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4RÁCKÝ  
e-zpravodaj 

 

Slovo úvodem 
 

Milí přátelé,  
tentokrát si vypůjčím volně upravenou povídku od Eduarda 
Martina „Pár vteřin“: 
 
Jeden starý muž vypráví: „Moje malá vnučka mi jednou běžela ukázat 
obrázek, co namalovala ve školce. Měl jsem tehdy zrovna rozdělané 
objednávkové listy pro firmu, které jsem v důchodu vypomáhal.“ 
„Dědečku…“ 
Zvedl jsem nerad oči. Mávala obrázkem a za ní stálá její maminka, 
moje dcera. 
„Dědečku, dědečku, koukej!“ 
„Nemůžete chvíli počkat?“ zavrčel jsem 
Obě stály zaraženě a dívaly se na mě. „Mám obrázek,“ volalo stále 
ještě usměvavé děvčátko. 
„A já mám práci,“ řekl jsem. 
„Už od nádraží se těší, jak ti ho ukáže,“ řekla mi dcera. 
„Prostě počkejte,“ křikl jsem a nehodlal se vyrušovat. To pochopí každý 
soudný člověk, že moje papíry jsou důležitější, než se dívat na nějaké 
malůvky malé holčičky. 
„Pojď,“ řekla maminka a odcházely. 
Holčička nechápala, že nechci vidět její obrázek. Dala si s ním tolik 
práce a tak se těšila, že mi ho ukáže. Jenže mně bylo jasné, že takhle 
je to pedagogicky správné. Musí si přece uvědomit, že tady existuje 
práce dospělých a že se musí respektovat. Naštěstí krůčky cupitaly 
zpátky ke dveřím a já si se zahanbením uvědomil, že Ježíš nás učí: 
„Nechte maličké přicházet ke mně a nebraňte jim, neboť takovým 
patří Boží království.“ A tak jsem si obrázek pečlivě prohlédl. Odměnou 
mi byly rozzářené oči mé vnučky a já pochopil, co je v životě důležité.  
 
             Ve Středisku se snažíme každé dítě, co k nám přijde přijímat 
a naslouchat jeho životnímu příběhu i jeho drobným radostem a 
starostem. Doufám, že se nám to i přes mnohé přešlapy daří.  
             Také v tomto čísle Zpravodaje najdete téma rozvoje, růstu, 
posunu Střediska, ale i dětí. 
             Každému z nás přeji, abychom pochopili, že Velikonoční i 
celý život Ježíše nám sděluje to, jak jsme pro Boha důležití, že nás 
bere vážně a zajímá se o náš život, o všechny jeho radosti i těžkosti 
a jde vždy s námi. Kéž by nám to došlo, uklidnilo nás to a vedlo nás 
to ke změně přístupu ke každému maličkému – dítěti, puberťákovi, 
bezdomovci, přistěhovalci. Pro Boha jsme všichni stejně důležití. 
 
     + P. Tomáš Rádl, SDB, ředitel 
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 Představujeme 
 
Portál a Jabok 

Salesiáni se hlavně věnují výchově, vzdělání a sociální podpoře dětí a 
mládeže. Důraz se klade na rozvoj duchovního rozměru každého člověka. 
Chceme vzdělávat také ty, kteří se o děti a mládež starají včetně jejich 
rodičů, učitelů a dalších lidí. V našem Zpravodaji chceme přinášet proto 
impulsy i z našich dalších organizací, kteří pracují v „týlu“. 

Salesiáni jsou sami zřizovateli některých mediálních děl, například 
nakladatelství Portál. 

Portál sídlí v Praze-Kobylisích, vlastníkem je Salesiánská provincie 
Praha. Nakladatelství navázalo na samizdatovou činnost v oblasti křesťanské 
literatury, ale později se stalo jedním z nejvýznamnějších nakladatelství v 
oblasti pedagogiky a psychologie.  
Vznik nakladatelství Portál je spojen s časopisem Anno Domini a se skupinou 
lidí, kteří se od roku 1987 v rámci tajné salesiánské činnosti podíleli na 
vydávání jeho samizdatového předchůdce Čtení do krosny a po Sametové 
revoluci se chtěli pustit i do knižní produkce. Prvních 15 let sídlilo 
nakladatelství v provizorních mobilních buňkách na dvoře statku.  

S počátkem roku 1991 převzal Portál od nakladatelství Zvon vydávání 
časopisu AD. Během prvních deseti let se zařadil mezi nejvýznamnější 
vydavatele pedagogické a psychologické literatury. Nakladatelství se z 
malého podniku rodinného typu začalo přeměňovat ve strukturovanou tržní 
firmu.  

Knihy distribuuje nakladatelství v České i Slovenské republice v běžné 
knihkupecké síti. K činnosti nakladatelství patří od roku 2006 také pořádání 
odborných seminářů pro pedagogy a vychovatele s akreditací MŠMT a kurzů 
pro rodiče.  

Salesiáni založili školu Jabok, působí také na Teologické fakultě 
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, přednášejí na Cyrilometodějské 
teologické fakultě univerzity Palackého v Olomouci, velmi aktivně se 
angažují v Křesťanském gymnáziu v Praze-Hostivaři nebo na 
Cyrilometodějském gymnáziu v Prostějově. 

Výuka na Jaboku byla zahájena 1. září 1993. Původní projekt vycházel 
ze vzdělávacího programu Malá teologie, který byl realizován tajně v době 
komunismu od r. 1979. Nový vzdělávací program, v němž na teologii 
navazovala výuka sociální práce a sociální pedagogiky, byl během dalších 
let postupně aktualizován a zkvalitňován. V roce 2007 bylo založeno v rámci 
VOŠ Jabok Centrum dalšího vzdělávání, které připravuje kurzy dalšího 
vzdělávání pro pracovníky v sociálních službách a pro pedagogické 
pracovníky. 
 

 

 4RÁCKÝ     e-zpravodaj 
 

 
 
 

Zároveň 
salesiáni pracují 
v některých 
dalších 
mediálních 
projektech - 
vydávají vlastní 
časopis 
Salesiánský 
magazín, jsou 
spoluzakladateli 
dětského 
časopisu 
Nezbeda, 
pracují 
v Televizi Noe a 
Salesiánském 
mediálním 
centru. Jedním 
z posledních 
projektů je i 
Mediální škola - 
dvouletý kurz 
pro mladé 
lidi (16-26 let), 
kteří se chtějí 
blíže seznámit s 
teori í  a praxí 
různých forem 
mediální 
komunikace. 
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   4RÁCKÝ    e-zpravodaj 
Jabok 

Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická 
JABOK je jedinou školou, kterou čeští salesiáni založili. Zatímco ve 
většině zemí světa mají salesiáni především školy, a to zejména 
učňovské, ale i střední a vysoké, u nás se po roce 1989 nezdálo 
reálné, abychom založili více škol. Hlavní důvod byl personální. I 
dnes, po více než čtvrtstoletí, žije mezi námi jenom jeden salesián, 
který má doktorát z pedagogiky. Je to náš milý Pavel Kuchař, který 
však také rychle dospívá do důchodového věku. 

U zrodu Jaboku (1993) stály tři osoby: kunsthistorička, 
filoložka a biblistka Mireia Ryšková a dva salesiáni – Josef Šplíchal a 
Libor Ovečka. Škola měla zpočátku tři záměry: pokračovat 
v kurzech teologie pro laiky, vzdělávat křesťanské vychovatele a 
připravovat po stránce pedagogické a praktické (alespoň 
některé) salesiány na jejich poslání. Zatímco první dva záměry se 
v určité formě začaly naplňovat, salesiány, kteří studovali na 
Jaboku, můžeme spočítat na prstech jedné ruky. Soupeření o 
místo „salesiánské formace“ vyhrála Teologická fakulta v Českých 
Budějovicích. Důvod byl nasnadě – většina salesiánů se chtěla stát 
kněžími a plné teologické vzdělání poskytovala právě teologická 
fakulta. 

Jabok se od začátku vyznačoval rodinnou atmosférou. 
V prvním desetiletí jeho existence někdy snad až trochu křečovitá 
snaha o rodinnost poněkud vytlačovala profesní stránku školy. Po 
převzetí vedení školy P. Michaelem Martinkem se to změnilo. 
Postupně se měnil také profil studia. Škola usilovala o to, aby se 
stala uznávanou vzdělávací institucí v oblasti sociální práce. To se 
také podařilo. 

Současný studijní program VOŠ Jabok trvá tři roky a jeho 
absolventi mohou vykonávat jak profesi sociálního pracovníka, tak 
profese vychovatele, pedagoga volného času, ba dokonce 
pastoračního pracovníka. V současnosti probíhá jednání o rozšíření 
tohoto spektra o speciální pedagogiku.  

Studium je zakončeno titulem „diplomovaný specialista“ 
(DiS). Je však možné přihlásit se na některou vysokou školu (dosud 
to byla převážně Evangelická TF UK), kde se absolventům VOŠ 
uznává většina předmětů – a student může poměrně rychle získat 
titul bakaláře. Přesto se ukazuje, že titul „bakalář“ táhne víc, než se 
na první pohled zdálo. To je také jeden z důvodů, proč salesiáni 
uvažují o založení vlastní soukromé vysoké školy, která by toto 
vzdělání umožňovala. Není to ovšem důvod jediný. 

 
 

 

Co znamená název 
Jabok? 
 

 

Název Jabok je 
připomínkou 
biblického příběhu 
o zápasu Jákoba s 
Bohem u potoka 
Jabok (Gn 32, 23-
33). Zároveň je 
také odvozen z 
počátečních 
písmen jmen 
pedagogických 
osobností Jana 
Boska a Jana 
Amose 
Komenského, v 
jejichž duchu se 
nese výuka a 
celkové poslání 
školy. 
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Už od začátku má Jabok jiný profil, než má většina VOŠ. 
Není to „nástavba“ na střední školu, ale samostatné pomaturitní 
(terciární) vzdělávání. Takové vzdělávání na Západě poskytují 
odborné vysoké školy (něm. Fachhochschule). Začátkem 90. let 
však nebyla politická vůle k zavedení podobného systému i u nás. 
Dalším důvodem, proč se domnívám, že by se Jabok měl stát 
vysokou školou, je potřeba salesiánů vytvořit vědecké pracoviště, 

na němž se bude rozvíjet pedagogika, sociální práce i reflexe 

salesiánské pastorace. Nejvýhodnějším prostředím pro vědeckou 
reflexi je právě vysoká škola. 

Silnou stránkou Jaboku je jeho sepětí s praxí, o něž pečují 
učitelé Jaboku pestrou nabídkou míst, kde je možné praxi 
vykonávat, včetně zahraničí, jakož i důsledně prováděnou 
supervizí praxe. 

Některé charakteristické rysy Jaboku se zachovaly od jeho 
počátků. Na Jaboku funguje nejen škola a kolej, ale také klub, 
kaple a čajovna. V klubu dost často vystupují jak studenti, tak i 
hosté zvenčí. Někteří učitelé a studenti se velmi aktivně zapojují do 
přípravy mimoškolních aktivit (festivaly a plesy, ale také přednášky 
a diskuse). Všechno se nese heslem: „Jabok je víc než škola“. Duší 
těchto mimoškolních aktivit, ale i výuky Bible, je P. Ladislav Heryán. 

Vedle řádného denního i dálkového studia nabízí Jabok 
velké množství kurzů. Mezi nimi jsou nejvíce vyhledávané 
kvalifikační kurzy (pedagog volného času, pracovník v sociálních 
službách). Protože se škola stále vyvíjí, je možné zpětnou vazbou 
ovlivnit její budoucí směřování. Kromě rodinné atmosféry a 
teologických předmětů je důležitou přidanou hodnotou Jaboku 
její „salesianita“. Na Jaboku nyní učí 6 salesiánů (Křišťan, Kaplánek, 
Kuchař P., Kuchař R., Heryán, Martinek), kteří se snaží podle svých 
možností zohlednit při výuce také specifický edukační přístup 
dona Boska. Jabok je salesiánská škola, a proto se nebojí – je-li to 
třeba – poskytnout příležitost k uplatnění i těm, kteří se nějak dostali 
„do křížku“ s oficiální církví (např. religionista Odilo Štampach, 
vyučující etiky René Milfait ad.). Jistě je to někdy pohyb na hraně, 
ale vyplatí se. Na druhé straně je pro Jabok důležité, že je církevní 
školou. Snaží se transparentně projevovat svoje zaměření a jednat 
v souladu se zřizovatelem i s kontrolními orgány církve. 

S Jabokem je to ale podobně jako s českobudějovickým 
salesiánským střediskem. Teprve, když ho navštívíte, objevíte 
zvláštní kouzlo jeho atmosféry. 
 

  
 

 

FOTO  

 

 

„Jabok je také asi 
jedinou školou, 
kterou znám, v níž 
jsou prakticky 
všichni učitelé 
věřící, ač 
příslušníci různých 
církví. Otevřenost 
k lidem jiného 
vyznání, názoru a 
náboženství je 
dalším 
charakteristickým 
rysem Jaboku.“  

Autor textu: 
Michal Kaplánek, 
SDB 
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Nakladatelství 

Portál má svoji 

vlastní Vědeckou 

radu. Její 

představitelé, 

odborníci ve svých 

oborech, garantují 

vědeckou úroveň 

odborných 

monografií 

Portálu. 

 
 
 

   4RÁCKÝ    e-zpravodaj 
Nakladatelství Portál 
Knihy, které mají duši 

Nakladatelství Portál bylo založeno v roce 1990 s cílem 

pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto Portál 

zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie 

a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly 

další oblasti jako sociologie, politologie, zdraví, média, 

antropologie, ekologie, filozofie, ekonomie, sémiotika či 

kulturologie. 

Velkou skupinu čtenářů Portálu tvoří rodiče. Pro ně jsou 
určeny praktické příručky o výchově a také knihy her a nápadů 
rozvíjejících dětskou tvořivost, které úspěšně využívají i učitelé a 
vychovatelé. V posledních letech se Portál výrazně zaměřil také na 
problematiku těhotenství a mateřství. Rady najde v knihách i 
dospívající mládež a nejen jí jsou navíc určeny knihy her a cvičení 
sloužící k zachování bystrého rozumu, tělesné kondice a k nalezení 
místa v sociální skupině. Pro malé i starší děti Portál vydává 
pohádky, příběhy, říkadla. 

Portál vychází vstříc i zájemcům o populárně 

psychologickou literaturu a snaží se uspokojovat zájem čtenářů o 

sebepoznání, vlastní duševní růst a poznání skutečných hodnot. 

Zároveň pomáhá řešit problematiku vztahů - partnerských, 

rodinných i pracovních. Setkání s významnými osobnostmi a jejich 

názory přibližuje edice Rozhovory. 

Odborná literatura - publikace a slovníky, které tvoří asi 

polovinu produkce - je určena studentům nejrůznějších oborů 

vysokých škol i odborníkům v praxi, kteří nechtějí ztratit přehled o 

nových trendech a vývoji v oboru. 

Příběhy a legendy v dalších edičních řadách umožňují 

nahlédnout do filozofií různých kultur a přinášejí inspiraci k hledání 

vlastní životní cesty. 

Knižní produkci doplňují periodika - měsíčníky, které zahrnují 

trendy moderní psychologie (Psychologie dnes), výchovu v 

mateřských školách (Informatorium 3-8) a moderní pohled na 

školství pro učitele i rodiče (Rodina a škola). 

Od podzimu 2006 pořádá Portál odborné semináře určené 

pedagogům mateřských a základních škol, školních družin a 

dalších vzdělávacích či volnočasových zařízení i pracovníkům 

dalších pomáhajících profesí. 
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 Portál: knižní novinky 
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Miloš Szabo, Marek Chvátal: Deset slov 
 Jde o rozhovor známého katolického kněze Miloše Szabo s 
redaktorem rádia Proglas Markem Chvátalem na téma Desatera. Pro 

každý bod Dekalogu si diskutéři zvolili jednu starozákonní postavu, jejíž 

příběh je východiskem pro debatu na celou řadu témat křesťanského 
života, vztahu k bližnímu a k Bohu. Otázky Marka Chvátala jsou často 

nečekané a provokativní. Odpovědi otce Miloše jsou ještě 

provokativnější. Ve svých nárocích na život opravdu věrný Desateru je 
radikální téměř jako Jan Křtitel. Nekompromisně tepe přetvářku, s jakou 

mnozí z nás příkazy Desatera plní – ovšem často pouze pro forma, aniž by 
v našich činech byl Bůh skutečně přítomen. Kritiku přitom obrací nejen na 

laiky, ale nešetří ani duchovní, kteří mnohdy sklouzávají při výkladu 

Desatera k jisté pohodlnosti. Kniha rozhodně není hladivým čtením, ale o 
to více podnětná pro náš opravdový duchovní život. 
 

Oldřich Selucký: Bitva na řece Pádu 
 Dobrodružný příběh pro dospívající nás zavádí do italského Turína 

na počátku druhé poloviny 19. století. Sledujeme příběh Bonga, malého 

černošského chlapce, kterému se podaří uprchnout z otrocké služby na 
parníku. Dostane se do party chudých kluků, kteří se snaží protloukat 

životem na okraji města a při tom válčí s partou bohatých mladíků z 

městských rodin. V průběhu vyprávění Bongo zachrání život mladému 
inženýrovi, který si zoufá nad uplatněním svého převratného vynálezu 

nového lodního pohonu. S pomocí své party mu Bongo pomůže nápad 
realizovat. Do příběhu také výrazně zasáhne postava, kterou není třeba 

čtenářům příliš představovat, totiž sám Don Bosco.  

 Bitva na řece Pádu je dobrodružný a napínavý román, který se 
čte jedním dechem a snadno se do něj zcela ponoří i dospělý. Autor 

knihu sám ilustroval.  
 

Hans Hopf: Když děti často stůňou 
 Kniha známého německého psychoterapeuta, jejíž podtitul zní 

„Psychosomatika pro rodiče“, není návodem, jakou medicínu podávat 
nemocným dětem či jakým zákrokům je podrobovat. Autorovi totiž nejde 

o léčbu příznaků, jak to často činívá dnešní medicína. Hledá především 

příčiny nemocí, které často spíše než s „bacily a bakteriemi“ souvisejí s 
psychickým stavem dítěte, s jeho pocity vycházejícími z konfliktů v jeho 

okolí, stresu, napětí v rodině atd. Na velkém množství kazuistik autor 

ilustruje, jaké podoby toto propojení mezi duševním a tělesný stavem 
dítěte může mít. Nenabízí řešení, jak rychle vyléčit konkrétní nemoc, ale 

otevírá čtenářům oči, aby se dokázali na nemoci svých dětí hledět zcela 
jinak. Porozumět jim a pro příště snad i pomoci zabránit jejich nemocem. 
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   4RÁCKÝ    e-zpravodaj 
Zeptali jsme se…  
 

Pohádky obvykle začínají: ,,Bylo, nebylo…“. Tohle je ovšem 
skutečnost. Skutečnost, jak malé, nenápadné, pro někoho přirozené 

věci, mohou navždycky ovlivnit naše životy. A skončí to dobře?  
Psal se rok 1998 a malá Adélka šla poprvé do školy. Jako 

spousta moderních rodičů, i ti její byli příliš ambiciózní, co se její 
budoucnosti týkalo, a tak ji pravidelně každoročně zapisovali do 

spousty kroužků, rozvíjejících dětský talent. I tak se stalo, že jednoho 
krásného (jistě slunečného) dne začala navštěvovat jakési středisko, 

plné dětí a možností k růstu osobnosti. Bylo to poblíž místa jejího 
bydliště, a protože nemusela přecházet žádnou silnici, chodila sama, 

jen se svým batůžkem, ukrývajícím pití a průkazku opravňující ke 
vstupu. Jedna milá babička se ji snažila naučit vařit, další milý pán v ní 

probudil hudební sluch hraním na kytaru a jiný pán ji dokonce naučil 
základům stolního tenisu. Kdo mohl tušit, že za pár let vnučce té 

babičky bude dělat vedoucí na táboře a o dalších pár let později 
bude společně s tím pánem doučovat děti matiku a fyziku…Zpět do 

Střediska: nemožné se stávalo skutečným, dívenka se socializovala, 
komunikovala s ostatními dětmi, osamostatňovala se, rostla.  

Psal se rok 2003 a k tomuto zářnému rozvoji Adélčiny osobnosti 
začaly přispívat i tzv. Chaloupky. Zprvu se zdálo, že půjde jen o další 

druh tábora - předtím byla na skautském (polní kuchyně a kadibudky - 
pro malou holčičku: ale fuj!), ještě předtím na dlouhém třítýdenním 

policejním (maminko, kde jsi??), tak třeba tento desetidenní, pouze 
holčičí, bude lepší. Kdo mohl tušit, že s těmi holkami bude jezdit na 

chaloupky následujících šest let a vytvoří se tam přátelství na celý 
život, ne-li dál. Kdo mohl tušit, že tam potká dívku, se kterou si 

následujících 13 let bude dopisovat. Kdo mohl tušit, že pouhý 
pravidelný každovečerní otčenáš, který do té doby znala jen díky 

občasné návštěvě kostela se svou babičkou, obrátí Adélky život 
naruby. Kdo mohl tušit, že vedoucí, jež jí vytvářeli program, se stanou 

jejími přáteli a někteří dokonce nadřízenými v práci. Kdo mohl jen 
tušit… 

Psal se rok 2007 a Adélce, teď už spíše Ádě, byla nabídnuta 
možnost navštěvovat několikavíkendový vzdělávací kurz s podivným 

názvem Junior, jehož cílem bylo (a stále je) vychovat si perspektivní 
chaloupkovské animátory – mladé, vytvářející program pro druhé.  

Pro Áďu to tehdy hlavně znamenalo i během roku zažít atmosféru 

chaloupek a potkávat své kamarády, příjemně a hlavně bez rodičů 

strávit volné víkendy, tak proč ne? Kdo mohl tušit, že spojení fyzických 
a duchovních aktivit v kombinaci se salesiánskou pedagogikou a 

salesiánským vnímáním světa Áďu tak nadchne, že… 
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…se psal rok 2009 a Áďa poprvé jela jako animátor na chaloupku. Dostala se 
do stejně bláznivého, střeštěného a akčního týmu, jako byla ona sama. Na úvodní sraz 

na nádraží přijela v plavkách, sukni a na koloběžce, aby motivovala desetileté 
holčičky, že tento tábor bude pro ně nezapomenutelným zážitkem, od začátku do 

konce. Byl. Kdo mohl tušit, že podobné motivační scénky bude dělat dalších osm let. 
Psal se rok 2011 a Adélce se změnil život. Nechala se pokřtít. Když se jí její 

přátelé a známí ptali na důvody, nemusela dlouho hledat odpovědi. Lidský přístup, 
porozumění, láska k Lásce, Životu a Radosti, to bylo to, co se jí začalo líbit na 

křesťanství. A k tomu ji přivedli salesiáni. Kdo to tehdy mohl tušit? 
A stále se psal rok 2011 a Adélka se musela rozhodnout, na kterou vysokou školu 

si podá přihlášku. Vyhrála medicína, o učitelství se uvažovalo jen pár slabších minut. 
Následující roky naplněné náročným studiem, bydlení v cizím městě, s cizími lidmi, 

dojíždění, Adélku hodně psychicky vyčerpávaly. Kdo mohl tušit, že přijde nabídka 
připravovat kurz Junior, snad stejně kvalitně, jako byl před lety připravován pro ni. 

Vzdělávat stejně nadšené mladé lidi, ukazovat jim vše, co ona sama pochytila od 
starších a zkušenějších, a pak ještě jedna myšlenka - to ji drželo nad vodou. Myšlenka 

na děti, chaloupky, hry, duchovní zamyšlení s přáteli, klid, léto… Kdo mohl tušit, že jí ta 
úzkost přemůže? 

I psal se rok 2014 a Adélka skončila s medicínou. Odjela na léto do USA, a to 
bylo první léto po neskutečně dlouhé době, kdy se nevěnovala dětem, ale mytí 

nádobí. Adélka si uvědomila, že chce být zase Áďou. Že jí chybí tým přátel, se kterými 
se dá vymýšlet bláznivý, chaotický, zábavný, duchovní, fyzicky náročný, prostě 

jakýkoliv program pro děti jakéhokoliv věku. Kdo mohl tušit, že následující rok ho bude 
vytvářet každý den? 

Začal se psát školní rok 2014/2015 a Adélka si naplánovala odjet do Německa 
jako au-pair. Zdravotní problémy ale odkládaly odjezd a ona jen tak ze srandy napsala 

svému bývalému vedoucímu z chaloupek: ,,Nemáš pro mě nějakou práci?“ Kdo mohl 
tušit, že pouhá jedna otázka o pěti slovech jí naplní následující dva roky, ne-li víc? Áďa 

začala dobrovolně doučovat děti ze sídliště Máj, postupně navštěvovala i volnočasové 
kluby, ale stále plánovala další odjezd do zahraničí. Pocit, že jí něco jde, že je 

prospěšná, nápomocná a zároveň se může dále a dále zdokonalovat a vzdělávat 
v oblasti tak potřebné pro dnešní dobu, jí dodával (a dodává) chuť do života.  

Kdo mohl tušit, že ji jednoho dne zavolá ředitel střediska Tomáš Rádl a nabídne jí 
pracovní pozici?  Kdo mohl tušit, že přestože nemá plné pedagogické vzdělání, kromě 

letmých kurzů, dokáže vytvářet program pro úplně jinou cílovou skupinu, než na jakou 
byla zvyklá z chaloupek? Kdo mohl tušit, že to Tomáš vytuší správně a zaměstná ji i 

v roce 2016, přestože se rozhodla vrátit se k přírodním vědám a studovat biologii?  
I píše se rok 2016 a Adélka se po přednáškách každý den mění v Áďu, aby 

mohla animovat mladé lidi v Českých Budějovicích a nějakým podobným způsobem 
třeba Středisku oplatit fakt, že jen díky němu mohla prožít nejlepší dětství a dospívání, 

jaké si umí představit, že v ní vytvořilo hodnoty, které se jí líbí a pomáhají jí, že potkala 
lidi, kteří zůstanou v jejím srdci nadosmrti, že..., že…, že…  

A kdo jen tuší, co bude dál..? 
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   4RÁCKÝ    e-zpravodaj 
Zajímavosti  

 

Proč chodí děti k nám do Střediska? Co jim 
Středisko dává?  
 

Nabízíme několik odpovědí z ankety, které nejen nás zahřály u 
srdce. 

Výroky dětí z Oratoře: 

 „Líbí se mi to tu, hlavně místnost doučování. Mám tu kamarády, 
které mám ráda.“  

Bětka, 11 let 

 

 „Hraju kulečník, líbí se mi tu herna, ale chybí mi stará Oratoř, 
protože tam bylo více věcí, jako třeba horolezecká stěna.“  

Petr, 12 let 

 

 „Často chodím na výtvarku, baví mě to tu. Když jsem byla 
naštvaná, tak mi tu pomohli.“ 

 Natálka, 8 let 

 

Výroky dětí ze Zájmových kroužků: 

„Baví mě vyrábění z hlíny, necítím se tu sám a našel jsem tu hodné 
kamarády.“ 

Liborek, 7 let 

 

„Je to tu lepší než ve škole – všechno se tu učím ráda, protože mě 
to baví.“  

Kačka, 10 let 

 

„Je tu klid, jsme tu všichni kamarádi a máme hodné paní učitelky.“  
Madlenka, 6 let 

 
„Je úžasný, že tu člověk může dělat to, co ho baví. Naplňuje mě 
to. Jsou tu skvělí lidi, nikdo nic nehrotí – prostě klidnej přístup. 
Středisko mi dalo příležitost. Nakoplo mě to – můžu dál předávat 
to, co jsem se tu naučil.“  

Pavel, 16 let 
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Nekrolog 
Byl jsem požádán, abych napsal nekrolog Salesiánskému 

středisku mládeže. Že nevíte, co to nekrolog je? Jasně, jste ještě 
mladí. Když někdo zemře, tak se o něm napíše, co všechno 
dokázal za svůj život udělat a že je nám to moc líto a že nás to 
překvapilo. 

Tentokrát mě to ale skutečně šokovalo, to se vám přiznám. 
Vůbec jsem netušil, že salesiánské středisko zemřelo. Nebo že by to 
chtěli mít připravené, protože se to každou chvíli čeká? I to se 
někdy totiž dělá. A také se občas stane, že nějaký takový 
připravený text unikne předčasně do medií a je z toho obrovská 
ostuda. Ale zase se říká, že pokud se o někom roznese za jeho 
života informace, že zemřel, tak bude ještě hodně dlouho žít. 

Usilovně jsem přemýšlel, na co mohlo českobudějovické 
salesiánské středisko zahynout, ale nic mě nenapadalo. Naopak 
jsem měl pocit, že se má čile k světu. Otevřelo Komunitní centrum 
na Máji a tam je živo až až. Ne všichni obyvatelé oblasti z toho jsou 
nadšeni, ale to se stává u každé dobré věci, že se najdou i 
odpůrci. Ostatně i Ježíš Kristus, a že to byl nějaký frajer, skončil na 
kříži. Nedá se tedy vyloučit, že by někdo vlivný někde nahoře 
zařídil… 

Ale to se mi nezdá. Přece teď slavili pětadvacet let činnosti. 
Pořádají neuvěřitelné množství akcí od kroužků a chaloupek přes 
ples až k neuvěřitelně šílené akci – obří pískoviště na budějovickém 
náměstí. Do KC-čka nedávno přišel i sám osobně Don Bosko, 
zakladatel salesiánů. Tedy skoro. Já vím stejně jako ostatní, že se 
za něj převlíknul ředitel střediska Don Tomáš Rádl. Nebo že by on, 
jako ředitel, končil se střediskem? Ale to mi taky nedává smysl. Sice 
už není žádný mladíček, ale na druhou stranu je nejen ještě plný 
síly, ale také už i zkušeností a moudrosti. 

Kromě toho ve středisku nastal po těch dvaceti pěti letech i 
ten úžasně zdravý proces, který bych nazval sebe-reprodukce. 
Některé z dětí, které se účastnily akcí, víkendů a chaloupek, 
začaly samy postupně s organizací činnosti pomáhat jako 
dobrovolníci a spolupracovníci. A co může být pro organizaci 
zdravějšího? 

Nakonec jsem tedy do střediska zavolal, abych se zeptal, 
jak asi ten text má být dlouhý. Při tom jsem chtěl nenápadně zjistit, 
co se vlastně stalo. „Jaký nekrolog, o čem to mluvíš?“ dostal jsem 
odpověď. 

Začal jsem něco zmateně koktat. Nakonec se vše 
vysvětlilo. Tedy vlastně spíš nevysvětlilo. Buď šlo o nějaký 
informační šum, nebo o nejapný žert. V každém případě je 
středisko v plné síle a dobře se rozvíjí. A vzhledem k nepravdivé 
fámě o jeho úmrtí se dá čekat, že se bude těšit i dlouhému životu. 
Tak to jsem upřímně rád. 
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