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e-zpravodaj 
 

Slovo úvodem 
 

Milí příznivci Salesiánského díla, milí dobrodinci, 

     před několika týdny jsme společně slavili 30. výročí sametové 

revoluce, okamžiku, kdy slovo „svoboda“ dostalo v historii naší 

země nový rozměr a naplnění. Třicet let je dost dlouhá doba na to, 

aby se uskutečnila řada změn a výzev vyslovených v počátcích 

naší novodobé historie. Zda se tomu tak stalo, přísluší hodnotit těm, 

kteří v roce 1989 stáli, bojovali a toužili po svobodě lidské, politické, 

po svobodě slova a názoru.  

     Učitel národů, Jan Amos Komenský, říkal, že „cílem vzdělání a 

moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života, po ní 

opatrně vykračoval, pamatoval na minulost, znal přítomnost a 

předvídal budoucnost.“ Minulost se nesmí stát pro nás koulí u nohy, 

která nám ztěžuje kráčet přítomností. Minulost pro nás musí být 

jasným signálem zkušeností, které před námi uskutečnili naši 

předkové, ať ta zkušenost byla jakákoliv. Národ, který nezná svoji 

historii, je odkázán si ji znovu prožít, včetně všech negativ. 

     Jako ředitel Salesiánského střediska mládeže, které zde mohlo 

vzniknout a rozvíjet se jen díky odvážným lidem, kteří pro nás 

zmíněnou svobodu „vybojovali“, ano, i díky mnohým z Vás, jsem si 

mnohokrát položil otázky: Za co nebo za koho máme bojovat nyní 

my? Jak chránit a rozvíjet svobodu, která nám byla před lety 

předána?  

     Svoboda nás nejen osvobozuje, ale i zavazuje. Zavazuje nás 

v autentickém prožívání svobody našich činů a jednání beze 

strachu a falešnosti. Jen tak mladá generace uvěří, že být 

svobodný není jen o tom být „free“ a „cool“. 

     V závěru adventní doby Vám i sobě přeji požehnané prožití 

vánočního času, svátků, kdy Bůh přichází na svět jako lidské 

novorozeně jen skrze svobodné a zodpovědné rozhodnutí Marie. 

Bůh daroval člověku vnitřní svobodu, kterou nám nikdy a nikdo 

nemůže vzít, pouze my sami. 

 

Ondřej Trojek, ředitel 
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Z pera paní učitelky 
V posledním roce studia (1967) na pedagogické fakultě jsem 

bydlela v nově postavených kolejích ve Čtyřech Dvorech. I když 

všude kolem bylo jedno velké staveniště, ubytování zde pro nás bylo 

přeci jen velkým komfortem ve srovnání s předcházejícím obdobím. 

Moc jsme za to byli všichni vděčni. Nikdy mě ale nenapadlo, že pár 

desítek metrů odtud bude jednou moje trvalé bydliště. 

Přistěhovali jsme se sem 14. prosince 1978 se dvěma syny a 

ještě ani ne čtyřměsíční dcerou. Za ta léta, která jsem tady nebyla, se 

Čtyři Dvory podstatně změnily, značně se rozrostly a stále se ještě na 

několika místech stavělo. Z oken našeho bytu je dobře vidět kostel sv. 

Vojtěcha, velký to dar od Pána Boha. (Z malé vesničky, odkud 

pocházím, to máme do kostela 6 km.) V prvních letech našeho 

pobytu tady jsem ale této výhody užívat nemohla, protože kantoři do 

kostela nesměli.  

V budově františkánského kláštera, jenž přiléhal ke kostelu sv. 

Vojtěcha, byla od roku 1950 mateřská škola.  V srpnu 1983 byla 

dostavěna (mimo tělocvičnu) základní škola v ulici Emy Destinové. 

Právě tam jsem přešla spolu s částí pedagogů i žáků ze ZŠ O. 

Nedbala. Jednou z pracovních povinností nás pedagogů byla také 

spolupráce s mateřskými školami v obvodu naší působnosti. Vždy jsme 

se velice těšili na návštěvy a spolupráci s MŠ v naší ulici E. Destinové. 

Nevím, jak je to možné, ale děti i paní učitelky tu vždy byly rozumnější, 

hodnější a rodiče vstřícnější než v ostatních mateřských školách. 

Po změně politické situace, když zde v červenci 1990 byla 

ustanovena salesiánská farnost sv. Vojtěcha, jsem i já bez problémů 

mohla navštěvovat mše svaté. Dobře si vzpomínám na prvního pana 

faráře P. Michaela Martínka a jeho kaplana P. Iva Valáška. S nimi tu 

byli i P. Ing. Jaroslav Kuchař a P. Ing. Zdeněk Demel, kteří učili na 

fakultě. Na faru jsme chodívali jako rodiče dětí přihlášených na výuku 

náboženství, na různé přednášky i úklidové akce. 

Roku 1991 tu bylo Salesiánskou provincií Praha založeno 

Salesiánské středisko. Pracovali zde salesiánští asistenti (S. Roztočil, M. 

Dračka, V. Čunek, O. Matula), mladí muži na civilní službě a 

katechetky. Aktivity probíhaly ve farní budově (tělocvičně a herně), 

na hřišti před kostelem a také v tělocvičnách na sídlištích. Působila zde 

početná schola, která zpívala při mších a různých akcích, hrály se 

divadelní hry a veřejně vystupovaly děti z Oratoře při příležitostech 

svátků a slavností. Skupiny dětí se účastnily různých sportovních soutěží 

i mezinárodních. 

Oficiálně bylo středisko zřízeno 1. 9. 1995 a jeho ředitelem byl 

jmenován Oldřich Kaprál – koadjutor. 

 

 
 

 

 Představujeme 
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Františkánský 

klášter, mateřská 

škola nebo 

salesiánská fara a 

středisko?  

Račte si vybrat. 

 
 

 
 

Autorka textu: 

maminka – 

učitelka – farnice 
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Salesiáni v letopočtech 
1927 salesiáni v Česku 

První čeští chlapci, kteří se chtěli stát salesiány, se začali 

shromažďovat pod vedením Ignáce Stuchlého ve vesničce Perosa 

Argentina v severní Itálii. Na svátek sv. Václava roku 1927 přijeli 

společně do Fryštáku, kde založili první salesiánský dům na našem 

území. 

1934 příchod salesiánů do Ostravy  
O příchod salesiánů do Ostravy usiloval jak ostravský farář 

František Felgenhauer, tak olomoucký arcibiskup Leopold Prečan. 

Působení mezi dělnickou mládeží v tomto hornickém městě začalo 

nejprve stavbou salesiánského domu v roce 1934 a pak také 

stavbou kostela sv. Josefa s železobetonovou konstrukcí v roce 

1937. 

1935 příchod salesiánů do Prahy  
Pražský arcibiskup Karel Kašpar pozval salesiány do Prahy, 

kde na pozemku statkáře Ženíška ve čtvrti Kobylisy začal salesián 

Štěpán Trochta budovat postupně salesiánský dům, divadlo, hřiště 

a kapli. 

1935 československá salesiánská provincie  
Světové salesiánské dílo je rozděleno do tzv. provincií. Ta 

československá vznikla v roce 1935 pod vedením prvního českého 

salesiána Ignáce Stuchlého. 

1947 biskup salesián  
Salesián Štěpán Trochta byl vysvěcen na litoměřického 

biskupa a stal se prvním salesiánským biskupem. 

1950 akce K 
Komunistická moc v Československu chtěla oslabit církev 

zničením řeholních řádů a kongregací. Členové mužských řeholí 

byli zatčeni při akci K v noci ze 13. na 14. duben 1950 a internováni 

v centralizačních klášterech. Salesiáni byli shromážděni v klášteře 

Osek v severních Čechách, představení všech řádů byli převezeni 

do Želivi. 

1953 smrt Ignáce Stuchlého  
První český salesián a inspektor Ignác Stuchlý zemřel 

v domově důchodců v Lukově 17. 1. 1953. Byl zde umístěn 

po zatčení všech českých řeholníků při akci K v roce 1950. 
 

 

 
Fryšták 

 
Ostrava 

 
Praha 

 

Provincie 
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 Salesiáni v letopočtech 
    

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Stuchlý je pohřben na hřbitově ve Fryštáku. 

1960 – 1968 tajná kněžská svěcení  
Biskup Š. Trochta po svém propuštění z vězení na amnestii 

v roce 1960 postupně tajně vysvětil kolem 30 salesiánů na kněze. 

1968 – 1970 první chaloupky  
Po pražském jaru v roce 1968 se poměry ve společnosti 

uvolnily a salesiáni se pustili do řady pastoračních aktivit, jako bylo 

například působení mezi mládeží kolem kostela sv. Kříže v Praze 

nebo první prázdninové tábory (tzv. “chaloupky”), které pak 

pokračovaly i dále během 70. a 80. let. 

1948 – 1989 pro přehled  
V roce 1948 měla provincie na dvě stě kněží, bohoslovců, 

postnoviců a noviců. V období od roku 1948 do roku 1989 bylo 

odsouzeno a uvězněno 47 salesiánů. Salesiáni, kteří byli v době 

totality propuštěni z vězení, se nemohli věnovat svému povolání a 

mnozí nemohli vykonávat veřejně duchovenskou službu. Jejich 

činnost se ani za těchto podmínek nezastavila, vše se odehrávalo 

v soukromí bytů nebo v přírodě. Důležitá byla příprava nových 

členů, studium filozofie a teologie, ale také příprava 

prázdninových akcí pro děti a mládež. Někteří salesiáni přijímali 

tajně kněžská a jáhenská svěcení v zahraničí (NDR, Polsko), jiní 

působili ve farnostech jako diecézní kněží a byli odkázáni na milost 

či nemilost státních tajemníků, kteří vykonávali církevní dozor. 

1990 – 1994 návrat do salesiánských 

domů 
Po skončení komunismu převzali salesiáni v první vlně 

restitucí řadu zabavených domů. Vrátili se do Prahy-Kobylis, do 

Ostravy, do Pardubic a do Fryštáku, noviciát se rozjel 

v Hodoňovicích, začalo se znovu stavět v Brně-Žabovřeskách. 

Vznikala také nová díla v Plzni-Lobzích, v Českých 

Budějovicích na Čtyřech Dvorech, v Brně-Líšni, v Teplicích, 

v Sebranicích u Litomyšle a v Moravských Budějovicích. O něco 

později se začal stavět nový kostel ve Zlíně. Hlavní představený 

určil jako misijní zemi pro české salesiány Bulharsko. 

Zrodila se díla nového typu: nakladatelství Portál, vyšší 

odborná škola Jabok, Televize Noe; svou činnost rozvinuly nové 

skupiny Salesiánské rodiny (SHM – Salesiánské hnutí mládeže, SKM – 

Salesiánské kluby mládeže). 

 

  

FOTO  

 
Štěpán Trochta 

 
Akce K 

 
   Ignác Stuchlý        Š. Trochta 

 
chaloupky 

Zdroj: SDB 
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Portál: knižní novinky 
Umění C. G. Junga 

Bohatě ilustrovaný svazek shrnuje veškeré známé výtvarné 

dílo C. G. Junga – od kreseb přes knižní malby, obrazy až po 

dřevěné a kamenné sochy. Vydání Červené knihy vyvolalo 

extrémní zájem o Junga nikoli jen jako zakládající osobnost 

psychologie a spisovatele, ale též jako o výtvarného tvůrce s 

neobyčejnou imaginací, smyslem pro kompozici, figuru a barvy. 

Tento dosud málo známý, přesto ale podstatný rozměr Jungovy 

osobnosti je poprvé kompletně představen v tomto unikátním díle, 

které obsahuje přes 250 barevných reprodukcí. Obrazy jsou 

doplněny úvodními studiemi, které se zaměřují na kořeny Jungova 

výtvarného projevu, na souvislosti s jeho teorií mandal, na Jungův 

profil jako umělce, sběratele i diváka. 

Ladislav Heryán: Sami na této zemi? 
Nejnovější kniha krátkých zamyšlení nad křesťanskou 

spiritualitou od známého salesiánského kněze Ladislava Heryána je 

tentokrát o Boží přítomnosti v lidském životě. Či naopak, o Jeho 

nepřítomnosti. Na příbězích z vlastního života i kněžského působení 

ukazuje, že s Bohem se můžeme setkat opravdu kdekoli, pokud se 

dobře díváme. Pravdivé příběhy ze života jsou základními kameny 

knihy, na kterých Ladislav Heryán dále staví svá obecněji platná 

zamyšlení. Hledá k dnešním osudům člověka paralely v biblických 

příbězích a doplňuje je vlastními úvahami a výklady, rozjímáním 

nad texty z Bible nebo nad myšlenkami papeže Františka. Někdy 

nachází a předvádí důkazy Boží přítomnosti a působení v životě 

nekřesťanů; v některých kapitolách se naopak věnuje křesťanům, 

kteří své pouto s Bohem z nejrůznějších důvodů ztratili a připadají si 

skutečně sami na této zemi. 

Josef Prokeš: Pán se stará 
Je-li vám sympatický papež František, pak vám kniha 

známého českobudějovického kněze Josefa Prokeše Pán se stará 

bude určitě blízká. K papežově apoštolské exhortaci Radost z 

evangelia se totiž tato kniha vztahuje a její myšlenky po svém 

rozvíjí. O křesťanství píše tak, že jej otevírá a zprostředkovává 

každému člověku dobré vůle. Čtivá a ducha se dotýkající kniha je 

plná kratších zamyšlení nad tématy blízkými nejen křesťanům. Jak 

tvrdí biskup Václav Malý v předmluvě ke knize: „Autor rozvíjí velmi 

konkrétně, jak lze žít církev a naplňovat její poslání ve světě,“ a 
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Co se u nás děje 

[Název události] 
[Sem můžete přidat popis 

události a tyVychází  nejhlavnější 

dodává, že „autor je skautem i horolezcem. To ho disponuje, aby 

převáděl své zkušenosti i do duchovního života a pastoračního 

působení – stoupat výš a překonávat strach z neplánovatelných 

Božích záměrů.“ 

Keiko Kasza: Máma pro Papíka 
Malý papoušek Papík nemá maminku, a tak se ji vydává 

hledat. Na své cestě potkává paní Žirafovou, paní Tučňákovou a 

paní Mrožovou. Žádná z nich se mu ale nepodobá dost na to, aby 

mohla být jeho maminkou. Jenže potom Papík natrefí na paní 

Medvědovou a ta se na problém podívá úplně jinak. 

Kniha, která byla původně napsána pro všechny 2 až 5leté 

adoptované či osvojené děti, odpovídá na zásadní otázku, kterou 

si může položit každé – vlastní i nevlastní – dítě: „Podle čeho 

poznám opravdovou maminku?“ 

M. Ende, W. Freund: Rodrigo Raubíř a neohrožený Špunt 
Špunt je malý chlapec, který neví, co je strach. Potulný život 

loutkáře ho nebaví a nudí. Od rodičů stále slyší, co musí a nesmí, 

že něco nejde a že se něco nedělá. Sní o dobrodružném životě 

plném nebezpečí. A tu se jednoho dne dozví, že nedaleko něj žije 

rytíř Rodrigo Raubíř, kterého se bojí celé široké daleké okolí a 

příkopy jeho hradu lemují ohlodané vybělené kosti. Malý Špunt se 

rozhodne okamžitě: uteče z domova a vstoupí do Rodrigových 

služeb. 

Kniha o odvaze a strachu a o tom, že ne vždy jsou věci 

takové, jaké se na první pohled mají zdát, je určena především 

čtenářům od 7 do 10 let. 

Jarmila Tolimatová: Vykročte z úzkosti 
Úzkost zažije během života každý, je běžnou součástí života. 

Tato publikace je věnována všem, kdo jí v životě mají více, než 

potřebují, a chtějí ji snížit. V tomto průvodci by autorka ráda 

nabídla možnosti těm, kteří chtějí svou úzkost zkusit ovlivnit sami. 

Úzkost umí životní prostor zúžit a vyplnit a někdy stačí nový úhel 

pohledu či tip na to, co nedělat, či spíše na to, co přestat dělat, 

aby se úzkost začala vytrácet a uvolnila místo jiným prožitkům.  

Drobné příklady ze života pomohou úzkostným čtenářům 

přinést zážitek, že nejsou na obtíže sami, a jejich příbuzným přiblíží 

jejich prožitky. Knihu uvítají lidé s úzkostnou poruchou, jejich blízcí a 

dále terapeuti a psychologové. 
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Tomáš Rádl 
 

Salesián, pamětník 

„Občas některé z  nás 

chytila StB a pak jsme 

chodili na výslechy, u 

některých byly 

provedeny i domovní 

prohlídky. Jednou 

jsme byli někde na 

Bruntálsku na studiu 

teologie a v noci jsme 

šli přes pole, 

abychom nebyli 

nápadní a tam nás 

jeden  pomocník SNB 

honil s pistolí, že prý 

bude střílet. Já jsem 

chtěl podle svého 

dobrého zvyku utéci, 

ale ostatní se zastavili 

a tak nás pomocník 

dovedl do vesnice 

s pistolí v  zádech.“  
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Zeptali jsme se…  
 

Tomáši, jak vypadala práce salesiánů v době totality?  
Salesiánská práce se dělala tajně, ale činnosti se přesto 

vyvíjelo hodně. V roce 1950 byly všechny salesiánské domy a díla 

zavřeny. Salesiáni internováni a hlídáni, někteří byli zavřeni. A 

činnost nám byla zakázána. Krátká obroda byla kolem roku 1968, 

po kterém zůstali někteří salesiáni na farách. Několik odvážných 

salesiánů začalo kolem sebe shromažďovat mladé muže, kteří se 

nadchli pro salesiánské dílo a tajně se stali salesiány a někteří 

kněžími. Část jich pracovala v duchu Dona Boska na farách a část 

zůstala v ilegalitě. Scházeli se s mládeží, aby ji podpořili ve víře, 

nebo vzdělávali laiky. Tito salesiáni pracovali v civilních 

zaměstnáních. Stále se rozrůstal počet našich spolupracovníků.  

A co jsi dělal Ty? 
Já jsem patřil mezi ty salesiány, kteří pracovali tajně. Práce 

s mládeží se mi líbila, studoval jsem Stavební fakultu a tajně jsem 

začal studovat teologii. Pak jsem 10 let pracoval ve stavebních 

podnicích. Bydlel jsem tou dobou v Praze – tam se naše činnost 

lépe utajila. Vedl jsem nejdříve partu studentů a pak jsem se 

hlavně věnoval partě kluků z křesťanských rodin na pražských 

sídlištích, v létě jsem jezdil na salesiánské tábory – tzv. chaloupky. 

Během roku jsme také jezdili po České republice a o víkendech se 

potkávali s dalšími kluky, kteří v létě na chaloupky jezdili. Ke konci 

totality bylo chaloupek skoro sto. Věnoval jsem se i formaci 

mladých salesiánů, kteří studovali na Teologické fakultě 

v Litoměřicích.  

Zažil jsi i nějakou politickou represi? 
Nevím, jestli to byla politická represe, ale někdy na začátku 

80. let nás při jedné akci v přírodě legitimovali „esembáci“ se psy. 

Některým na místě udělali prohlídku tašek a našli u nich ilegální 

tiskoviny. Na základě toho jsem pak i já začal chodit na výslechy 

do pověstné Bartolomějské ulice. Nebylo to pro mě příjemné, ale 

vždy jsem se předem radil s jedním salesiánem právníkem a tak 

jsem to zvládl.  

Pamatuješ si, co jsi prožíval v listopadu 1989? 
V listopadu 89 jsem pracoval v Armabetonu. Najednou 

jsem ucítil šanci ke změně, se kterou jsem nepočítal. Hned jsem 

začal chodit na demonstrace a roznášet letáky v severních 

Čechách, kde jsem navštěvoval teology. V práci jsem se dostal 

nečekaně do vedení občanského fóra a myslím, že si ředitel 
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oddychl, když jsem dal výpověď a začal veřejně působit.  

Co se v „salesiánském světě“ změnilo Sametovou 

revolucí? 
Především jsme mohli veřejně a svobodně žít své poslání. 

Začala se budovat salesiánská díla – živé farnosti spojené s oratoří 

a později středisky mládeže. O to stát se salesiánem byl veliký 

zájem. Já jsem začínal na faře v Dolních Počernicích. Tam 

přicházeli mladí lidé se zájmem o salesiánský život. Vytvářeli jsme 

tam skupinky dětí a mládeže, pracovali jsme v blízkém dětském 

domově a v dětské psychiatrické léčebně. Měli jsme hodně plánů, 

jak podporovat mladé lidi v jejich rozvoji. Ne vše se uskutečnilo. Ale 

bylo to úžasné období nadějí a velkých možností, které jsme 

využívali.  

V jakém roce jsi přišel do Českých Budějovic a proč 

Tě sem salesiáni vyslali? 
Přišel jsem sem v roce 1995 spolu s 15 studenty salesiány, 7 

jich tu už na nás rok čekalo. Rozhodli jsme se, že zde budou 

studovat teologii a nebyl nikdo, kdo by s nimi šel, tak nakonec to 

padlo na mě. V Počernicích jsem se cítil dobře, byly to hezké 

začátky a všechno se nám dařilo. A proto se mi těžko odcházelo 

od kvetoucího díla. Jediné, čeho jsem se rád zbavil, byli komáři, 

kteří nás tam sužovali.  

Co se v té době dělo v Budějovicích? 
V té době se salesiánské středisko i právně oddělilo od 

farnosti. Brzy jsme se pustili do přístavby a přestavby bývalého 

františkánského objektu. Zpočátku všichni ve středisku pracovali 

dobrovolně a vypomáhali muži na civilní službě. Salesiánští studenti 

bydleli v tzv. Špitálku – pronajatém objektu. Já jsem byl 

představeným a přejížděl jsem v té době mezi dvěma objekty a 

ještě jsem dělal faráře v Suchém Vrbném, které jsme měli jako 

salesiáni svěřeno. Středisko i farnost rozvíjela bouřlivě svou činnost. 

Teprve v roce 1999 jsme se zařadili do sítě školských zařízeních a 

měli první dotaci na mzdy.  

Co se změnilo u salesiánů na Čtyráku za těch 

uplynulých 30 let? 
Myslím si, že zde došlo trpělivou a dlouhodobou prací 

salesiánů, všech pracovníků a dobrovolníků a dalších našich 

příznivců k vytvoření živé mladé farnosti a velkému profesionálnímu 

středisku mládeže a že toto dílo má dobrý zvuk u lidí v Českých 

Budějovicích i okolí.  
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Zajímavosti  
 

Opět jsme se ptali „našich“ střediskových dětí. Tentokrát zněla 

otázka takto: 

Co se stalo 17. 11. 1989? (Co to znamenalo?) 

Vzniklo občanské fórum a sametová revoluce. (František, 8 let) 
 

30 let od svobody. Školáci ze škol měli stávku a demonstrovali. Díky 

tomu můžu žít. (Matěj, 11 let) 
 

Den kdy se demonstrovalo za svobodu. (Hanka, 8 let) 
 

To byl ten protest s klíčema, ne? Odešli komunisti z vlády. (Jonáš, 

10 let) 
 

Měli jsme svobodu, už nás nedrželi, mohli jsme za hranice. Teď 

můžeme nakupovat a může se do míst, kam se nesmělo, třeba na 

Šumavě. (Filip, 10 let) 
 

17. listopadu 1939 se studenti vzbouřili proti nacismu. Díky tomu se 

zavíraly vysoké školy a některé studenty i popravili. Při té příležitosti 

se 17. 11. 1989 studenti vzbouřili pro změnu proti komunismu. A díky 

této události komunismus padl. (Zdislava, 12 let) 
 

Sametová revoluce, pád komunismu (červené hvězdy). 

Osvobození národa Českého. (František, 9 let) 
 

To je ňákej ten svátek, ne? Boj za svobodu a demokracii? (Martin, 

9 let) 
 

Sametová revoluce: pád komunismu, na václavském náměstí 

demonstrace s transparenty a policejní bariéry, demokratická 

republika, prezident Václav Havel, přestaly májové průvody, malé 

mzdy, modré trabanty vyráběné v Německu, konec stejného 

oblékání a účesů, lidé se báli, že bude 3. světová válka, málo 

toaletního papíru (Magdaléna, 13 let) 

17. 11. se stala sametová revoluce, kdy se komunisti vyhnali 

z vlády. Je to jedna z největších událostí české historie. Každý rok si 

Češi připomínají ty, kteří se komunismu postavili a hlavně ty, kteří 

kvůli komunismu ztratili všechno. (Kryštof, 15 let) 
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„Myslím, že je čas 

vrátit se (třeba 

s dětmi nebo 

vnoučaty) do 

stavu, kdy budeme 

vidět ve 

společnosti právě 

ty milé a rozto-milé 

věci, které 

zůstávají ve své 

podstatě a 

hluboké kráse 

nesmrtelné.“ 
 

 

 

Autor fejetonu: 

Josef Hes 

 

30 let života 
Koncem listopadu 1989 se narodila jedna z mých dcer (kvůli 

GDPR neuvádím její datum narození, ani jméno, ale redakce obojí 

zná). Takže mám „ve voku“, co a jak se změnilo za 30 let. 

Z roztomilého miminka se postupně stalo roztomilé batole, 

prodělalo dětské nemoci i pubertu. Přišlo hledání místa ve světě. Teď 

už k nám chodí s roztomilým vnoučkem.  

Podobné je to s naší sametovou revolucí. Před 30 lety se nám 

zrodila dlouho očekávaná, vymodlená, ale ničím nezasloužená 

svoboda. Byl to obrovský dar od Boha na přímluvu sv. Anežky. Byl to 

zázrak a bylo to nesmírně roztomilé. Snili jsme o velkých věcech, věřili 

jsme alespoň některým politikům. Byli jsme pyšní na presidenta 

Václava Havla. Měli jsme se rádi. 

Kromě dětských nemocí přišla potom i puberta, z které se 

vyhrabáváme dodnes. Ta roztomilá svoboda má své nároky a 

důsledky, které nám nepřipadají až tak roztomilé. Sice jsme si mohli 

třeba svobodně zvolit prezidenta, ale teď musíme poslouchat jeho 

(ne)roztomilé žvatlání. 

Potom je tu ještě jedna věc. Zatímco před 30 lety jsme se 

(někteří) stávali otci či matkami ať už přímo dětí nebo nově zrozené 

svobody a byli jsme na obojí pyšní, že jsme to „zvládli“, dnes je tato 

generace v roli babiček a dědů a mnohé už nezvládáme. Navíc 

někdy chceme, aby ti mladí poslouchali naše vzpomínky a moudré 

(nevyžádané) rady. Moderně se tomu říká spam. 

K moci se vždy, dříve nebo později, proderou ti moci-chtiví 

s nejrůznějšími komplexy a manipulací. Vzpomenu ale jeden příběh 

v evangeliu, který vyprávěl sám Ježíš! Nepoctivý správce (dosaďte si 

libovolné jméno) rozkradl hospodáři neuvěřitelné miliardy. Když ho 

hospodář chtěl za to propustit, správce za pár milionů (z těch 

nakradených miliard) nakoupil koblihy a rozdával je, aby ho lidi „měli 

rádi“. A teď přichází ten šok. Hospodář ho pochválil, že jednal 

prozíravě. (srov. Lk 16, 1-13) 

Co tím chci říct? Nikoliv, že se nemáme starat o politiku, 

protože v ní jsou (i) lumpové. Máme být v politice nebo občanských 

aktivitách na prvním místě. Ale nemáme být naivní. Dítě už přestalo 

být roztomilé miminko. Má svůj dospělý samostatný rozum, a ať 

chceme nebo nechceme, často je moudřejší a života i světa znalejší. 

Ovšem bude věci dělat rozhodně jinak než my. Musí žít „tady a teď“ a 

to je správné. 

Když přiběhne vnuk s roztaženou náručí a výkřikem 

„Dědóóó!“, tak mě zcela odzbrojí. Myslím, že je čas vrátit se do stavu, 

kdy budeme vidět ve společnosti právě ty milé a rozto-milé věci, které 

zůstávají ve své podstatě a hluboké kráse nesmrtelné. 
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Připravujeme  
 

Vánoční provoz Střediska  

Od 23. 12. 2019 do 5. 1. 2020 přechází Středisko na „prázdninový 

provoz“. Středisko bude zcela uzavřeno. Programy opět poběží od 

pondělí 6. 1. 2020. 

Oslava svátku Dona Boska  

V neděli 26. 1. 2020 od 14 do 17hod proběhne oslava svátku Dona 

Boska, tentokrát na Čtyráku. Připomeneme si životní odkaz Jana 

Boska, zakladatele Salesiánů. 

Salesiánský ples  

Již 29. ročník Salesiánského plesu můžete navštívit v sobotu 15. 

února 2020 v KD Vltava od 19:30. Celým večerem vás bude 

provázet českobudějovický Taneční orchestr Variant a nebude 

chybět ani netradiční a bohatý program. Vstupenky si můžete 

zakoupit od 12. 1. 2020 v Salesiánském středisku mládeže – DDM ČB 

na recepci. 

Lyžařské kurzy  

V termínu 30. 1. – 2. 2. 2020 bude lyžařský pobyt určen starším 

účastníkům Chaloupek, 21. – 23. 2. 2020 lyžařský pobyt pro mladší 

účastníky Chaloupek. Děti z Oratoře vyrazí na lyže v termínu 7. – 10. 

2. 2020. Pobyt pro děti ze Zájmových kroužků je plánován na 11. – 

14. 2. 2020. Řadu uzavře lyžařský výlet klubu Wolf, který se uskuteční 

6. – 8. 3. 2020. Více o přihlašování naleznete na www.sasmcb.cz a 

www.esal.cz. 

Horolezecké závody  

Vylezte si pro svoji výhru v rámci tradičních horolezeckých závodů 

na Čtyráku, a to dne 14. 3. 2020. Bližší informace o přihlášení do 

jednotlivých kategorií poskytne Štěpán Vondrášek. 

Žehnání kol  

Žehnání kol proběhne na Květnou neděli 5. 4. 2020 ve 14:00 před 

kostelem sv. Vojtěcha. V případě příznivého počasí společně 

vyrazíme po stezce na Hlubokou. 

 

http://www.sasmcb.cz/
http://www.esal.cz/

