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4RÁCKÝ  
e-zpravodaj 

 

Slovo úvodem 
 
         

Přeji vám všem hezké a klidné léto.  
       
          Jsem rád, že vás mohu takto oslovit a představit nejbližší 
plány Salesiánského střediska. Vše nasvědčuje tomu, že od září 
2014 začneme také působit v Komunitním centru na sídlišti Máj.  
 
          Velmi si vážíme toho, že nám Magistrát města České 
Budějovice dal důvěru a pronajal nám část budovy, kde 
můžeme rozšířit a zkvalitnit naši dosavadní činnost. Také se těším, 
že se Středisko přiblíží vám, kteří žijete na sídlišti Máj. Je to 
příležitost se více vzájemně poznat a najít možnosti další 
spolupráce. K tomu má Komunitní centrum také sloužit. Na vstup 
na sídliště se poctivě připravujeme a také naše programy jsme 
nastavili tak, aby byly dostupné pro všechny mladé lidi bez 
rozdílů. Můžete nadále navštěvovat zájmové kroužky, které 
z velké části zůstávají v naší budově na „Čtyráku“, v ulici E. 
Destinové. 
 
          Naším cílem je podpořit v životním rozvoji každého 
mladého člověka, který má o to zájem. Proto součástí našich 
programů je pro každého nabídka pedagogického, sociálního i 
duchovního rozměru. To je originalita Salesiánského střediska a 
my jsme rozhodnuti v tomto působení pokračovat i v Komunitním 
centru. Naší devizou je i to, že u nás najde prostor k realizaci 
mladý člověk téměř od narození až do dospělosti. Tak to bývá i 
v konkrétních případech, že nejprve k nám začnou chodit děti se 
svými rodiči, pak již dochází samy, vybírají si postupně vhodné a 
zajímavé programy a na konci své „docházky“ se např. 
z některých stanou dobrovolníci, dokonce i zaměstnanci.  
 
         Děkuji všem za jakoukoli podporu naší práce. Těším se v září 
na viděnou v Komunitním centru. 
 
 

                                    
 Tomáš Rádl, SDB, ředitel 
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 Představujeme 
 

Komunitní centrum Máj 
Dle projektového záměru je „objekt určen pro služby sociální 

péče zaměřené na děti a mládež - mateřské centrum, nízkoprahové 
zařízení pro děti a mládež, středisko primární prevence, dále sociální 
poradenství - občanské poradenství a poradenství pro ženy a dívky v 
nouzi, doplňkovou funkcí je služebna městské policie.“ (zdroj:http://www.c-

budejovice.cz/cz/skolstvi-zdravotnictvi-socialni-pece/socialnipece/komunitni-centrum-maj/stranky/obsah.aspx) 

 

Naše Salesiánské středisko mládeže pracuje 
týdně až s 600 dětmi, a proto uvítalo možnost pronajmout si 

prostory v KC Máj a realizovat tu svoje programy pro děti a mládež, 
které převážně pocházejí ze sídliště Máj v Českých Budějovicích.  

Volnočasové programy pro děti a mládež jsou určeny všem 

dětem a mladým lidem ve věkové kategorii 6 - 26 let bez ohledu na 

pohlaví, rasovou či etnickou příslušnost a vyznání víry. Nabízené 
aktivity jsou velmi pestré a o konkrétním rozvrhu se zmiňujeme dále 
v této rubrice. 

Hlavním smyslem těchto volnočasových aktivit je zaujmout děti 
a mládež, podpořit je v aktivním trávení volného času nebo v případě 
potřeby pomoci při určitých problémech (školní prospěch, vztahy v 
rodině či s kamarády, nezaměstnanost, apod). 

 

Základní principy naší práce jsou: 
- nabízet bezpečný a podnětný prostor pro smysluplné a 

společné trávení volného času 
- poskytovat zkušenost dlouhodobého přijetí, podpory a pomoci 
- pomoci objevit a rozvíjet vlastní jedinečnost 
- vést k rozvoji duchovní stránky, k začleňování do společnosti, 

k zodpovědnosti a k pozitivnímu vztahu k okolí 
  

 

 

 

 4RÁCKÝ     e-zpravodaj 
 

 
 

 

Statutární město České 

Budějovice za podpory 

Evropského fondu pro 

regionální rozvoj 

(Regionální operační 

program NUTS II Jihozápad, 

prioritní osa 2 - Stabilizace a 

rozvoj měst a obcí, oblast 

podpory 2.1. Integrované 

projekty rozvojových 

center) realizovalo stavbu 

Komunitního centra Máj 

(dále jen KC Máj). 

 

Projektový záměr 

vznikl už v roce 2008 

a letos v létě bude 

stavba uvedena do 

provozu. 
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   4RÁCKÝ    e-zpravodaj 
Naše nabídka… 
 

Pravidelná zájmová činnost 

Salesiánské středisko mládeže realizuje každoročně širokou 
nabídku různorodých zájmových kroužků pro děti a mládež. 
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.    

K červnu 2014 navštěvovalo tyto kroužky celkem 
361 dětí a mladých lidí. 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 tvoříme v průběhu 
letních měsíců a zájemci se o ni dozví z webových stránek 
Salesiánského střediska mládeže nebo na www.salesianivali.cz 
dříve, než začne nový školní rok. Cena jednotlivých kroužků je pro 
rodiny velice příznivá i díky finanční podpoře Krajského úřadu 
Jihočeského kraje a Statutárního města České Budějovice. 

Předběžný plán Zájmových kroužků na školní rok 
2014/2015 

Kroužky sportovní: Věk: Den: Čas: 

Cvičení s Krtečkem I. 1 – 4 let pondělí 9:30 – 10:15 

Cvičení s Krtečkem II 1 – 4 let čtvrtek 10:00 – 10:45 

Florbalový  8 – 12 let čtvrtek 14:45 – 16:15 

Horolezecký I. – Tarzánek 5 – 8 let úterý  16:15 – 17:45 

Horolezecký II. 8 – 13 let úterý 18:00 – 19:30 

Horolezecký III. – Tarzánek 5 – 8 let středa 16:15 – 17:45 

Horolezecký IV. 12 – 18 let středa 18:00 – 19:30 

Horolezecký V. – asistenti  14 – 26 let středa 19:45 – 21:15 

Sportovní hry 5 – 9 let pondělí 15:30 – 17:00 

Stolní tenis I. 7 – 12 let čtvrtek 15:00 – 16:30 

Stolní tenis II. 11 – 16 let čtvrtek 16:45 – 18:15 

Stolní tenis III. 12 – 18 let čtvrtek 18:30 – 20:00 

 

 

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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 Naše nabídka… 
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  Zájmové kroužky 

 

Kroužky keramické: Věk: Den: Čas: 

Keram. klub – Džbánek maminky s dětmi úterý 10:00 – 11:30 

Keramický I. 7 – 12 let úterý 13:30 – 15:00 

Keramický II. předškolní 4 – 7 let středa 17:00 – 18:30 

Keramický III. od 16 let úterý 18:00 – 19:30 

Keramický IV. předškolní 4 – 7 let čtvrtek 16:15 – 17:45 

Keramický V. 11 – 16 let čtvrtek 18:00 – 19:30 

   

Kroužky hudební: Věk:  Den: Čas: 

Kytarový I. 9 – 15 let – začátečníci úterý 17:45 – 18:30 

Kytarový II. 9 – 15 let – navazující úterý 15:30 – 17:30 

Kytarový III. pokročilí upřesníme upřesníme 

Zobcová flétna I. navazující na min. rok pondělí 16:00 – 18:00 

Zobcová flétna II. navazující na min. rok pondělí 14:00 – 15:45 

 

Kroužky ostatní: Věk: Den: Čas: 

Barevné tvoření předškolní 4 – 7 let středa 15:30 – 16:45 

Dřevomodelářský I. 8 – 15 let začátečníci úterý 14:00 – 15:30 

Dřevomodelářský II. 8 – 15 let pokročilí úterý 15:45  - 17:15 

Filmařský I. 9 – 12 let začátečníci pondělí  16:00 – 18:00 

Filmařský II. 10 – 15 let úterý 15:00 – 17:00 

Filmařský III. 14 – 19 let čtvrtek 15:00 – 17:00 

„Noemova archa“ 10 - 15 let středa 16:15 – 17:00 

Papírový modelář upřesníme upřesníme upřesníme 

Veselá vařečka 8 – 18 let úterý 16:00 – 18:00 

 

Aktuální nabídku Zájmových kroužků Salesiánského střediska 
mládeže můžete průběžně sledovat na www.sasmcb.cz 

Přihlašování na školní rok 2014/2015 bude 

spuštěno on-line 1. září na 

www.salesianivali.cz  
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Mgr. Lenka Kolářová 
Koordinátorka Otevřených 

klubů 

 

 

„Při práci s 
dětmi 
nepracujeme 
jen s dětmi 
samotnými, ale 
bereme ohled i 
na prostředí, 
kde vyrůstají, 
případně se 
vzdělávají 
(rodina; 
lokalita, ve 
které bydlí; 
škola).“ 

   4RÁCKÝ    e-zpravodaj 
Naše nabídka… 
 

Otevřené kluby 
 

V Otevřených klubech máme 12 různých programů 
rozdělených dle věkových skupin a podle toho, zda se jedná o 
pedagogickou práci či sociální službu. Pod společným názvem lze 
nalézt vytváření bezpečného prostoru, otevřené a vlídné přijetí dětí 
i zkušené pracovníky, kteří svým dobrým příkladem děti motivují. 
Jednotlivé programy na sebe navazují a tak můžeme děti a mládež 
ve věku od 3 do 26 provázet jednotlivými fázemi života. Při práci s 
dětmi nepracujeme jen s dětmi samotnými, ale bereme ohled i na 
prostředí, kde vyrůstají, případně se vzdělávají (rodina; lokalita, ve 
které bydlí; škola). 

Programy Otevřených klubů pro vaše děti a dospívající: 
 

Klub Oráč (prostor pro setkávání dospívajících 13 – 26 let) 
Úterý   15:00 – 18:00 
Středa  16:30 – 19:30 
Čtvrtek  15:00 – 18:00 
Pátek  14:00 – 17:00 
Velká oratoř je od 1. 9. 2014 spojena s Klubem Oráč. 

Doučování (primárně I. stupeň ZŠ) 
Pondělí 13:30 – 14:30 
Úterý   13:30 – 14:30 
Středa  13:30 – 14:30 
Čtvrtek 14:30 – 15:30 
 
Oratoř (otevřená herna pro děti 6 -13 let) 

Pondělí 14:30 – 16:00 
Středa  14:30 – 16:00 
 
Tématické programy 

Středa  16:30 – 18:00 
 
Sídliště (volnočasové aktivity pro děti 6-13 let) 
Úterý  15:30 – 17:00 
Čtvrtek 15:30 – 17:00 
Pátek  15:30 – 17:00 
V době 15. 6. – 15. 9. probíhá program po - pá od 15 – 17 hod. 
 

Předškoláci (stávající budova Maják) 
Úterý  10:00 – 12:00 
Pátek  10:00 – 12:00 
Podrobné informace o programech naleznete na www.sasmcb.cz 
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  4RÁCKÝ    e-zpravodaj 
 

 Zeptali jsme se… 
    

  

  

 

 

 

 

 
 

 

Ing. Tomáš Rádl 

Ředitel Salesiánského 
střediska mládeže – DDM   
České  Budějovice 

 
 

 

„Provoz chceme zahájit 

v polovině září 2014. 

Den otevřených dveří 

máme předběžně 

naplánovaný na 27. 

září. Každý zájemce si 

bude moci prohlédnout 

nejen prostory, ale 

připravujeme i zajímavý 

a zábavný program.“ 

říká ředitel Salesiánského 

střediska mládeže 

Ing. Tomáš Rádl 

 

 

Velkou novinkou tohoto roku je fakt, že se otevírá 

Komunitní centrum (KC) na sídlišti Máj v Č.B., kde 

budou prostory i pro Salesiánské středisko. Znamená 

to, že se celá Vaše organizace přestěhuje?   

Z Komunitního centra máme radost a práce v něm je pro 
nás velká výzva. Bude se tam stěhovat velká část naší činnosti, ale 
stále zůstáváme jedním Střediskem. Budeme mít nadále většinu 
zájmových kroužků na „Čtyráku“, práci s předškoláky na Majáku na 
sídlišti Máj, budeme stále chodit do terénu, a pracovat s rodinami 
dětí a mládeže, kteří k nám docházejí.  

V jaké fázi je stěhování? Už máte sbalené kufry? 

Na stěhování se již připravujeme několik měsíců. Před 5 lety 
nás Magistrát oslovil s pomocí při přípravě prostor určené dětem a 
mládeži v zamýšlené stavbě Komunitního centra. Začátkem letošního 
roku již bylo rozhodnuto, že v Komunitním centru bude probíhat 
pedagogická a sociální práce našeho Střediska. Během jara jsme 
začali docházet na kontrolní dny stavby a ovlivňovali jsme to, co 
ovlivnit šlo, aby prostory byly co nejvhodnější pro tuto činnost. Teď 
čekáme na dokončení a předání stavby, pak budeme zařizovat 
místnosti a na konci srpna dojde k velkému stěhování ze současného 
místa na „Čtyráku“. 

A jak je to s materiálním vybavením v KC? 

Prostory jsou nezařízené, ale na tento fakt jsme se 
připravovali zodpovědně již od podzimu 2013. Podali jsme projekty 
na vybavení a všechny byly podpořeny. Přestěhujeme také část 
majetku ze současné budovy na „Čtyráku“. Ale přesto budeme 
muset hodně věcí dokupovat, abychom mohli od září zahájit provoz. 
Také se snažíme získat některé vybavení z darů. 

Co si slibujete od působení přímo ve středu sídliště? 

Přiblížení se dětem a mládeži, kterým se dlouhodobě 
věnujeme. Doufáme, že budeme moci oslovit větší spektrum 
mladých lidí a více naplňovat potřeby obyvatel sídliště Máj na 
základě spolupráce a společných aktivit. 
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   4RÁCKÝ    e-zpravodaj 
Zeptali jsme se… 
 

Jaké činnosti budete nabízet právě v KC Máj?  

Budeme nabízet tyto činnosti: doučování, prostor pro volný 
čas dětí – oratoř (do 13 let) a Nízkoprahový klub Oráč (od 13 let). 
Pravidelné aktivity budou probíhat ve všední dny. Dále zde budeme 
pokračovat v práci s dobrovolníky a praktikanty, organizovat 
pobytové akce a letní tábory – chaloupky, bude zde také část 
našich zájmových kroužků. 

Pro koho budou tyto činnosti určeny? 

Pro všechny děti a mládež především ze sídliště Máj, ale může 
k nám přijít každý člověk, který bude dodržovat základní pravidla 
programů a splní věkové rozmezí příslušné činnosti. Činnosti 
Salesiánského střediska zasáhnou každoročně několik stovek 
účastníků, z nichž víc než polovina je z většinové společnosti. 
Navazujeme na naši již téměř 25 letou práci s dětmi a mládeží z Č. 
Budějovic a těšíme se, že si do KC Máj najdou cestu i noví zájemci. 

Znamená to, že dospělým obyvatelům Máje nic 

nenabídnete? 

Budeme rádi za všechny podněty, které od dospělých 
obyvatel získáme a po ustálení naší hlavní činnosti chceme 
postupně otevírat i volnočasové aktivity pro dospělé.  

Bude mít veřejnost možnost navštívit KC? 

Den otevřených dveří máme předběžně naplánovaný na 
27. 9. 2014. Každý zájemce si bude moci prohlédnout prostory, 
připravujeme zajímavý i zábavný program. 

Otázka na závěr. V čem můžeme vidět výsledky 

vaší práce (jako organizace)?  

Z malé organizace na začátku 90. let jsme dnes velkou 
uznávanou organizací, která pestrou nabídkou programů a 
kvalifikovanými pedagogy a sociálními pracovníky podporuje a 
doprovází stovky mladých lidí. Zveme ke spolupráci účastníky i aktivní 
lidi zvenčí a tak se z nich stávají postupně dobrovolníci, kterých 
v současné době máme 140. Bez nich bychom jen ztěží mohli 
zvládnout vše, co děláme. 

 

 
 

 

FOTO  
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 Událo se… 
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  Zážitkový víkend     
„Strezor“ 

 

 

Zážitkový víkend „Strezor“ pro chaloupkové 

animátory 

O víkendu 2. – 5. května opět proběhl na Tampíru poblíž 
Hranic u Nových Hradů Strezor. Na akci se nakonec dostavilo 21 
účastníků, i když někteří s drobným zpožděním. 

Poté co jsme přijeli na Tampír, čekalo nás uvítání ve formě 
přípitku a ubytování. Hned první hra, která spočívala v plnění často 
fyzicky náročných úkolů, nás velmi unavila. Mohli jsme si vyzkoušet, 
jaké to je „jet na doraz“. Po večeři, za kterou by se nemusel stydět 
žádný z pražských luxusních hotelů, jsme šli spát s tím, že budíček 
bude v půl osmé ráno. 

V půl čtvrté nás vzbudila ruská mafie. Svázali nám ruce, naložili 
do aut a odvezli do lesa. Protože tato hra zahrnovala bahnitou 
cestu, na kterou dva dny pršelo, a nedávno zrekonstruované 
jezírko, byli jsme po asi tříhodinové cestě úplně promočeni a 
unaveni. Naštěstí v každém pokoji byla roztopená kamna, nad 
kterými jsme si téměř vše do konce víkendu usušili. 

Další den jsme se připravovali na galavečer, který měl 
obsahovat film Oko Dravce, a poté jsme si měli připravit scénky na 
určitá témata. Zhruba po půl hodině film přerušila zpráva, že v 
Japonsku došlo k úniku nebezpečné látky a my máme vyrobit 
protilátku a dopravit ji na vlak do Nových Hradů. Nasbírali jsme tedy 
v lese nástroje, postavili strezorifikátor a namíchali příslušnou 
protilátku. V Nových Hradech jsme nastoupili na vlak, kde na nás 
čekal vědec, který látku zkontroloval a řekl nám, že máme látku 
dopravit jejich týmu, který byl zhruba hodinu cesty od další vlakové 
zastávky. Také nám řekl, že se v okolí mohou pohybovat roboti, kteří 
chtějí protilátku zničit. Téměř po půl hodině chůze na nás roboti 
zaútočili. Všechny jsme je zneškodnili tím, že jsme jim rozsvítili 
luminiscenční světla na ruce. Něco málo po půlnoci jsme dopravili 
látku vědcům, kteří nám poděkovali a poslali nás zpět na Tampír. 

Víkend byl velmi náročný, ale lepší jsem nezažil, a myslím, že 
většina účastníků má stejný názor. 

Autor: Jan Střeleček, účastník Strezoru 
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Setkání dobrovolníků 

 

   4RÁCKÝ    e-zpravodaj 
Událo se…  

Největší atrakcí Bambirády byla Opičí dráha  

Letošní, již šestnáctý, ročník Bambiriády proběhl ve dnech 23. 
– 24. května. Vše začalo již ve čtvrtek stavbou stanu a natažením 
Opičí dráhy. V pátek ráno se pak rozjelo vše naplno po příchodu škol 
do areálu Bambiriády. Následující dva dny jsme se nezastavili… 

Klub Oráč a vůbec celé Středisko se této akce účastnilo již 
po dvanácté. Nachystaných jsme měli sedm disciplín, které byly 
atraktivní jak pro nejmenší děti, tak i pro dospívající. Tradičně měl 
Oráč nachystánu Opičí dráhu, Fotbálek, Petanque a Kroket, pro 
nejmenší pak aktivity Hádej, Zloděj a Kaďánky. Všechny disciplíny 

jsme drželi po celou dobu, ať už bylo horko, nebo zrovna pršelo. Na 
opičí dráze se za dva dny vystřídalo téměř 600 dětí. 

Páteční večerní program byl taktéž pestrý. Část účastníků si 
zahrála ve sportovní hale volejbal proti týmu ze Slovenska. Druhá část 
pak jela tradičně na kánoích po Malši k Malému jezu. Po návratu 
proběhla zpětná vazba k prvnímu dni a pak už se jen hrálo na kytaru 
a zpívalo. Celá akce končila v sobotu bouráním stanu, úklidem 
celého areálu a zpětnou vazbou akce a všichni účastníci byli 
nakonec odměněni pudinkem. Shodli jsme se, že za rok se tu opět 
setkáme při dalším ročníku. 

Autor: Štěpán Vondrášek 

Nelze věnovat více než sám sebe 

Přes deštivé dny, které panovaly koncem května, se 
uskutečnil tradiční závěrečný oheň pro dobrovolníky na zahradě 
Salesiánského střediska mládeže v Českých Budějovicích.  

Tento „rituál“ se již tradičně koná u příležitosti zakončení 
školního roku. Pro dobrovolníky, kteří po celý rok nezištně pomáhají 
s výchovou i vzděláváním dětí a mládeže, je jednou z forem 
poděkování a rozloučení se před prázdninami. Pro dobrovolníky, kteří 
se chystají na letní pobytové akce – tzv. chaloupky, je toto setkání 
startovacím rituálem před jejich prázdninovými aktivitami.  

Letos se místo konce června konala rozlučka spojená 
s občerstvením již koncem května, konkrétně ve středu 28. 5. od 18:30 
hodin. Déšť asi 2 hodiny před akcí ustal, a tak se mohlo občerstvení 
servírovat venku. 
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Školení hl. vedoucích 

Začali jsme hravými aktivitami s balónky, do které se zapojili 
všichni dobrovolníci, zaměstnanci i příznivci napříč generacemi. 
Nechyběl ani tradiční táborový oheň a nezbytné špekáčky. Sešlo se 
něco přes 30 účastníků. Společně jsme zavzpomínali, ale i plánovali 
na příští rok. Ředitel Střediska, Tomáš Rádl, vyzdvihl přínos 
dobrovolníků v organizaci, poděkoval a ocenil jejich služby. Zároveň 

také přivítal a uvedl do pozice nového koordinátora 
dobrovolníků Petra Kubu. Dosavadní koordinátorka v červnu 

odchází na mateřskou dovolenou. 

Věříme, že i nadále budeme našim dobrovolníkům 
nápomocni stejně, jako jsou oni nápomocni našim účastníkům a 
klientům. 

Autor: Eliška Pitálková 

Zaměstnanci našeho Střediska i samotné děti si 
cenní každého dobrovolníka, který se rozhodne svůj 
volný čas věnovat právě jim. Zájemce - nový dobrovolník, 

se může obrátit na koordinátora dobrovolníků Petra Kubu, kontakty 
naleznete na našich webových stránkách www.sasmcb.cz. 

Akreditované školení pro hlavní vedoucí 

O víkendu (14. - 15. června) proběhlo na Středisku 
akreditované školení pro hlavní vedoucí. Tohoto školení se zúčastnilo 
více než 40 lidí, kteří se aktivně podílí na přípravě a realizaci různých 
táborů. Vedoucí za námi přijeli nejen z celého Jihočeského kraje, ale 
také třeba z Plzně, Prahy, Brna nebo z Kunovic. Vážíme si všech, kteří 
k nám dorazili a obzvlášť těch, kteří vážili cestu téměř přes celou 
republiku. 

Na školení proběhly všechny přednášky předepsané 
ministerstvem. Účastníci se tak mohli seznámit se základy pedagogiky 
a psychologie, ale také práva nebo bezpečnosti práce. Zpětná 
vazba byla pozitivní, podařilo se nám za víkend vytvořit dobrou partu 
lidí, kteří si mají co říci a jsou ochotni sdílet své zkušenosti.  

Nezbývá než popřát všem účastníkům, aby se jim tábory 
vydařily a aby nabyté vědomosti zužitkovali i v praxi. Prázdniny jsou za 
dveřmi, tak hurá na tábor!  

Autor: Jiří Heller 
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„Dopřejte mladým 

naprostou svobodu dejte 

jim možnost věnovat se 

tomu, co je nejvíce těší. 

Nejdůležitější je objevit 

kořeny jejich dobrých 

vlastností a pomáhat jim je 

rozvinout.“  

 

Jan Bosko 

   4RÁCKÝ    e-zpravodaj 
Zajímavosti 
 

Začíná jubilejní rok 
 

Pro celou početnou salesiánskou rodinu, jíž je Salesiánské 
středisko mládeže, Salesiánské dílo v Č. Budějovicích a lidé kolem něj 
součástí, začíná po tříletém období příprav jubilejní rok u příležitosti 
200 let od narození Dona Boska zakladatele Salesiánů.  

Na různých místech po celém světě, v naší zemi, a tedy i 
v Českých Budějovicích se v období srpen 2014 – srpen 2015 
připravuje velké množství akcí.  Jedním z cílů příprav a samotných 
oslav je připomenout si stále živý a aktuální odkaz Dona Boska, ale 
také více proniknout do salesiánského díla v daném místě a 
v neposlední řadě se nechat znovu oslovit životním příběhem Dona 
Boska.  

Celý rok oslav napříč celou republikou bude 
zahájen symbolickým STARTEM 200, a to 16. srpna 
2014 v 14.00. „START 200“ nabízí velký prostor pro vaši inspiraci - 

vykonat v tento den cokoliv, co je spojeno s číslem 200. Vaše 
realizované nápady zaznamenejte na fotografii nebo na video a 
odešlete na vikar@sdb.cz. V září proběhne hlasování o 
„nejoriginálnější“ nápad spojený s číslem 200! 

Rok oslav bude zakončen společnou poutí, která povede z 

různých stran jedním směrem. Z logisticko-organizačních důvodů byl 
za cíl zvolen VELEHRAD, kde by se všichni lidé dobré vůle, kteří mají 
rádi Dona Boska, sešli v sobotu 8. srpna 2015 na společné mši svaté 
(zhruba v 10.30 hod.) Téhož dne odpoledne se představí i jednotlivé 
složky Salesiánské rodiny. Nicméně už v pátek 7. srpna 2015 večer je 
počítáno s programem pro mládež (večerní vigilie).  

Provincie Praha na podzim 2014 připravuje dotisk již dříve 
vydaných knih o Donu Boskovi, malý životopis Dona Boska jako 
dárkovou publikaci a pro děti hru DIXIT s originálními obrázky se 
salesiánskou tématikou a mnoho dalšího…  

V průběhu roku Vás budeme i nadále informovat o 
připravovaných akcích. Nejdůležitější akcí nás všech ovšem zůstává 
osobní setkání a přijetí Dona Boska do našich životů. Don Bosko může 
mezi námi žít dál jen díky našemu osobnímu svědectví a prožívání. 

Za přípravný tým: P. Vít Dlapka, Mirek Hovorka, Ondra Trojek 
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 200 let od narození       
 zakladatele Jana Boska 

 

A jaké akce nás čekají v Českých Budějovicích? 
Zde je malá programová ochutnávka. 

 
31. 8. 2014 Slavnostní zahájení roku oslav v Č. Budějovicích   

kostel sv. Vojtěcha  
- mše svatá v 10 hod. s provinciálem Salesiánů 

Petrem Vaculíkem           
- požehnání putovní sošky Dona Boska 
- slavnostní vyslání Salesiánského střediska mládeže 

do Komunitního centra Máj 
- předávání funkce ředitele komunity 
- požehnání školních aktovek 

27. 9. 2014 Den otevřených dveří - Komunitní centrum Máj 
  sídliště Máj  

- zasazení památného stromu 
- hudební scéna 
- divadlo, soutěže a hry pro děti 

31. 1. 2015 Salesiánský ples     
  KD Vltava  

9. - 14. 4. 2015 Po stopách Dona Boska    
  Itálie - Turín                          

- společný „projekt“ Salesiánských středisek: Praha, 
Plzeň, Brno, Č. Budějovice 

- vzdělávací akce pro salesiánské animátory a 
dobrovolníky 

Duben 2015 Pouť svatého Vojtěcha                              
  kostel sv. Vojtěcha 

Pouť na poutní místo Křemešník          
kostel Nejsvětější Trojice   

Červen 2015 Festival Dona Boska                             
- TOP akce celého salesiánského díla v Č. B. 
- soutěže a hry pro děti, vystoupení dětí 

Září 2015 Bábovičkování                                 
  centrum města Č. Budějovice 

- program a soutěže pro rodiny 
- putovní výstava o Donu Boskovi převezena ze 

Senátu ČR 

Říjen 2015 Slavnostní ukončení roku oslav  
kostel sv. Vojtěcha 
- galakoncert známé hudební skupiny  
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 31.8. 
Požehnání školních aktovek a 
slavnostním vysláním Střediska 
do Komunitního centra. 

1.9.  
Zahájení přihlašování do 
zájmových kroužků na školní rok 
2014/2015. 

27.9.  
Den otevřených dveří pro 
širokou veřejnost v novém 
Komunitním centru Máj.  

9.10.     
Koncert světoznámé skupiny 
čtyři violoncellistů Prague Cello 
Quartet. 

 
29.11.      

Odpolední pletení adventních 
věnců zakončené požehnáním v 
kostele sv. Vojtěcha. 

 

8. - 14.12.  
Možnost zakoupení výrobků 
v rámci adventních trhů na 
náměstí Přemysla Otakara II. v 
Českých Budějovicích. 
 

   

   4RÁCKÝ    e-zpravodaj 
Připravujeme  

 

 

Žehnání školních aktovek 
V neděli 31. 8. 2014 v 10h se setkáme i se zaměstnanci 

Střediska na mši v kostele sv. Vojtěcha. Požehnáním aktovek a 
slavnostním vysláním Střediska do Komunitního centra tak zahájíme 
nový školní rok. 

Zájmové kroužky 2014/2015 

Od 1. 9. 2014 se můžete přihlašovat do zájmových kroužků 
Salesiánského střediska na školní rok 2014/2015, a to přes náš 
přihlašovací systém na www.salesianivali.cz. Vybírejte z naší nabídky 
také na www.sasmcb.cz. 

Den otevřených dveří na KC Máj 
V sobotu 27. 9. 2014 zveme všechny na Den otevřených 

dveří, který proběhne v KC Máj a v jeho přilehlém okolí. Kromě 
zasazení památného stromu je připraven i pestrý doprovodný 
program na celé sobotní dopoledne. 

Prague Cello Quartet 
Ve středu 9. 10. 2014 v 19:00 pořádáme koncert v kostele sv. 

Vojtěcha. Rozsah skladeb, které Prague Cello Quartet 
posluchačům nabízí, obsahuje díla skladatelských mistrů klasické 
hudby, jazzovou tvorbu, hity nejznámějších moderních světových 
skupin, ale i známé kousky filmové hudby – a to vše v originální 
úpravě pro čtyři violoncellisty a jejich nástroje. 

Pletení adventních věnců 

V sobotu 29. 11. 2014 v odpoledních hodinách proběhne na 
Středisku ve Čtyráku tradiční pletení adventních věnců. Zváni jsou 
rodiče i děti, pro které bude opět připravená výtvarná dílna. Celá 
akce je zakončena žehnáním adventních věnců v kostele sv. 
Vojtěcha. 

Adventní trhy 
V průběhu adventu, v týdnu od 8. 12. do 14. 12. 2014, bude 

mít Salesiánské středisko opět prodejní stánek na náměstí Přemysla 
Otakara II. v Českých Budějovicích. Návštěvníci si mohou zakoupit 
užitkové předměty z keramické dílny Salesiánského střediska 
mládeže. Nákupem těchto výrobků přispějí k zakoupení mikrobusu 
na zajištění akcí pro děti a mládež. 



   

                       Stránka 14 z 15 

   

 

 

  4RÁCKÝ    e-zpravodaj 
 
 

 Ekonomické okénko 
   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Transparentní 
účet veřejné 

sbírky je veden u 
RaiffeisenBANK  

7336774001/5500
 

Aktuální stav účtu  

(po zaplacení poplatků bance) 

k 30. 6. 2014 tedy 

činní 102.944,19 Kč. 

 

Financování organizace 

Financování provozu a činností Salesiánského střediska 
mládeže v Českých Budějovicích je vícezdrojové.  

Vlastní zdroje organizace představují tržby z pronájmu 
objektu na Kvildě a přijaté účastnické poplatky (za zájmové kroužky 
a pořádané akce), jejich podíl na celkovém rozpočtu je 15 %. 

Vzhledem k naší právní formě (školská právnická osoba) a 
zařazení do rejstříku škol a školských zařízení je největší položkou v 
cizích zdrojích financování provozní dotace od Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy. Druhou, též významnou, položkou jsou 
získané dotace a granty od Ministerstva práce a sociálních věcí, 
místní samosprávy a nadací. Neopomenutelnou součástí příjmů jsou 
i dary od fyzických a právnických osob. 

Náklady spojené se stěhováním do 
Komunitního centra Máj a jeho vybavením jsou 
odhadnuty ve výši 642.000,00 Kč. Tyto náklady představují 

základní vybavení v Komunitním centru – nábytek do většiny 
místností, žaluzie, bezpečnostní zábrany, zvonky, telefony, 
molitanové obložky sloupků ve víceúčelovém sálu, apod. Polovina 
těchto nákladů bude hrazena z dotací od Statutárního města České 
Budějovice a Krajského úřadu Jihočeského kraje. 

Předpokládáme i navýšení provozních nákladů 
(spotřeba energií a nájem) o 250.000,00 Kč ročně. 

Doufáme, že toto navýšení nákladů i s vaší pomocí 
zvládneme a budeme schopni zajistit provoz obou budov 

Průběh veřejné sbírky  

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 současnosti je na účtu 102 944,19 Kč. 

Děkujeme! 
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