem všech Romů na celém 
světě. V tento den (8. dubna) si mají účastníci oslav každoročně 
připomenout společný původ, historii, kulturní dědictví a jazyk Romů. 
Celosvětový den Romů se ve světě slaví již od roku 1990.          V Č. 
Budějovicích jsme oslavili tento mezinárodní den zahradní slavností 8. 
dubna na naší zahradě společně s Charitou ČR. 

I navzdory hrozícímu dešti navštívilo akci více jak 250 lidí. Pro 
všechny návštěvníky byl připraven bohatý kulturní a doprovodný 
program, hry a soutěže pro děti. Celá slavnost byla zakončena 
závěrečným požehnáním v místním kostele sv. Vojtěcha. Slavnosti 
byly určeny pro širokou veřejnost. Díky této možnosti mohlo několik 
návštěvníků mimo romskou komunitu zakusit romské tradice, 
seznámit se s hudbou, jazykem a historií romské kultury.  

„Romská kultura a zvláště jejich spontánní hudba má nám 
ostatním co nabídnout. Mám pocit, že nám někdy chybí to jejich 
prožívání radosti nebo smutku okamžiku,“ říká o romské kultuře jeden 
z členů romské komunity Jan Horváth. Salesiánské středisko mládeže 
se v Č. Budějovicích věnuje práci s romskou komunitou již řadu let. Za 
tuto dobu je možné vidět i jednotlivé výsledky jejich práce. „Dnes se 
nám daří propojovat programy, například otevřenou bezplatnou 
hernu (Oratoř), ve které bez problémů fungují děti romské i 
„neromské“. Ukazuje se, že děti, zvláště ty menší, nemají tolik 
předsudků jako my dospělí, a to nás žene dál,“ říká koordinátorka 
Otevřených klubů Lenka Kolářová a dodává: „Práce s dětmi a 
mládeží je běh na dlouhou trať, přesto jsem ráda, že organizace jako 
je Salesiánské středisko mládeže se před více jak 20 lety na tuto trať 
vydalo“. 

Od letošního září se otevřou programy Salesiánského 
střediska mládeže i v nových prostorách Komunitního centra Máj. 
Návštěvníci tak budou moci od začátku školního roku najít programy 
na obou místech. V současných prostorách na Čtyráku (Emy 
Destinové 1) zůstanou pouze zájmové kroužky, a to především ty 
technicky náročnější – např. horolezecký, keramický, aj. Také akce, 
které se konaly na zahradě Salesiánského střediska mládeže, jako 
tato akce, zde budou zůstávat. Z kapacitních důvodů se ze stávající 
budovy přesune do Komunitního centra Máj i personální zázemí 
Střediska (ředitel, ekonom, pedagogičtí a sociální pracovníci a další).
    

Autor: Ondřej Trojek 
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   4RÁCKÝ    e-zpravodaj 
Zajímavosti  

 

Tentokrát Vám přinášíme výroky rodičů dětí, které navštěvují 
zájmové kroužky v našem Salesiánském středisku.                           
Citace jsou z on-line dotazníku Kvalita zájmových kroužků: 

 

• „Děkujeme všem za práci, kterou pro děti děláte. Z vlastní 
zkušenosti hlavně Dáše (z keramiky Džbánek a z Krtečka) - 
lepší vedoucí si neumím ani představit.“ 

 

• "Oceňuji, že reagujete na dotazy. Také že vycházíte vstříc, 
co se týče přihlašování do kurzu, i pokud není splněno 
některé z kritérií, například věkové.“ 

 

• „Dobrý den, byla jsem velmi spokojena nejen s cenou, ale i s 
vedením kroužku, s organizací a také s vybavením ve 
florbalovém družstvu. 
 
 

• Děkuji Vám všem za skvělou práci a těším se na další kroužky 
pro mého syna.“ 

 

• „Chtěla bych pochválit pedagogický přístup paní učitelky 
Dáši na keramickém kroužku. Pod jejím vedením vytváří děti 
moc hezké věci. Uvítala bych však, kdyby děti dostaly větší 
prostor pro realizaci vlastní fantazie, výrobky by více 
odpovídaly jejich předškolnímu věku i za cenu, že nebudou 
tak dokonalé :-).“ 

 

• „Velmi si ceníme práce a celkového přístupu pana 
Kudláčka.“ 

 

• „Jste skvělí, jen tak dál !!!“ 
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 Ekonomické okénko 
   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Účet veřejné 
sbírky veden u 
RaiffeisenBANK  
7336774001/5500

 

Aktuální stav účtu  

(po zaplacení poplatků bance) 

k 31. 3. 2014 tedy 

činní 100.559,98 Kč. 

 

Průběh veřejné sbírky  

Vážení čtenáři, 

i v tomto vydání Zpravodaje nám dovolte informovat vás o 
průběhu veřejné sbírky, pomocí které bychom chtěli pořídit vhodné 
vozidlo na zajištění aktivit pro děti. 

V prosinci 2013 jsme uspořádali týdenní benefiční prodej 
keramických a jiných drobných předmětů z naší vlastní dílny. Výtěžek 
z této akce činil 33 751,- Kč. 

V současnosti je na účtu 100 559, 98 Kč. 
 

Rádi bychom vám jménem všech našich dětí srdečně 
poděkovali a poprosili o vaši přízeň i nadále. 

Děkujeme! 

 

Adventní trhy 2013 (nám. Přemysla Otakara II. Č. B.) 
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 26.4. 
Pouť sv. Vojtěcha 
Svatovojtěšský koncert – dětský 
muzikál „O dvanácti 
měsíčkách“; koncert 
Cansonetta, Vox novus 

27.4.  
Pouť sv. Vojtěcha 
Poutní mše svatá; zahradní 
slavnost; divadlo, soutěže, 
skákací hrad pro děti; koncert 
4D band 

14.5.  
Dětský bazárek určený pro 
potřebné děti 6-15 let. Pro tento 
účel sbíráme oblečení a dětské 
knihy. 

17.5.     
Brigáda na táborové základně 
Tampír (Hranice u Nových Hradů) 

 
23. – 24.5.      

Bambiriáda (prostor před 
sportovní halou Č. B.) 
Prezentace mládežnických 
organizací a středisek. 

31.5.  
Volejbalový turnaj sv. Vojtěcha 
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Připravujeme  
 

Letní tábory – chaloupky 2014 

Také letos Vám nabízíme pestrou nabídku letních táborů – 
chaloupek – na letní prázdniny. Kromě zavedených chaloupek 
chystáme i tento rok několik zajímavostí a novinek. 

Pro teenagery od 15 let připravujeme letos prázdninový 
pobyt pro chlapce i děvčata na naši základně „Tampír“ v 
Novohradských horách. Na mladé účastníky čeká netradiční 
program, ale také odpočinek a relax. Čeká Vás super zábava a 
spousta zážitků! 

Rozšiřujeme nabídku stále více oblíbeného příměstského 
tábora. Starší děti si mohou opět užívat zážitky a skvělou zábavu: 
aquapark, horolezeckou stěnu, lanové překážky, sportovní 
olympiádu nebo výlety. „Léto se zážitky“ nabízíme pro chlapce a 
děvčata od 3. do 8. třídy. 

Jako novinku jsme letos připravili „Léto s angličtinou“. Kromě 
her a zábavy bude probíhat každý den výuka angličtiny. Ale 
nebude to jako ve škole! Naši lektoři mají připraveno spoustu 
zábavných her, písniček, křížovek atd. Prostě angličtina bude vaše 
děti konečně bavit. Na táboře se děti také setkají s rodilým mluvčím, 
se kterým budou mít možnost si popovídat. Tato akce je určena pro 
chlapce a děvčata z 1. – 5. třídy. 

Samozřejmě i letos chystáme mnoho pobytů pro kluky i holky 
již od 5 let. Stačí si vybrat ten správný tábor a můžete vyrazit. Věříme, 
že i tento rok s námi Vaše děti prožijí hezké prázdniny. 

 

Akreditovaný kurz „Hlavní vedoucí tábora“ 
Salesiánské středisko mládeže pořádá i v letošním roce 

akreditovaný kurz k přípravě hlavních vedoucích dětských táborů. 

Kurz proběhne během jednoho víkendu 14. – 15. června 2014 
v Salesiánském středisku mládeže. Po úspěšném absolvování kurzu 
obdržíte osvědčení s neomezenou platností. 

• Kurz vedou zkušení lektoři, kteří sami pořádají letní 
tábory. 

• Nabízíme příjemnou rodinnou atmosféru a možnost 
přespání na vlastní karimatce a ve vlastním spacáku. 

• Cena: 990 Kč (cena mimo oběda v sobotu a neděli a 
ubytování), drobné občerstvení během kurzu zajištěno. 

 

 


