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4RÁCKÝ  

e-zpravodaj 
 

Slovo úvodem 
 
Naši milí dobrodinci,  

 

už nám nastalo krásné jaro a za dveřmi jsou velikonoční 

svátky. Hned se lepší žije a dýchá. Toto období nám přináší naději 

na plný život. Znovu můžeme prožít vstup Boha – Lásky do našeho 

světa. Je tu On, kterému záleží na životě každého člověka a chce, 

aby každý z nás byl šťastný a dobře naplňoval darovaný život.  

Jeden z těch, kdo to pochopil a podle toho žil, je zakladatel 

salesiánů Don Bosko, italský kněz, který se narodil před 200 roky. 

Letos probíhají i v našem Středisku oslavy tohoto pro nás 

významného člověka.  

Už v mládí viděl hodně nešťastných dětí a mladých lidí, 

zvlášť v průmyslovém městě Turíně. Právě tam přicházelo mnoho 

dětí, třeba i desetiletých, protože jejich rodiče je nemohli na 

venkově uživit. Pro jejich tíživou situaci měl otevřené srdce i oči 

mladý kněz Jan Bosko, který s velkými obtížemi vystudoval na 

kněze, protože tak chtěl naplnit svůj život. Rozhodl se, že nechce 

být odtržený od těžkého života v Turíně, ale začal tyto děti a mladé 

lidi vyhledávat a dávat jim naději.  

Jak to dělal? Dal jim zažít to, že se o ně někdo dospělý a 

dokonce kněz zajímá, že jsou pro něj velmi důležití. A dával jim to 

srozumitelně najevo. Přicházel s konkrétní pomocí – shromažďoval 

je – vytvářel jim rodinné prostředí, rozvíjel v nich duchovní rozměr 

života, hrál si s nimi, sháněl pro ně jídlo, doučoval je, pomáhal jim 

sepisovat pracovní smlouvy, aby je podnikatelé neokrádali apod. 

Děti – kluci ho měli moc rádi a byli vděční za jeho blízkost a 

starostlivost. Časem se jeho dílo rozrůstalo a on potřeboval 

pomocníky, kteří by s ním byli natrvalo. Tak se z větších kluků stali 

salesiáni. A z jednoho domu se salesiánské dílo a ideje rozšiřovaly 

po celé Itálii a dalších zemích světa – ještě za života Dona Boska. 

Dnes jsou salesiáni ve více než 100 zemích světa, mají internáty, 

učňovské školy, střední i vysoké školy, střediska volného času, 

nakladatelství, oratoře apod.  

Don Boskova myšlenka žije i u nás v Českých Budějovicích a 

jsme rádi, že i vy se na ní podílíte. Přeji Vám radost ze života, to 

abyste se měli rádi, byli šťastní a přijímali a žili z lásky druhých i 

z lásky Boží.  

                                            Žehná Vám 

+ Tomáš Rádl, SDB, ředitel 
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 Představujeme 
 

Don Bosko, celým jménem Giovanni Melchiorre 

Bosco 

Jan Bosko se narodil 16. srpna 1815 v osadě Becchi u Turína. Jeho 

životní cesta nebyla snadná. Ve dvou letech mu zemřel otec 

a studovat mohl díky dobročinnosti dobrých lidí až se značným 

zpožděním. Hluboká víra a důvěra v Boha byly neodmyslitelnou 

součástí jeho života a základním hnacím motorem pro jeho poslání. 

Na náboženství, rozumu a laskavosti také postavil svou 

pedagogickou metodu, kterou sám nazval „preventivním systémem“ 

a která se vyznačovala rodinnou atmosférou a stálou přítomností 

vychovatele mezi chlapci. 

Pocházel z velmi chudé rodiny a mezi těmi nejnuznějšími chlapci také 

vědomě a dobrovolně zůstal. Ti přicházeli do Turína za prací 

z širokého okolí ještě jako děti. Byli ubytováváni v dost mizerných 

podkrovních či sklepních podnájmech, zaměstnáváni v podmínkách, 

které usnadňovaly jejich vykořisťování bez možnosti jakéhokoli 

zastání. O zařízeních pro volný čas se v té době ještě nedalo hovořit, 

a proto není divu, že mnozí chlapci bez rodinného zázemí končili za 

mřížemi vězení.  

Poté, co našel vhodnou kapli, založil 8. prosince 1844 svou první 

oratoř – oratoř svatého Františka Saleského. Bosko se v ní zaměřoval 

především na problematické mladíky. Přijal do ní však i několik 

vzorných a vzdělaných chlapců, aby byli ostatním příkladem. Mnoho 

chlapců bylo negramotných a málo vzdělaných, a tak se Bosko 

rozhodl, že je bude sám vyučovat. Za tím účelem napsal i několik 

učebnic a založil i večerní školu. Bosko měl k práci několik pomocníků 

a později se pečovateli stávali i chlapci, které oratoř vychovala. 

Počet chlapců stále narůstal a tak byly založeny další oratoře.  

Na rozrůstající se oratoř Don Bosko nestačil sám, a proto se obklopil 

stejně smýšlejícími kněžími a laiky a později ze svých chudých 

chlapců vytvořil Společnost svatého Františka Saleského (inspirován 

švýcarským laskavým světcem z přelomu 16. a 17. stol.), která je dnes 

nazývána Kongregací Salesiánů Dona Boska. 

Jan Bosko zemřel v Turíně 31. ledna 1888.  

 

 4RÁCKÝ     e-zpravodaj 
 

 

 
 

„Da mihi 

animas, cetera 

tolle.“ 
 

 

 

„Dej mi duše, 

ostatní si vezmi.“ 
 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/8._prosinec
http://cs.wikipedia.org/wiki/1844
http://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Salesk%C3%BD
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Zeptali jsme se… 
 

V letech 1970 – 1975 vystudoval speciální pedagogiku v Olomouci. 

Po 13 let působil jako pedagog na praktické škole internátní 

v Ostravě. Teologickým studiím se začal věnovat hned po skončení 

studií v Olomouci. Totalitní doba nepřála studiu teologie, a proto se 

Pavel věnoval tomuto studiu tajně. O víkendech se tajně i s jinými 

zájemci scházeli v bytech odvážných lidí, či na farách, kde byli 

faráři-salesiáni. V roce 1988 byl vysvěcen německým kardinálem 

Joachymem Meisnerem. K duchovní formaci Pavla Kuchaře 

přispěli zejména salesiáni Stanislav Honka, Dr. Novosad (později byl 

odpovědný za jeho salesiánskou formaci) nebo páter Metoděj 

Hasilík. Práci s mládeží se Pavel věnuje od svých 15 let, nejdříve 

jako rádce vlčat ve skautském oddílu 2. střediska v Ostravě. Po 

vysokoškolských studiích vedl různá duchovní společenství 

mladých lidí a scholu. 

Pavle, proč jsi salesián? 
 

Při studiích pedagogiky jsem si uvědomil jednu důležitou 

věc. Jako učitel v socialistické škole, bych se musel držet ideologie, 

která byla daná socialistickou stranou. Proto jsem hledal jiné 

možnosti, abych nebyl determinován jenom tím. V té době mě 

kamarád Jaroslav Němec pozval na setkání salesiánů 

v Beskydech. Byli tam Zdeněk Demel, Libor Ovečka, Beno Beneš, 

Alan Křišťan – pozdější salesiáni. Toto setkání mě naplnilo úžasnou 

radostí. Byli to mladí muži, kteří chtěli sloužit jiným lidem, byla tam 

radost, vnitřní hloubka, svoboda. Také jsem si přečetl dokument 

Perfectae Caritatis - dokument o řeholním životě, a to všechno mě 

uvádělo v nadšení. Uvědomil jsem si, že pedagogiku lze dělat 

jenom s lidmi, kteří stejně smýšlejí. 

Kdo a čím Tě nejvíce ovlivnil?   

Nejvíce rodiče tím, jaké rodinné zázemí mi dokázali vytvořit 

tím, že se velmi milovali. Tatínek byl vědec, maminka byl praktická 

žena, rozuměli si, byla jeho partnerem i v duchovních věcech. 

Přestože bylo studium poznamenané socialistickou ideologií, získal 

jsem přehled, jak člověk funguje po stránce biologické, sociální, 

psychologické. Uvědomuji si, že mě také ovlivnila skautská lesní 

škola, kterou organizoval Káďa Zelený.  

  

 

 

 

 

 

Pavel Kuchař  

kněz, salesián, vysokoškolský 

pedagog (Jabok, Praha) 

 

„Taky jsem se 

chtěl stát 

vědcem, dělat 

biochemii, na 

škole mě 

zajímala filosofie.  

Nechtěl jsem být 

hned knězem.  

Toužil jsem 

studovat filozofii, 

ale pak jsem si 

to rozmyslel. 

Speciální 

pedagogika 

byla skvělou 

alternativou.“ 
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 Zeptali jsme se… 
    

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

FOTO  

 

„Velkou inspirací 

pro mě byla 

kniha Staveniště 

Evropy, kterou 

jsem četl ve 

svých 15 letech. 

Chápal jsem ji 

jako metodický 

návod jak žít 

křesťansky 

v totalitě.  

Vodítkem pro mě 

byly i dokumenty 

Gaudium et spes , 

nebo Spasitel 

člověka od Jana 

Pavla II.“ 

 
 

V roce 1969 byli skautské špičky tehdejší doby významné 

osobnosti, ze kterých se pak mnozí stali kněží. Skaut s přezdívkou 

Špalek, měl na starosti ideovou část, která mě hodně naplňovala.  

Jaký mají salesiáni smysl? Co přinesou dnešní 

době?  

Dneska mají salesiáni velkou úlohu - být oporou mladým 

lidem při hledání jejich cesty, hledání smyslu života. Je složitá doba 

pluralizmu, kde se zdá, že každý si může dělat, co chce. Ale každý 

se musíme rozhodnout, co je správné. Druhou velkou oblastí je 

práce s dětmi a mládeži na okraji společnosti. Práce s dětmi, které 

jsou ohrožené rizikovým chováním, kde chybí základní orientace 

v hodnotách, nemají dobré rodinné zázemí, chybí jim vzdělání, či 

dobří kamarádi. Salesiáni by se měli zaměřit také na práci 

s ministranty. To je klíčová, strategická záležitost. Ministranti jednou 

budou otcové rodin, nebo kněží a budou formovat nastávající 

generaci. 

Jakým dětem se věnuješ a proč? Kde je problém 

dnešních dětí?  

Osobně mi sedí skupina mládeže od 15 let. A věnuji se 

každému, komu je to potřeba. Dnešní problém je v názorovém 

pluralizmu. Jako takový samozřejmě nevadí, ale mladí musí mít 

možnost s někým o tom mluvit, diskutovat, vyargumentovat si své 

názory. Dnes mají velmi ztíženou orientaci v hodnotách. Vliv 

masmédií je obrovský. Mladí lidé jsou ohroženi konzumem, 

všechno jim spadne do klína, nejsou vedeni k tomu, aby něco 

dokázali. Problém vidím i v tom, že mladí lidé nevědí, jak naplnit 

svoji svobodu, umět být kritický, umět si vytvořit vlastní názor, jít 

proti proudu z mravně dobrých důvodů, umět se nadchnout i pro 

službu lidem, která není ve společnosti moderní. 

Jak vypadá Tvoje služba dětem? 

Při práci v Salesiánském středisku mládeže pozoruji nadání 

dětí a snažím se je rozvinout. Vedu hudební skupiny romských dětí. 

Snažím se věnovat i vysokoškolákům, duchovně doprovázet „své 

děti“ a také vyučuji na Jaboku. 
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   4RÁCKÝ    e-zpravodaj 
 

Zeptali jsme se… Událo se…  

Co bys, Pavle, popřál nám všem, kteří pracujeme 

s dětmi ve stylu Dona Boska? 

Držet se hesla Dona Boska, který říká: „Nenechte se ničím 

zneklidnit!“ Ale pozor, ne tím, že mi je to jedno, ale že si 

zachováme vnitřní pokoj, abychom dokázali vidět věci Božíma 

očima, aby naše pomoc vycházela z vnitřního dialogu s Bohem a 

měla systém. A ti z nás, kteří nejsou věřící, stačí, když mají v srdci 

lásku, která nás všechny spojuje.  

 

 

Lyžařský pobyt na Kvildě, 16. – 19. 2. 2015 
 

Tradičně vše začalo v pondělí ráno o jarních prázdninách. Děti 

navštěvující zájmové kroužky Střediska, zaměstnanci a dobrovolníci 

– ti všichni se vydali na Kvildu prožít 4 pohodové dni plné lyžování a 

legrace. 

Lyžovali jsme jako obvykle na Kvildě i na Zadově. Lyžaři „mazáci“ si 

na svahu zdokonalovali své dovednosti a lyžaři „nováčci“ se plni 

odhodlání prokousávali základy sjezdování. Nutno podotknouti, že 

všichni začátečníci se lyžovat naučili a největším zážitkem pro ně 

byl vlek a sedačková lanovka. 

Večery jsme trávili jak jinak než aktivně. Oblíbené večerní pytlování 

mělo opět velký úspěch. Hra stolního tenisu děti nadchla tak, že by 

nejraději hrály celou noc.  Novinkou pro tento rok bylo i cvičení 

akrobacie, což si užila hlavně děvčata, a poslední večer jsme 

strávili „v kině“, které letos promítalo film na přání. 

Krásné slunečné dni na čerstvém vzduchu nás všechny posílily, 

fyzicky i psychicky. Užili jsme si pobyt jako na rodinné dovolené a 

odpočinuli jsme si od každodenních povinností – ať už jsme školáci 

anebo dospělí. A samozřejmě – už se zase těšíme na příští lyžák 

v roce 2016! 
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 Událo se… 
   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FOTO  

 

Horolezecké závody 
 

 

 

 

 
 

Co se u nás děje 

[Název události] 
[Sem můžete přidat popis 

události a ty nejhlavnější 

9. ročník boulderových závodů HO4ák prověrka 

V sobotu 14. 3. 2015 se sešlo na Středisku 25 účastníků závodu, 

dopoledne 9 dětí od 6 do 13 let. Závodili v semifinále, kde měli 

připravených 6 cest, poté tři nejlepší, kteří přelezli všech 6 na první 

pokus, lezli finále na dalších šesti cestách. Vyhrál loňský vítěz – 

dvanáctiletý Kristián Šmíd z Českých Budějovic. Druhé místo 

obsadily shodně Eliška Jarošová z Prahy a Valentýna Poláčková z 

Plzně (obě ze Salesiánských středisek).  

Do odpolední kvalifikace, která propukla krátce po dvanácté 

hodině, nastoupilo 6 holek a 10 kluků. Jelikož ve věkové kategorii 

kluků do 18 let by závodil pouze jeden závodník, přehlásil se sám 

do starší kategorie a měli jsme tedy o kategorii méně. Po dvou 

semifinálových hodinách a celkem devatenácti závodních 

cestách postupovaly 4 holky a 6 kluků do finálových bojů. Z holek 

si nejlépe poradila s finále Tereza Pavelcová (odchovankyně 

našich kroužků a členka oddílu HO4ák), která by se po semifinále 

dokonce dostala za své výkony i do mužského finále. Druhé místo 

získala Lucie Kohoutová, třetí Alžběta Poláčková (obě z Plzně), 

čtvrtá finalistka byla Tereza Vilímková. U Kluků vyhrál očekávaně a 

skoro tradičně odchovanec zdejších kroužků Lukáš 

Hammerschmied, druhý byl Pavel Zámečník z Trhových Svinů, 

kterému je teprve 18 let a měl původně startovat v mladší 

kategorii. Třetí byl Honza Lilák, též odchovanec zdejších kroužků a 

čtvrtý Karel Hronek z Dačic. Závody končily v půl osmé vyhlášením 

výsledků odpoledních kategorií.  

Na závody mám jen pozitivní ohlasy, takže pětidenní dřina se 

vyplatila. Chtěl bych poděkovat dobrovolníkovi Petru Huťkovi, 

který se mnou strávil skoro celou dobu příprav i samotných 

závodů, dobrovolnicím, které mi pomáhaly při závodě a s večery 

příprav. Dohromady jsme spočítali, že pro realizaci (čistě pět dní 

práce) je potřeba okolo 200 hodin, na které se podílelo různou 

měrou celkem 7 lidí. Nepočítám hodiny plánování předem, které 

probíhají prakticky celý rok. Už nyní začínáme plánovat příští 

jubilejní desátý ročník. Velice děkujeme i sponzorům… 

Tento Projekt je spolufinancován Krajským úřadem Jihočeského 

kraje. 
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Štěkeň 
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Událo se…  
 

Chaloupkové školení na Štěkni 

Prázdniny se kvapem blíží a to pro nás, chaloupkáře, znamená 

jediné - povinné školení a pak hurá na plánování chaloupek! 

Každoroční školení českobudějovických chaloupkářů probíhá 

pravidelně v krásném barokním zámečku nedaleko Strakonic, na 

Štěkni. Ani letošní rok nebyl výjimkou. 44 nadšených dobrovolníků, 

od 16 do 60 let, se sešlo o víkendu od 20. 3. do 22. 3., aby společně 

absolvovali nejen povinné přednášky a kurzy, ale také si užili trochu 

zábavy. V pátek večer jsme hlavně diskutovali a radili se ohledně 

denních režimů, trestů a pochval na chaloupkách, jak připravit 

kvalitní noční hru či jak ještě lépe vnést do chaloupky ono 

salesiánské duchovno. 

V sobotu se všichni vyškolili v poskytování první pomoci. Tato 

přednáška byla pak ještě doplněna o dobrovolný workshop, kde si 

zájemci mohli vyzkoušet, jak složité je okamžitě reagovat v reálné 

situaci. Napjatou atmosféru skvěle doplňovalo realistické 

maskování daného zranění, vytvořené vyškolenou lektorkou ČČK. 

Dále účastníci vyslechli bezpečnostní pravidla při práci s dětmi na 

letních táborech. Vše bylo doplněno i o různorodé informace, 

vhodné také pro soukromý  či pracovní život. 

Speciálním školením museli projít hlavní vedoucí, ekonomové a 

zdravotníci chaloupek, pro ostatní byl připraven doprovodný 

program v podobě venkovních her. Po náročných přednáškách to 

všichni ocenili, neboť sluneční paprsky celé dopoledne nakukovaly 

do přednáškových místností a jakoby šeptaly: "Pojď ven, pojď, je 

krásně." Aby to ostatním nebylo líto, byla pro všechny na 

odpoledne připravena ještě jedna větší hra, která procvičila 

rozhodování zúčastněných, však nezničila jejich fyzickou ani 

psychickou kondici. Na motivy tzv. gamebooků museli účastníci 

najít ztracený náhrdelník. 

Pozdní odpoledne bylo zaplněno volitelnými workshopy. Účastníci 

si  mohli vybrat, zda se, jak již bylo zmíněno, chtějí zdokonalit ve 

zdravovědě, nebo prodiskutovat duchovní program na 

chaloupkách, zjistit zajímavosti z dětské psychologie či připravit 

táborovou etapovku. 
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 Událo se… 
   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FOTO  

 

Pedagogický kurz 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Sobotní večer byl jako vždy ve znamení společné zábavy. 

Videostop, hraní na kytaru, stolní společenské hry, diskuze a 

plánování léta se protáhlo až do pozdních nočních hodin.  

V programu nechyběly ani společné modlitby za zdar díla, za děti 

na chaloupkách a jejich vedoucí, za počasí i za podporu rodiny a 

veřejnosti. Celá akce byla zakončena společnou mší svatou, 

slouženou ředitelem Salesiánského střediska v ČB Tomášem 

Rádlem.  

Rádi bychom touto cestou poděkovali zámecké kuchyni, jež jako 

vždy odvedla skvělou práci a naplnila naše žaludky výtečnými 

pokrmy, a také vstřícným  řeholnicím z řádu Congregatio Jesu, s 

nimiž je vždy radost spolupracovat.  

Salesiánští dobrovolníci si zvýšili svoji kvalifikaci 

Znovu do školních lavic zavítaly přes dvě desítky budoucích 

pedagogických pracovníků Salesiánského střediska mládeže. Byli 

mezi nimi jak vedoucí zájmových kroužků, tak i vedoucí chaloupek 

– letních táborů.  

Pedagogický kurz v rozsahu 40 hodin si naše středisko, díky kvalitě 

a potřebné akreditaci, objednalo u mateřské salesiánské školy 

VOŠ JABOK z Prahy. Kurz pod vedením doc. Michala Kaplánka byl 

rozdělen do tří víkendových modulů. V rámci těchto modulů se 

vystřídala řada lektorů, která napomohla k obohacení a pestrosti 

tohoto kurzu. Účastníci kurzu se zdokonalovali v základech 

pedagogiky, vývojové a sociální psychologie, metodiky a 

právních a hygienických předpisů. Kurz všichni účastníci ukončili 

řádnou písemnou zkouškou. I když na počátku převládaly jisté 

obavy a nejistota, jak kurz bude účastníky přijímán, na konec si 

vzdělávání všichni pochvalovali.  

Salesiánské středisko mládeže tímto kurzem nezískalo jen nutné 

splnění zákonných předpisů, ale získalo řadu ještě kvalitnějších 

pedagogických pracovníků, kteří jsou odhodláni se s odkazem na 

Dona Boska věnovat výchově a vzdělávání dětí a mladých lidí.  

Závěrem se sluší poděkovat všem lektorům z VOŠ JABOK, hlavnímu 

garantovi doc. Michalu Kaplánkovi a Janu Horváthovi za catering 

a technické zajištění všech tří modulů.   

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Congregatio_Jesu
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Sám Bosko založil první tři 

"větve" salesiánské rodiny:  

- Společnost sv. Františka 

Saleského (1859) - salesiány,  

- Institut Dcer Panny Marie 

Pomocnice (1872) -

salesiánky a  

- Salesiány-spolupracovníky 

(1876).  
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Zajímavosti  
 

Salesiáni v Čechách  

V českých zemích zahájili salesiáni činnost v roce 1927. První český 

salesián P. Ignác Stuchlý (1869 - 1953) přišel do naší vlasti až ve 

svých 58 letech, ale měl za sebou bohatou zkušenost z Itálie a 

Jugoslávie. Mateřským domovem se stal chlapecký ústav ve 

Fryštáku u Holešova. 

Přes všechny těžkosti salesiánské dílo pokračovalo dál i za 2. 

světové války. Po válce působilo v českých zemích 261 salesiánů 

ve 12 domech. 

V noci ze 13. na 14. dubna1950 ozbrojené síly obklíčily všechny 

řeholní domy hlavních mužských řádů a kongregací na celém 

území československé republiky, řeholníci byli internování do 

několika "koncentračních" táborů a řada vedoucích osobností 

byla uvězněna. Někteří na tento tvrdý zásah doplatili smrtí či těžkou 

újmou na zdraví. V období od roku 1948 do roku 1989 bylo 

odsouzeno a uvězněno 47 salesiánů. 

V České republice salesiáni k 1. září 2014 provozovali 14 středisek 

mládeže, zřizovali prestižní nakladatelství pedagogické, 

psychologické a náboženské literatury Portál a vyšší odbornou 

školu JABOK v Praze, vydávali Salesiánský magazín a časopis pro 

děti Nezbeda a podíleli se významně na výuce na teologických 

fakultách Jihočeské a Palackého univerzity a vedení TV Noe. 

Salesiáni pracují ve většině zemí světa a k 31. 12. 2013 jich bylo 

15 298. 

V České republice působí 145 salesiánů a tři jsou v zahraničí. 

Salesiánky 

Kongregaci založil v roce 1872 svatý Jan Bosco spolu se svatou 

Marií Dominikou Mazzarello v italské vesnici Mornese jako odpověď 

na potřebu výchovy dívčí mládeže. 

Salesiánky působí v 92 zemích světa, kongregace má misijní ráz a 

čítá přibližně 14 000 sester.  

V České republice jich působí 36. 

 

 

 

 

http://www.sdb.cz/salesiani/o-salesianech/
http://www.salesianky.cz/
http://www.ascczech.cz/
http://www.ascczech.cz/
http://cs.wikipedia.org/wiki/1._%C4%8Dervenec
http://cs.wikipedia.org/wiki/2007
http://cs.wikipedia.org/wiki/Salesi%C3%A1nsk%C3%A9_st%C5%99edisko_ml%C3%A1de%C5%BEe
http://cs.wikipedia.org/wiki/Salesi%C3%A1nsk%C3%A9_st%C5%99edisko_ml%C3%A1de%C5%BEe
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nakladatelstv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pedagogika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Psychologie
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1bo%C5%BEenstv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l_%28nakladatelstv%C3%AD%29
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=JABOK&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Salesi%C3%A1nsk%C3%BD_magaz%C3%ADn&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Nezbeda&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Teologick%C3%A1_fakulta
http://cs.wikipedia.org/wiki/Teologick%C3%A1_fakulta
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jiho%C4%8Desk%C3%A1_univerzita_v_%C4%8Cesk%C3%BDch_Bud%C4%9Bjovic%C3%ADch
http://cs.wikipedia.org/wiki/Univerzita_Palack%C3%A9ho_v_Olomouci
http://cs.wikipedia.org/wiki/TV_Noe
http://www.fma.cz/o-nas/zakladatele/#jan_bosco
http://www.fma.cz/o-nas/zakladatele/#marie_dominika
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 Ekonomické okénko 
   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Účet veřejné 

sbírky veden u 

RaiffeisenBANK  

7336774001/5500 
 

 

 

 

 

 

Dary 

Dary od vás získané jsou pro nás velkým finančním zdrojem. V roce 

2014 byly hodnoty finančních darů od fyzických osob 

162.241 Kč a od organizací 39.540 Kč. 

Peníze takto získané jsme využili k dofinancování potřebného 

materiálu, vybavení a služeb – např. na: 

 2 skládací psací stoly na doučování, 

 úrazové pojištění účastníků, 

 výtvarné, hudební a sportovní potřeby,  

 vybavení počítačové techniky v učebně. 

Velice děkujeme za jakoukoliv hodnotu peněžitého daru! 

 

Statistika dárců 

V loňském roce nám přispělo finančním darem 104 lidí. Tito 

dobrodinci přispívají pravidelně několikrát do roka nebo 

jednorázově dle svých možností. 

Rozdělení dle krajů:  

Karlovarský 1%, Plzeňský kraj 2%, Ústecký kraj 2%, Liberecký kraj 3%, 

Středočeský kraj 4%, Praha 11%, Královehradecký kraj 3%, 

Jihočeský kraj 21%, Vysočina 8%, Pardubický kraj 9%, Jihomoravský 

kraj 12%, Olomoucký kraj 10%, Zlínský kraj 7%, Moravskoslezský kraj 

7%. 

Jménem všech zaměstnanců a dětí 

Salesiánského střediska mládeže srdečně 

DĚKUJEME všem našim dárcům a příznivcům 

a prosíme o Vaši přízeň i nadále. 
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25. 4. 2015 
 

Mezinárodní den Romů 

9. – 14. 4. 2015  
 

Po stopách Dona Boska 

15. 5. 2015 
 

Give and gain 

16. 5. 2015 
 

Fotbalový turnaj 

 

28. 5. 2015      

 

Mezinárodni den dětí na Máji 

6. 6. 2015 
 

Festival Dona Boska 

13. – 14. 6. 

2015 
 

Školení hlavních vedoucí tábora 
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Připravujeme  
 

Mezinárodní den Romů  
Akce proběhne 25. 4. 2015 v budově Salesiánského 

střediska (Emy Destinové 1) a na přilehlé zahradě. Odpolední 

zábavné pásmo určené nejenom dětem bude ukončenou 

bohoslužbou slova a slavnostním požehnáním v kostele sv. 

Vojtěcha. 

Po stopách Dona Boska  
Jako odměnu pro dlouholeté dobrovolníky pořádáme 

poznávací zájezd do Turína ve dnech 9. – 14. 4. 2015. Hlavním 

cílem tohoto pobytu je vidět a zažít místa, kde žil Don Bosko a 

seznámit se s animátory (dobrovolníky) z jiných salesiánských 

středisek. 

Give and gain 
15. 5. 15. květen je vyhlášen jako Mezinárodní den 

dobrovolnictví. Na tento den jsme pozvali zájemce o 

dobrovolnictví z řad zaměstnanců různých firem, které jsou členy 

organizace Byznys pro společnost. Jejich pomoc tentokrát uvítáme 

na KC Máj. 

Mezinárodní den dětí na Máji 

28. 5. 2015 je plánováno tradiční odpoledne plné her, 

soutěžení a dovádění. Tentokrát se do organizace zapojí všechny 

sekce Střediska. 

 

Festival Dona Boska 

6. 6. 2015 proběhne společná oslava 200. výročí od 

narození Dona Boska v areálu Střediska a Fary na Čtyřech 

Dvorech. Na odpolední program jsou zváni všichni přátelé 

salesiánského díla. 

 

Školení hlavních vedoucí tábora proběhne ve dnech      

13. – 14. 6. 2015.   

Volejbalový turnaj se uskuteční 20. 6. 2015. 

Brigády na Tampíru proběhnou v těchto termínech: 25. 4. 

2015, 16. 5. 2015, 13. 6. 2015. 

 

 


