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Momentky

Foto z kroužku "Barevné tvoření".

Nejen děti mají sny! Chlouba naší technické sekce: vlastnoručně
vyrobený ponk z dubového dřeva osazený svěrákem české výroby
York. "Pokud by přišlo zemětřesení, barák spadne, ale ponk přežije a
bude pořád dál pevně stát na svém místě. " Jarda+Vašek+Martin

Renovace kuchyňské linky na Kvildě.

Foto z kroužku "Už se těším do školy".

Keramický kroužek Džbánek a výsledek práce z domova..

Pošli radost! Výrobek pro seniory.

Slovo úvodem
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Velkým tématem tohoto čísla je distanční výuka, se kterou se mnozí
z nás potýkáme. Zveřejňujeme proto několik názorů dětí, rodičů,
učitelů i doučujících. Dva zkušení psychologové nám poradí jak ji
zvládat.
Touha otevřít opět naše programy a Středisko dětem a
mladým, kteří jej naplní svou bezprostředností, smíchem a
radostí, je hmatatelná na každém kroku. Přesto všechno
zůstáváme vděčni za možnost být dětem a mladým na blízku, ať
v programu online doučování nebo osobně v nízkoprahovém
klubu. Na rozdíl od jiných školských zařízení můžeme mít stále
"otevřeno", i když jen velmi omezeně, a to hlavně díky naší
sociální práci. Čas, kterého se nám prostřednictvím pandemie
dostává, jsme využili ke zvelebení našich prostor, zahájení
vnitřních procesů ke zkvalitnění naší práce a v neposlední řadě
k realizaci nových "programů a aktivit", jako jsou on-line
setkání (kroužky, Oratoř, vzdělávání dobrovolníků - Juniorů),
příprava a výdej výtvarných balíčků pro rodiny, různé stopovací
hry pro širokou veřejnost a mnoho dalšího. Během tohoto
období jsme zveřejnili nabídku letních táborů 2021, o které je
velký zájem, což nás velice těší stejně tak jako zájem o náš
Salesiánský med.
Milí přátelé, závěrem vám přeji požehnané a radostné
prožití Velikonočních svátků, kdy VÍRA, NADĚJE a LÁSKA neumírá,
pouze se v nás tajemně přetavuje, aby s větší grácií vyvstala v
pravý čas...
S úctou

Ondřej Trojek, ředitel Střediska
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Aktuálně
Pošli radost
Ještě nedávno bývalo pro nás běžnou
praxí, že jsme s dětmi navštěvovali domovy
důchodců. Děti předváděly své výkony v
hudbě a zpěvu a těšily se, že mohou rozdávat
radost. V dnešní nelehké době žije mnoho
seniorů izolovaně od svých rodin, bez možnosti
osobního kontaktu. Proto jsme se rozhodli
uspořádat sbírku obrázků, dopisů, přáníček a
výtvarných výrobků, které poputují do domovů
pro seniory. Sbírka „Pošli radost“ probíhá od 11.
3. do 30. 4. 2021. Zapojit se mohou všichni:
malí i velcí, starší i mladší. Věříme, že
nepřinese jen radost ale i naději na brzké
setkání.

Velikonoční hledání vajíček

Salesiánská výprava za pokladem
Salesiánská výprava za pokladem byla veřejná akce
určena hlavně dětem. Úkolem bylo projít trasu od
Komunitního centra Máj až na Čtyrák (budova
Střediska ve Čtyřech Dvorech). Vzhledem k
bezpečnosti dětí vedla cesta podél dětských hřišť a
mimo hlavní silnice, kde se mohly děti zastavit. Po cestě
musely najít 4 různě ukryté otázky. Ostatní otázky se
skrývaly v obálce, kterou si děti vzaly ze schránky na
začátku trasy na Komunitním centru Máj. Obálka dále
obsahovala tužku, mapu k pokladu a tajenku, kterou
bylo potřeba během cesty vyplnit. Ta byla hlavním
klíčem k pokladu. Po vyplnění tajenky a splnění cesty si
mohli účastníci vyzvednout poklad v truhle, která je
čekala na Čtyráku. Akce se zúčastnilo 94 úspěšných
hledačů pokladu.
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Pro velký úspěch akce „Salesiánská výprava“
pořádáme další venkovní zábavnou akci pro děti. V
termínu od 24. března do 7. dubna jsou v parku
Stromovka v Českých Budějovicích ukryty velikonoční
vajíčka. Ta nesou na sobě na jedné straně příběh
Velikonoc a na druhé straně příslušný symbol. Děti
mají za úkol posbírat 6 různých vajíček. Tím se jim
odhalí celý příběh, který sděluje podstatu Velikonoc,
jak jej chápeme v duchu křesťanských hodnot. Z
vajíček si děti mohou rovněž vytvořit věneček na
ozdobení pokojíčku.
Děti nepotřebují k nalezení vajíček vůbec nic. Jen
pozorné oči. Vajíčka mohou hledat zavěšená na
stromech, přivázaná na kmeni velké statné vrby,
vzdělávacích cedulích, keřích, ale také na sochách,
které se v parku ukrývají. Akce je určena všem věkovým
kategoriím. Výhodou je jistě i to, že se děti nemusí
nikam registrovat nebo hlásit. Vyjít hledat vajíčka
mohou podle svého rozhodnutí v jakýkoliv den a čas.
Na pořádání akce se podílely Zuzana Urbanová, Hana
Laschová a Tereza Kapcová. Za pomoc s příběhem
moc děkujeme i Vítku Dlapkovi.

Otevřené kluby

Sociální sítě a Otevřené kluby
Otevřené kluby mají již několik let za
svůj cíl být všude, kde jsou děti a mládež,
být s nimi v kontaktu a pozitivně na ně
působit.
Vzhledem
k
současným
restrikcím se tedy rozhodly vedle
stávajících facebookových profilů rozšířit
své působení i do vod internetu, kde si
založily profily na síti Instagram a
TikTok. Právě tyto sociální sítě dnešní
mladí lidé hojně využívají, tráví zde
valnou část volného času. Pracovníci
chtějí tento online prostor zmapovat,
tedy poznat charakter prostředí, jeho
nabídku i možná ohrožení pro jejich
uživatele. Jejich cílem je „prosvětlit“ toto
prostředí
vlastní
aktivitou,
např.
vkládáním příspěvků preventivního či
informativního charakteru dle aktuálních
témat v naší společnosti.

Vytvářejí zde také volnočasové online
hry, ankety, vzdělávací aktivity, výzvy,
čímž i představují činnost Střediska. Tyto
aktivity jsou určeny nejen návštěvníkům
programů Otevřených klubů, ale i všem
dalším, kteří mají o tyto aktivity zájem a
přinášejí jim zábavu a užitek.
Inspirací pro další působení na sociálních
sítích byl především program „Oratoř
online“, která funguje na Facebooku již od
podzimu roku 2020, a to každou středu
vždy v čase 14:00 – 15:30. Po příchodu na
videochat je pro každého připraven
prostor pro sdílení, seznamovací hry, volné
povídání na aktuální téma, různé soutěže,
kvízy přes platformu Kahoot, společné
tancování, hraní únikových online her nebo
společné
sledování
a
komentování
hudebních či tanečních videí. Vedoucí
Zuzana Urbanová se vždy naladí na
náladu dětí, a pokud zrovna nejsou
otevřené delšímu poslouchání, má vždy v
zásobě aktivitu šitou na míru.

Vzdělávání
sociálních pracovníků

Díky finanční podpoře Nadace ČEZ
se mohou pracovníci vzdělávat i nad
rámec povinného vzdělávání a tím se
více profesionalizovat a zvyšovat své
kompetence. V prvním pololetí
letošního roku je realizován projekt, v
rámci něhož probíhají setkávání
pracovníků naší sociální služby s
psychologem. Každé setkání probíhá
jednou měsíčně a trvá tři hodiny.
Pracovníci se ve své práci setkávají i s
velmi náročnými situacemi klientů,
které vyžadují odborný náhled
psychologa. Obsah setkávání je přímo
šitý na míru týmu sociálních
pracovníků a kazuistik klientů, se
kterými pracují. Věnují se tématům
jako
je
porucha
attachmentu,
neverbální techniky v práci sociálního
pracovníka, komunikace s náročným
klientem nebo sebepoškozování u dětí
a mladistvých. Zároveň je ke
každému tématu připraveno několik
kazuistik našich klientů, kde ve
spolupráci
s
psychologem
stanovujeme
varianty
správného
postupu k řešení náročné situace
klienta.
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Zájmové kroužky Chaloupky
Výtvarné kroužky offline
Protože byly kroužky dlouho zavřené, rozhodli jsme se být dětem na
blízku alespoň distanční formou. Ze začátku jsme výtvarné kroužky
vedli online, prostřednictvím foto návodů, které mohli děti a rodiče
najít na Facebooku. Dáša John vytvářela ze začátku pouze návody
na kroužek Barevné tvoření a na kroužek Už se těším do školy.
Později jsme se rozhodli nabídnout možnost vyzvedávání si hlíny na
keramické kroužky. Děti si k nám na Středisko mohou přijít pro
připravený balíček s hlínou, návodem, jak se o hlínu starat a s
návodem na výrobek. Děti mají touto formou nahrazené všechny
výtvarné kroužky, jen je dělají doma. Balíčky jsou rozdělené podle
kroužku a v tuto chvíli vydáváme a připravujeme balíčky na 5
kroužků (z toho jsou 3 keramické a 2 výtvarné)
Děti to moc baví a posílají nám fotky, kde tvoří celá rodina. Díky
těmto balíčkům jsme i v této době získali spoustu nových účastníků
a už se nemůžeme dočkat, až budeme se všemi dětmi tvořit
společně.

Junioři
Je pro nás důležité udržování kvality našich
chaloupek. K tomu patří i dostatečně kvalifikovaní
vedoucí. Na jejich vzdělávání se snažíme pracovat
od začátku jejich působení, a tak i v letošním roce
započal kurz Junioři, který nabízí vzdělávání
budoucím vedoucím. V letošním roce je na kurz
přihlášeno 32 účastníků. Kurz zatím probíhá online,
ale jeho podstatná část bude doufáme probíhat
prezenčně, tak jak bylo plánováno. Finančně ho
velmi podpořila organizace Renovabis.

Makrelynovékroužky
online
Tradiční akcí Chaloupek je zhodnocení uplynulé letní
táborové sezóny, kterému se říká Makrely. V
letošním roce se akce konala online. Účastníci měli
možnost zavzpomínat na všechny uspořádané
chaloupky díky připraveným prezentacím, o něco
více
se
zaměřit
na
práci
se
salesiánskou
pedagogikou nebo se dozvědět o nové sezóně a její
přípravě.
Netradiční
doba přináší
netradiční
možnosti, a tak se nový způsob této akce stal pro
všechny další zkušeností.
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Makrely

Připravujeme

POBYTOVÉ CHALOUPKY 2021

PRO KLUKY 3. - 4. TŘÍDA

STARÉ POVĚSTI ČESKÉ

1. - 9. 7. 2021

17. - 26. 7. 2021

Ovčín u Dražíče

Ovčín u Dražíče

2 800 Kč

2 900 Kč

Vedoucí: Antonín Kolář

Vedoucí: Jan Lukáč

REBELČINO
DOBRODRUŽSTVÍ

KURUNKUNKURUNKU

CHI CERCA TROVA!

26. 7. - 4. 8. 2021

10. - 19. 7. 2021

chlapci 8 – 9 let

dívky 8 - 9 let
9. - 17. 7. 2021

Ovčín u Dražíče
2 800 Kč

chlapci 10 – 11 let

dívky 10 - 11 let

Ovčín u Dražíče
2 900 Kč
Vedoucí: Anna Švancárová

chlapci 12 – 13 let
1. - 10. 7. 2021
Tampír
2 900 Kč

Vedoucí: Jonáš Vacek

dívky 12 - 13 let
Tampír
2 900 Kč

Vedoucí: Anna
Rosenkrancová

Vedoucí: Barbora Klímová

no
e
z
a
obs

ZEMĚ, KDE SE SNY
STÁVAJÍ SKUTEČNÝMI

TAJEMSTVÍ STAROVĚKÉ
TAMPÍROPOLIS

MUNDUS
SUBTERRANEUS

dívky i chlapci 6 – 7 let

dívky i chlapci 14 – 16 let

4. - 11. 7. 2021

29. 7. - 8. 8. 2021

Hosín

Tampír

2 700 Kč

3 000 Kč

Vedoucí: Veronika Šmídová

Vedoucí: Matouš Růžička
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e
z
a
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WE ARE THE WORLD
dívky i chlapci 15 – 18 let

19. - 29. 7. 2021
Tampír
3 000 Kč
Vedoucí: Ondřej Talíř
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Připravujeme

PŘÍMĚSTSKÉ CHALOUPKY 2021
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BABY CAMP I

dívky i chlapci 4 – 5 let
19. - 23. 7., KC Máj
1 500 Kč
téma: Indiáni ve městě
Vedoucí: Radka Rybáková

BABY CAMP III

BABY CAMP II

dívky i chlapci 6 – 7 let
19. - 23. 7., Čtyři Dvory
1 500 Kč
téma: Putování napříč pohádkami

Vedoucí: Matěj Černý

ADVENTURE CAMP

dívky i chlapci 4 – 7 let
26. - 30. 7., Čtyři Dvory
1 500 Kč
téma: Zvířecí hrdinové
Vedoucí: Petra Kulandová

dívky i chlapci 8 – 12 let
9. - 13. 8., Čtyři Dvory
1 500 Kč
téma: Agent 006
Vedoucí: Bernadeta Maříková

MUSIC/DRAMA CAMP

ART CAMP

dívky i chlapci 11 – 15 let
9. - 13. 8., KC Máj
1 700 Kč
Téma: Múzy na chaloupce

Vedoucí: Filip Šinkner
7

no
e
z
a
obs

dívky i chlapci 8 – 12 let
16. - 20. 8., Čtyři Dvory
1 700 Kč
téma: Cesta za duhou
Vedoucí: Hana Laschová

Novinky z Portálu
Borando, Silvia: Černý kocour, bílá kočka
Černý kocour chodí ven jen ve dne, bílá
kočka jen v noci. Jednou se ale rozhodnou
své zvyky změnit a potkají se. A nakonec z
toho bude šest malých koťátek - ale jakou
budou mít barvu? To neuhádnete!
Tato neuvěřitelně roztomilá knížka díky
velkým černobílým ilustracím italské
ilustrátorky Silvie Borando udělá radost
už i těm úplně nejmenším dětem a díky
krátkému příběhu i těm o něco větším.

Klára Smolíková spojila komiks, Komenského a spoustu informací v současný příběh,
který vás chytne a nepustí. Úniková hra, kterou hrají hlavní hrdinové a zároveň
spolužáci – Filipa, Zuzana, Mikuláš a Vavřinec – se totiž chová jako záhadný labyrint.
Najít z něj cestu ven bude těžší, než se zdálo!

Scharmacher-Schreiber, Kristina; Marian, Stephanie
Jak se vyznat v klimatu
Bohatě ilustrovaná encyklopedie pro
děti mladšího školního věku popisuje
všechno důležité kolem klimatu: jeho
rozdíl s počasím, proč existují
klimatická pásma či roční období,
podle čeho poznáme, jaké počasí bylo
v minulosti, i rozmanité ekologické
problémy: co jsou skleníkové plyny a
jak vznikají, jak můžeme šetřit přírodu
a přírodní zdroje, jak vyrábět
obnovitelnou energii, jaký důsledek
mají klimatické změny i k jakým
rozhodnutím v této oblasti v poslední
době došlo.

Ladislav Heryán
Exotova abeceda
Krátká zamyšlení známého
salesiánského autora Ládi
Heryána
vycházejí
z
nejrůznějších podnětů, často
zcela banálních. Dotýkají se
přitom vždy důležitých témat
víry
a
spirituality
v
současném
světě.
Svižné,
trefné texty dávají hlouběji
nahlédnout do Heryánova
života
a
ještě
více
zprostředkovávají
jeho
autentický
pohled
na
křesťanskou víru a radostnou
zvěst evangelia.

Landmann, Bimba
Mapy mých pocitů
Malý chlapec se vypravuje na
cestu,
která
vede
ke
zkoumání míst v jeho nitru.
Jedinými slovy této jinak tiché
knihy jsou označení míst na
mapách tajemných krajin,
které překvapivě a nápaditě
popisují různé lidské pocity.
Kouzelná kniha představuje
množství odstínů jednotlivých
emocí od radosti, studu, údivu
a strachu až k lásce.

Od chvíle, kdy se kvůli
koronavirové krizi loni na jaře
uzavřely všechny kostely,
odstartoval
podcastový
projekt U ambonu, v jehož
rámci šest známých kněží
každý
den
komentovalo
evangelijní čtení. Vznikl tak
unikátní soubor duchovních
promluv, které nejen zajímavě
vykládají text Písma a
související
témata,
ale
zachycují i nové přemýšlení o
tom, jak v moderním světě žít
křesťanství, jak se vyrovnávat
s nečekanými a zásadními
zvraty, které představovala
například daná krize
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Téma

DISTANČNÍ VÝUKA

Pohled psychologa
Vážení,
v rámci našeho programu
Doučování se setkáváme s
různými příběhy dětí a jejich
rodin, či učitelů, kteří s distanční
výukou zápasí. Někdy vyhrávají,
jindy prohrávají. Přinášíme vám
pohled některých z těchto dětí,
jejich maminek, i učitelů, ale
také názory odborníků z oboru
psychologie, jak tuto nelehkou
situaci zvládnout a nezbláznit
se.
Vaše redakce

Milí čtenáři,
byl jsem osloven redakcí Čtyráckeho zpravodaje, abych vám jako psycholog představil
svůj pohled na to, jak zvládnout těžkou životní situaci spojenou s koronakrizí.
V první řadě je třeba zdůraznit, že se všichni nacházíme v extrémně náročné krizové
situaci. Někdo z nás více trpí ekonomicky, někdo samotou a někdo přeplněným domovem,
kde se navzájem ruší distanční výuky s home-officy. Kvůli tomu bychom na sebe měli snížit
nároky - často není možné zvládat to, co jsme zvládali před začátkem pandemie. Tím, že v
duchu porovnáváme své výkony a nálady s normálním stavem, na sebe vytváříme další
tlak. (Nejen) v těchto časech má každý z nás právo se cítit vyčerpaně, smutně či naštvaně
- a tvářit se tak i na lidi, kteří jsou nám blízcí a které máme rádi. Je dobré nebát se říct si
v náročných chvílích o pomoc. Tu můžeme najít nejen u svých blízkých, ale i u anonymních
a zdarma poskytovaných služeb (odkazy na webové stránky str. č. 10, pozn. redakce).
Můžeme se u nich "jen" vypovídat, nebo nám mohou pomoci najít řešení různých složitých
životních situací, ať už přímo našich, nebo poradit, jak pomoci něco zvládnout svým
blízkým.
Důležité také je, abychom si byli vědomi, co nám v téhle těžké době dává energii a
pečovali o sebe (je skvělé, když budeme pečovat i o druhé, ale na to napřed nějakou
energii musíme mít - při havárii letadla také kyslíkovou masku nasadíte nejdříve sami sobě
a pak dítěti na vedlejším sedadle). V této oblasti se často uvádějí tipy jako strukturování
času, dostatečný spánek, pohyb na čerstvém vzduchu, omezení negativních zpráv, které na
sebe necháme působit z médií a stálé připomínání si, že tato situace je jen dočasná, a
pomine, i když teď přesně nevíme za jak dlouho.
Velmi důležité je, aby každý z nás hledal a využíval své osobní zdroje síly - jednomu

Mgr. Filip Šinkner
absolvoval
studium psychologie a působí v
Národním ústavu duševního zdraví.
Jedenáct let se věnuje práci s dětmi
a mládeží, připravuje a vede letní
tábory pro Salesiánské středisko
mládeže v Českých Budějovicích. Je
autorem
budějckého
muzikálu
Cyrano.

zlepší den, když zavolá blízkým, které dlouho neviděl. Druhá už nemůže elektroniku ani
vidět a raději vyrazí na tajnou pouť přes hranice katastru na své oblíbené místo v přírodě,
třetí napíše po dlouhé době papírový dopis. Čtvrtá si najde půl hodiny, kdy nechá děti pod
dozorem někoho jiného a sama si uvaří oblíbený čaj. Pátý řekne lidem kolem sebe, že je
má rád a dostane na oplátku překvapený úsměv. Šestá v počítačové hře ustřelí nějakou tu
virtuální hlavu, sedmému pomůže modlitba a osmá sedne na chvíli ke kytaře...
Přeju nám všem hodně sil, možnosti k jejich doplňování a odvahu, abychom se nebáli
vyhledat pomoc, když nám síly docházejí.

Filip Šinkner, psycholog
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Téma
Jak to vidí děti
V čem je distanční výuka jiná
a jak se na ni připravuješ?
Šárka, 3.třída
Musím stále sledovat počítač, stále
sledovat kameru a někdy mě z toho
bolí hlava. Někdy se mi seká počítač.
Musím mít vytištěné materiály a být
připravená. Je to pro mě těžký, někdy
se zapomenu přihlásit na hodinu a
někdy zapomenu odevzdat kvíz.
Martin, 4. třída
Je to jiný v tom, že jsem z té hodiny
více unavený. Nebaví mě to přes
počítač, chtěl bych to více reálně. Už
bych chtěl radši do školy a nebaví mě
to, učit se doma. Mám doma mladšího
bráchu a ten mě pořád ruší.
Jakub, 3. třída
Musím mít pořád připravené všechno
učení. Občas vypadává internet.
Nenosím aktovku. Nepotkám se se
spolužáky. Nemáme některé předměty.
Tonda, 8. třída
Distanční výuka mi vyhovuje. Nemusím
se stýkat s lidmi, které nemám rád.
Příprava je podobná jako za běžného
režimu. Byl jsem zvyklý se na školu
připravovat.

Co je na distanční výuce zatěžující a
co je naopak přínosem?
Šárka, 3, třída
Každou minutu si můžeme s
kamarádkami zavolat a vidět se přes
kameru.
Martin, 4. třída
Nejvíce mě zatěžuje učit se český jazyk
přes online, nebaví mě to. Nejde mi to
tak dobře jako ve škole. Umím rychleji
psát a hledat písmenka na počítači.
Jakub, 3. třída
Nic mi to nepřineslo. Nejnáročnější je
to, že někdy nestíhám v počítání.
Tonda, 8. třída
Naučil jsem se lépe pracovat s
počítačem. Nejvíc zatěžující je, že když
nerozumím nějaké látce, většinou není
moc možností jak se jí doučit.
Jonáš, 5. třída
Umím líp pracovat s elektronikou,
ovládat učební programy, maily...
Zátěž: Učitelky nám dávají hrozně moc
úkolů. Přínos: Mám víc času na věci,
které mě baví.

Jonáš, 5, třída
Výuka není naživo, trochu mi to vadí.
Příprav a úkolů mám mnohem víc, než
když chodím do školy.

Psycholog radí dětem....

PhDr. Kateřina Šimánková

absolvovala studium psychologie.
Pracovní zkušenosti:
Psychiatrická nemocnice Písek,
školní psycholog v ZŠ Zliv,
Krizové centrum pro děti a
rodinu, psychologické
poradenství pro dospělé v
soukromé praxi. V současnosti na
rodičovské dovolené.

·Víme, že Vám teď chybí kamarádi a možná už i
jinak “otravná” výuka.
·Stejně jako když chodíte normálně do školy,
mějte se na co těšit - že půjdete na procházku se
psem, že maminka uvaří něco dobrého nebo že
se potkáte s kamarády na nějaké online schůzce.
·Najděte si nějakou dlouho odkládanou výzvu zkuste pravidelně sportovat, natočit kamarádům
video o Vašem oblíbeném koníčku apod.
·Pobývejte venku.
·Zkuste znovu objevit kouzlo knížek. Dobrá knížka
existuje na jakékoli téma.
·Situace okolo koronaviru je dlouhá a zdá se
skoro nekonečná, ale pamatujte na to, že
normální je potkávat se s kamarády a chodit do
školy - brzo to tak snad zase bude!

Jak trávíš nyní volný čas?
Je něco, na co se každý den
těšíš?
Šárka, 3. třída
Těším se na oběd a taky až půjdu ven.
Martin, 4. třída
Občas hraju na mobilu hru, občas si
hraji s bráchou s legem a chodím každý
den ven. Občas s rodiči jezdíme na
výlety do okolí - Kleť, Hluboká, Lipno.
Jakub, 3. třídda
Bavilo mě být se spolužáky, o
přestávkách a v družině. Chodil jsem na
Sokol na cvičení a to mi chybí. Těšil jsem
se na pana učitele na flétnu, přes
počítač to není ono. Rád jsem
navštěvoval kamarády a jezdil s nimi
společně na výlety.
Tonda, 8. třída
Svůj volný čas většinou trávím hraním
online her, ale sejdeme se někdy s
kamarády i venku. Nebo hrajeme doma
hry.
Jonáš, 5. třída
Hry na PC, natáčení videí, procházky
venku se psem. Těším se na hraní online
na pc s kamarády.

Linka bezpečí
https://www.linkabezpeci.cz/ - 116 111
Linka první psychické pomoci
http://www.linkapsychickepomoci.cz/ 116 123
Linka důvěry
https://www.csspraha.cz/prazska-linkaduvery - 222 580 697
Modrá linka https://www.modralinka.cz/
- 608 902 410 nebo 731 197 477
Opatruj se https://www.opatruj.se//
Nevypusť duši https://nevypustdusi.cz/
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Téma
Názory rodičů

Jak zvládáte distanční výuku
svého dítěte?
Matka Šárky a Martina
V dopoledních hodinách jsem jako
maminka organizátorka, učitelka a
psycholog, v poledne kuchařka, pak
uklízečka a také zaměstnankyně.
Odpolední čas a večerní je vyhrazen
pro mé pracovní povinnosti, které jsou
převážně na PC. Zcela mi zmizel můj
volný čas.
Matka Jakuba
Když jsem byla na home office a
zároveň měl syn distanční výuku a
dcera předškolačka byla doma rovněž,
vydržela jsem to pouze cca 14 dní.
Nedařilo se mi skloubit práci, věnování
se předškolačce a distanční výuku syna
s prací, zároveň vaření a péči o
domácnost. A pokud dařilo, necítila
jsem se psychicky v pohodě, měla jsem
pocit, že děti odbývám. Na OČR
distanční výuku syna, věnování se dceři
atd. zvládám vcelku dobře.
Matka Tondy
Někdy je zvládnutí distanční výuky
hodně náročné, ale vzhledem k tomu,
že jsem byla zvyklá synovi s přípravou
pomáhat i před tímto opatřením, tak
nejde o velkou změnu. Všechny
povinnosti se za pomoci ostatních
členů rodiny dají zvládnout.
Matka Jonáše
První půlrok byl naprosto vyčerpávající
a vůbec nic jsem nezvládala - ani
školu, ani práci, ani domácnost, byla
jsem na zhroucení. Druhý půlrok je OK,
díky tomu, že jsem změnila práci a
mám víc času a klidu a vše dokážu
skloubit.
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V čem je pro Vás distanční
výuka zatěžující?
Má podle Vás i nějaké výhody?
Matka Šárky a Martina
Jsem maminkou třech dětí - kluk ve
čtvrté třídě, holka ve třetí a pětiletý
předškolák. Hlídání vzhledem k situaci
nevyužíváme. Distanční výuka klade na
rodinu velké nároky - počínaje
technickým vybavením - děti potřebují
počítače, kvalitní připojení, tiskárnu...
Každé z dětí školou povinné má 2
online hodiny připojení za den - pro
mě jako rodiče to znamená hlídat
celkem 4 různé časy, kdy se děti musí
připojit. Bohužel při velké snaze - děti
některé online lekce nestihnou včas
(důvody jsou různé - vypadávající
připojení, zapomenutí při hraní s
mladším bratrem) a u dcery jsou tyto
situace provázené i pláčem. Moje stálá
přítomnost - možnost poradit v čase
potřeby - někdy i 10x za hodinu. Každé
z dětí potřebuje velmi individuální
přístup - jedno je schopné udělat vše
samo, jiné potřebuje Vaši stálou
přítomnost. Nejmladší je v této situaci
na "poslední koleji" - neustále ho
musím hlídat, aby se nepropašoval do
pokojů, chce si hrát. K jeho potřebám
a mému času na něj, mám asi nejvíce
výčitek.
Výhody: vidím ve zdokonalení dětí v
použití tohoto způsobu komunikace,
jsou velmi zvídavé a posouvají své IT
hranice. V případě, že dítě je v
kolektivu více stydlivé bývá většinou
"převálcováno" - v tomto případě
dostává
prostor
v
"domácím
bezpečném" prostředí. Děti se těší do
školy a na kamarády - věřím, že si
možná budou této možnosti více vážit.
Matka Jakuba
Především ve ztrátě osobního kontaktu
s učiteli a spolužáky, učitel nemá tolik
přehled o tom, jak děti učivo zvládají,
je náročnější zpětná vazba. Také
nejsem srovnaná s tím, že děti už v 2.
třídě tráví tolik času na počítači.
Výrazná
pozitiva
mě
žádná
nenapadají :-(

Matka Tondy
Zatěžující na distanční výuce byly především její
počátky. V současné době již funguje pravidelný
režim a většina učitelů zadává srozumitelné
úlohy. Pro mě osobně má tento způsob
vyučování více pozitiv a výhod.
Matka Jonáše
Zátěž: musím vše synovi vysvětlit, naučit,
asistovat u úkolů (sám nestačí na ten styl, co
nasadila naše škola - synchronní výuka +
samostudim + samostatné vypracování úkolů a
testů + příprava). Výhody: může pracovat v
klidu, přizpůsobit se udržení pozornosti, rozložit
si práci, naučili jsme se ovládat techniku.

Jaké změny pozorujete na dětech?
Např. v jejich přístupu k učení a
pod?
Matka Šárky a Martina
Děti jsou unavenější, klesá motivace. Procvičení
vědomostí je součástí zadaných úkolů a online
hodin, pro další procvičení není motivace, síla,
čas.
Zapojení do dobrovolných úkolů, které obnáší
opět stejnou činnost - je úplně bez odezvy.
Zaujal je úkol typu projekt...nalep, nakresli, popiš
ve spolupráci se spolužákem - vše online.
Matka Jakuba
Syn je určitě samostatnější než dřív (i v
porovnání s předchozími vlnami), ale když něco
nestíhá tak rychle, jako jeho online spolužáci, je
hodně plačtivý, zablokuje se a má to pak velmi
nepříznivý vliv na jeho výkon. Také často reaguje
agresivně na mladší sestru, se kterou teď tráví
mnohem víc času než dřív.
Matka Tondy
K velkým změnám k přístupu v učení nedošlo.
Jako negativní možná vnímám menší soustředění
na výklad v domácím prostředí, ale nemohu
porovnat jak moc jsou děti pozorné při klasické
hodině ve škole.
Matka Jonáše
Syn je typ, který distanční výukou neutrpí v tom
smyslu, že by měl méně vědomostí. Ale
negativně ho ovlivní ve smyslu sociální interakce
(spolužáci, učitelé) - prohloubí se u něj už tak
dost asociální chování; nejhorší je ztráta návyků
(chodit do školy), absence práce pod tlakem
(testy, zkoušení). Strašně těžké je syna motivovat
k učení!

Téma

Jak zvládá distanční výuku
podle Vás škola?
Matka Šárky a Martina
Škola připravila všem dětem jednotně přístup do Teams.
Naše děti i paní učitelky se vcelku velmi rychle naučily v tomto prostředí
pracovat, rozdělily děti do skupinek a funguje i doučování z ČJ a M. Máme
velké štěstí na paní učitelky a jejich snahu opravdu s výukou dětem pomoci:
je vidět, že se věnují možnostem, které online svět nabízí. V tomto si jich
velmi vážím, protože tuším, že jim nikdo žádné speciální školení na online
pro jejich potřeby nedal a oni tomu věnují více než svůj pracovní čas.
Na druhou stranu jsem se setkala u jiných maminek, že mají děti
vypracovávat úkoly z tělocviku, kreslení nebo zpěvu. Podle mě je to nesmysl
a někteří učitelé tím jenom vykazují svoji činnost.
Matka Jakuba
Paní učitelka našeho syna se distanční výuky zhostila výborně, kombinuje
různé přístupy, pracuje s celou třídou i s menší skupinou (polovinou), zadává
samostatné úkoly i vysvětluje látku a s dětmi si povídá. Podle mého názoru
hodně záleží na učiteli. Ti, kteří se snaží udělat maximum, jsou určitě pod
velkým tlakem a mají práce rozhodně více, než za běžného režimu. Pozoruji
velké rozdíly mezi výukou v rámci různých škol, ale i různých tříd na jedné

Matka Tondy
Myslím, že škola si již zaběhla
pravidelný režim a vše funguje .
Na podzim bylo vše mnohem horší.
Učitelé se na hodiny nepřihlašovali,
nebo jen někdy, nebo třeba až v
půlce hodiny. Nikde nebyly k
dohledání žádné informace a děti
měly za úkol vyčkávat.
Matka Jonáše
Naše
škola
distanční
výuku
nezvládala
vůbec,
na
jaře
prakticky žádná nebyla. Od října je
to lepší, mnoho učitelů se snaží a
jsou super, vše funguje, jak nejlíp
může. Bohužel jsou i tací, kteří
nefungují, nenaučí, nepodpoří a
dítě je prakticky na celý předmět
samo.
Vedení
nepřístupné
podnětům rodičů - pomohla až
stížnost a následná kontrola z ČŠI
- leccos se změnilo k lepšímu.

ZŠ.

Psycholog radí rodičům...
• Strukturujte dětem i sobě čas - děti k pocitu bezpečí potřebují jasný denní řád, což se momentálně s přerušením každodenní
docházky do školy stává složitějším. I tak se snažte o pravidelnost, co se týká denních rituálů, pracovní i volnočasové části dne.
• Střídejte práci a odpočinek - děti jsou snadno unavitelné, s věkem se schopnost soustředit zvyšuje a prodlužuje doba udržení
pozornosti, ale je třeba dávkovat zátěž.
• Zaměřte se na věci, které se daří - oceňujte jakoukoli snahu dítěte, tím posilujete motivaci k práci.
• Snažte se slevit z nároků na děti, sebe, i učitele - nikdo nemůže fungovat “normálně” v “nenormální” situaci. Všechny strany to
mají složité.
• Pamatujte, že známky nejsou teď to nejpodstatnější, nejde o výkon (s výjimkou přechodových ročníků - přechod na střední školu,
maturitní ročníky).
• Věnujte čas pobytu venku a sportovním aktivitám a veďte k nim i dítě.
• Velmi důležitý je společný čas s dítětem, kde nejde o práci a výkon - zažít příjemné chvíle, jen tak být či si společně zahrát.
• Vysvětlujte dětem, že současná situace není norma, ale reakce na krizi. Veďte děti k tomu, že vzdělání je hodnota.
• Berte v potaz pocity dítěte - někdy je unavené, někdy smutné, že nevidí kamarády, někdy naštvané, protože nemá dostatek
aktivit. Podívejte se na svět jeho očima a vnímejte.
• Komunikujte s učiteli - reflektujte učiteli průběh distanční výuky a množství domácích úkolů. S pokorou, bez emocí a s vědomím,
že jeho možnosti jsou také omezené.
• Podporujte děti v kontaktu s vrstevníky, který je možný v daných podmínkách aktuálních opatření.
• V neposlední řadě si najděte čas i sami na sebe – na odpočinek i vlastní potřeby. Jakkoli je to teď těžší než obvykle, i pár minut
denně je nutných k psychické stabilitě. Sami mějte k dispozici zdroje podpory.
PhDr. Kateřina Šimánková
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Téma

Distanční výuka z pohledu učitele 1. stupně ZŠ
V čem je distanční výuka jiná? Z hlediska přípravy a výuky.
Výuka je nyní velice jiná. Ve třídě se žáci navzájem mohou podporovat,
doplňovat. Tento mezilidský kontakt všem chybí. Mění se i klima třídy.
Nemůžeme s dětmi kvalitně interagovat mezi sebou. Pokud někdo něco řekne,
buď odpověď polovina nezachytí, nebo díky technice se nepodaří ji přenést,
další to opakuje a první se ohrazuje, že to přece již říkal... Prostředí doma a
prostředí ve škole nese odlišnost ve vybavenosti, názornosti. Co se týká
příprav na distanční výuku jsou jednoznačně náročnější. A nakonec i kvalitně
připravenou hodinu zbourají technické obtíže.

Jakou zkušenost Vám distanční výuka přinesla?
Distanční výuka přináší mnoho otazníků. Jaký je ten správný postup pro
vzdělávání? Jak rychle se změní společnost tím, že budeme vzdělávat
odosobněným způsobem? Bude toto již běžný standard stylu vyučování a učení
se? Největší zátěž vnímám v přenesení těžiště učení do domovů. Prostor, který
má sloužit k odpočinku najednou přebírá i vzdělávací funkci. Rodiče často v
tomto soukolí nemohou chybět. A pokud chybí, je dítě ještě více ztracené. Pro
nás pedagogy je náročné se přetransformovat do "kancelářské" práce s
počítačem, když jsme byli zvyklí mezi žáky chodit, domluvit se posunkem nebo
očním kontaktem. Ze zpětné vazby typu "toto slovo si ještě jednou přečti" (se
zapíchnutým prstem v sešitě) se stala série počítačových kliků a mravenčí
práce.

Jaké změny pozorujete na dětech?
Změny, které pozoruji u žáků, jsou velké. Sami a dobrovolně se vzdělávají jen
málokteří. I když by se dalo povšechně říci, že přístup k učení zůstává v
základu stejný, najde se mnoho žáků, kteří jsou již unavení, bez zájmu a
motivace.

Na co se ve své práci nejvíce těšíte?
Těší a nabíjí mě každá dobře zvládnutá práce, každý dětský úsměv nebo
vtípek, drobný krok třídy, když se někam posuneme. Když vám žák pošle
pozdrav a udělá něco navíc, co není samozřejmostí. Zároveň jsem se naučila
se těšit i na toto digitální období. Radost se někdy skrývá v úplných
maličkostech.

V čem je distanční výuka jiná?
Z hlediska přípravy a výuky.
Je to náročnější hlavně v tom, že děti na
2.stupni neumí samy studovat, učitelé jim
látku musejí důkladně vysvětlit, a je třeba,
aby si děti pak splnily domácí úkol, kde si
látku procvičí. Ale to znamená zase sedět
u učení. A v tom je fajn, když zasáhne
rodič a řekne, teď si dělej úkoly a teď běž
ven, protože ty děti nejsou zvyklé samy si
efektivně organizovat svůj čas.
Samozřejmě nemluvím o všech dětech.
Některé samostatné jsou a pomoc rodičů
nepotřebují. Některé naopak vyžadují větší
dohled dospělého.

Jakou zkušenost Vám distanční
výuka přinesla?
Ovládám mnohem více počítač a mobil, a
jsem vděčná za jakoukoliv příležitost u
něj nesedět :) A říkám si, jak to bude
jednou asi probíhat, až já sama budu
rodičem.

Jaké změny pozorujete na dětech?
Spousta z nich je apatická, jak při
hodinách, tak při dělání domácích úkolů.
Pětky moc nezabírají, a člověk těžko hledá
motivaci k práci. Některé děti se ale
naštěstí snaží, doptávají se a fungují.
Učitel bohužel moc nevidí do zákulisí, jak
to probíhá doma, ale když náhodou nějaké
dítě vyvolám a v pozadí slyším zvuky z
kuchyně apod., je mi jasné, že učební
prostředí není ideální a tak po dítěti
nemůžu chtít 100% soustředění.

Na co se ve své práci nejvíce těšíte?
Těším se, až děti jednou uvidím a budu
mít zpětnou vazbu na svou práci.

Za rozhovor děkujeme paní
učitelce, která si přála zůstat v
anonymitě.
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Distanční výuka z pohledu učitele
2. stupně ZŠ

Za rozhovor děkujeme
paní učitelce, která si přála zůstat v
anonymitě..

Duchovní inspirace

VELIKONOCE

Blíží se Velikonoční svátky, které pro nás nejsou jen svátky
jara, ale daleko více připomínkou konce příběhu Ježíše
Nazaretského, jehož počátek jsme slavili o Vánocích. V
rozmezí několika dní prožíváme při četbě zprávy o závěru
jeho života celou škálu pocitů a vztahů, které charakterizují
celý náš život. Jakoby ve zkratce zažijeme intimnost
velikonoční večeře, životní strach Getseman, bolest a lítost
Golgoty, sobotní beznaděj, nevěřící nedělní ráno i radostné
setkání se Zmrtvýchvstalým.
Uvědomíme si svou nevěru i víru, Janovo spočinutí na Ježíšově
hrudi i bolest matky svírající v klíně mrtvého syna.
Rok co rok se vžíváme do tohoto dramatu, které je obrazem
života nás samých i celého lidstva. Rok co rok se vracíme ke
stejným textům a gestům a nemůžeme je dost pochopit.
Letošní Velikonoce budou stejné jako ty loni či ty z našeho
dětství a přece v nich můžeme nalézt úplně novou touhu žít,
padat a vstávat s Ježíšem, pomáhat zachraňovat sebe, blízké
i tento svět a vnášet do něho radost velikonočního rána.
Svět prožívá dost smutků, smrtí a zklamání Velkého pátku.
My mu můžeme přinést také něco z radosti nedělního rána.
Vít Dlapka SDB

Velikonoce znamenají,
že láska a život jsou silnější než
smrt,
že hrob není konečnou stanicí
života,
že pouta, která brání našemu
životu, se rozvazují,
že skrze vzkříšení můžeme
objevit nový život,
že ve víře v Ježíšovo vzkříšení
můžeme zakoušet vzkříšení i my
sami na sobě
a že můžeme k životu
probouzet i druhé.
Kristus byl vzkříšen jako první,
v něm všichni dojdou života.
(srov. 1 Kor 15,20-22)

Zdroj: vira.cz
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Salesiánští spolupracovníci

Sdružení salesiánů spolupracovníků (ASC), které má

Podporují a brání hodnotu rodiny jako základní buňky

své ústředí v Římě, bylo založeno Donem Boskem v

společnosti a církve a snaží se budovat ji jako "domácí

roce 1876 jako třetí větev salesiánské rodiny. Dnes jsou

církev".

salesiáni spolupracovníci a salesiánky spolupracovnice

manželství poslání manželů a rodičů: "spolupracovníci

rozšířeni a pracují po celém světě. Je to veřejné

lásky Boha stvořitele", a "první a hlavní vychovatelé dětí".

sdružení věřících na způsob třetího řádu, podílející se

Uskutečňují

na duchovním dědictví Společnosti svatého Františka

pozornost sdělovacím prostředkům s cílem podporovat

Saleského, která se v církvi věnuje široce pojatému

jejich

apoštolátu mezi mládeží a lidovými vrstvami. Nejvyšší

činnost církve. Snaží se o výchovu, která je pomocí dialogu

autoritou Sdružení je hlavní představený salesiánů

mezi

Dona Boska. Sdružení salesiánů spolupracovníků je

ascczech.cz)

jednou

ze

skupin

salesiánské

sociální

správné

nauku

výchovné

kulturami

prožívají

církve

a

používání.

otevřená

pro

ve

věnují

zvláštní

Podporují

potřeby

světa.

svém

misijní
(Zdroj:

se

Naše sdružení se skládá z místních společenství (MS).
Společenství nám pomáhá prohlubovat duchovní život a

Institutem Dcer Panny Marie Pomocnice (FMA) a

salesiánský životní styl. Neustálá aktivita, pracovitost a

dalšími oficiálně uznávanými skupinami je nositelem

radost

společného salesiánského povolání, spoluodpovědným

modlitby nebo pobožnosti, ale v duchu sv. Františka

za životnost plánu Dona Boska v církvi a ve světě.

Saleského usilujeme o to, abychom proměnili celý život v

Salesiáni

modlitbu. Ve světě je nás více než 35 000, v ČR 600 a

realizují

svůj

Spolu

spolupracovníci

Společností svatého Františka Saleského (SDB), s

spolupracovníci

rodiny.

Ženatí

apoštolát

ve

stálém

spojení.

Nemáme

žádné

speciální

především plněním každodenních povinností. Následují

naše MS v Č. Budějovicích má 16 členů.

Ježíše Krista, dokonalého člověka, poslaného Otcem

Scházíme se každou 1. a 3. středu v měsíci, kde začínáme

sloužit lidem ve světě. Proto se v běžných životních

modlitbou breviáře a poté následuje téma, které si

podmínkách snaží uskutečňovat evangelní ideál lásky k

předem domluvíme, nebo vybereme z formačního plánu

Bohu a k bližním. Věnují zvláštní pozornost mládeži,

ASC na daný rok.

zejména té, která je nejchudší nebo která je obětí
jakékoliv formy odsunutí na okraj společnosti, která je

Jsme aktivní součástí salesiánské rodiny v ČB a to jak ve

vykořisťovaná a trpí násilím, té, která vstupuje do

farnosti, tak ve středisku mládeže. Staráme se o chalupu

světa práce.

na Tampíru a snažíme se být tam, kde nás je potřeba.
Petr Konrád

"Dílo Spolupracovníků se rozšíří do všech zemí, pronikne do celého křesťanského světa. Boží
ruka je podpírá! Spolupracovníci budou šířit katolického ducha. I kdyby to byla jen moje
utopie, já se jí nevzdám!"
(Don Bosco, Životopisné paměti, svazek XVIII, str. 161)
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Salesiánští spolupracovníci
V rubrice Salesiánští spolupracovníci vám chceme představit
členy sdružení salesiánských spolupracovníků (ASC) místního
společenství České Budějovice. Pan Jaroslav Havlíček je jejich
koordinátor od roku 2017.

kdy jsem se s rodiči odstěhoval do Č. Budějovic. S Maruškou jsem
se setkal až po letech, kdy jsem se vrátil z vojenské služby v
Pardubicích a naše životní cesty se spojily v jednu. Díky mému
zaměstnání ve stavebnictví jsme získali stabilizační byt na Máji v
Č. Budějovicích a narodily se nám zde čtyři děti. Do kostela jsme
chodili do Čtyrech Dvorů a zažili tam velkou změnu, to když se
Z

časů

komunistického

období jsme neznali jinou možnost společného prožívání víry, než
jít v neděli a ve svátek do kostela. Salesiánská oratoř, otevřená
farnost

všem

příchozím,

to

bylo

pro

začátku

našeho

akce pořádané samostatně v režii ASC jako
„

Holka,

kluk,

směr

Nepomuk“,

akce pořádané společné s komunitou SDB,

Vyrůstali jsme ve stejném prostředí venkova až do mých 15 ti let,

salesiánskou.

od

a druhou cestou byla pomoc ve farnosti a

Českých Budějovic, stejně jako moje budoucí manželka Maruška.

stala

měla

„Samaljot“, „ Po stopách Cyrila a Metoděje“

Šťastné dětství jsem prožil v malebné vesnici Římov nedaleko

farnost

ASC

vstupu dva směry. Jednou aktivitou byly
např.

JAROSLAV HAVLÍČEK

diecézní

Činnost

nás

něco

nového

a

ohromujícího. Po nějaké době, kdy jsme si užívali salesiánských
nabídek a akcí, jsme dospěli k tomu, že bychom chtěli i my nějak
pomoci. Díky Magdě Ehrlichové jsme zjistili, že v Ć. Budějovicích
existují salesiánští spolupracovníci a že je to možnost, jak se
zapojit do salesiánského díla. Tak jsme se seznámili s Josefem a
Janou Hesovými a s dalšími lidmi a po

dvouleté přípravě

(formaci) jsme v roce 1995 vstoupili do sdružení salesiánských
spolupracovníků (ASC) místní společenství České Budějovice.

jako třeba „Drakiáda na Máji“, představení
Salesiánů na náměstí v Č. Budějovicích. V
poslední době věnujeme jako MS ASC v Č.
Budějovicích hodně energie do společné
péče o Salesiánskou chalupu „ Tampír“ u
Nových Hradů. Novinkou je včelaření na
úlech umístěných u Milíkovic jižně od Č.
Budějovic. Milíkovice,

je vesnice, ve které

od r. 2005 žijeme. Každý rok jsou v různých
místech naší země pro členy ASC pořádána
duchovní

cvičení

(exercicie).

Kromě

duchovního významu, slouží tyto akce i k
setkávání a poznávání s ostatními členy
ASC

a

SDB

z

celé

republiky.

Akce ve farnosti Čtyři Dvory a KC na Máji
jsou koordinovány vedením místní komunity
SDB a máme možnost podílet se na jejich
plánování. S přibývajícími léty se naše
schopnosti zapojení do díla Jana Boska
mění. Naše MS však zažívá příliv nových
mladých členů a tak vzniká dvougenerační
skupina, která se navzájem doplňuje a
podporuje.
Jaroslav Havlíček
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Ekonomika Fundraising
Milí dobrodinci,
naše organizace je jako nezisková organizace financovaná
převážně

z

dotací

a

grantů

samosprávy.

Příjmy,

které

státní

používáme

správy
na

nebo

místní

Možnosti podpory

spolufinancování

projektů, máme od vás jednotlivých dárců, nebo z pronájmu ŠVS
Kvilda a poplatků za zájmové kroužky. Bohužel, díky uzavření
činnosti a nemožnosti pronajímat prostory na Kvildě jsme přišli o
nejdůležitější zdroj financí. Za období od 1. 3. 2020 do 31. 3. 2021
je to částka ve výši 155 000 Kč. Jako školská právnická osoba
jsme také povinni vracet poplatky za kroužky, které se nekonají a
pokud se do konce června 2021 zájmové kroužky neotevřou, jsme

Provoz organizace (náklady související
se zachováním aktivit pro děti,
salesiánský med)
Bankovní spojení

Č.ú. 108 200 2660/5500

ve ztrátě o dalších 98 000 Kč.
Pokud vám naše práce s dětmi a mladými není lhostejná,
prosíme vás, podpořte nás!

Dary v roce 2020 a jejich využití
Celková výše darů získaných od jednotlivých dárců v roce 2020 činila 163.051 Kč.
Většinu těchto finančních prostředků jsme využili na nákup vybavení a pomůcek pro děti a
mládež – 2 žíněnky pro sportovní aktivity, 20 plachet na stany s podsadou a 3 podsady
pro realizaci letních táborů – chaloupek a školní pomůcky, které využíváme denně pro
doučování (sešity, pera, tužky, učebnice, pravítka a kružítka).
Dále jsme z těchto peněz nakoupili dárkové knihy pro naše dobrovolníky, kteří jsou pro
naši činnost velkou a významnou pomocí.
Ze zbývajících peněz jsme pořídili generátor ozonu pro důkladnou dezinfekci všech
prostor, které využíváme pro naši činnost. Chceme zajistit co nejbezpečnější prostředí
nejen pro děti a mládež, ale i pro zaměstnance, dobrovolníky a praktikanty.
Průběh veřejné sbírky
I přesto, že jsme se nemohli v prosinci 2020 účastnit již tradičně na Adventních trzích na
českobudějovickém náměstí, byl výtěžek z prodeje keramiky 8.791 Kč.
V prosinci byl na účet veřejné sbírky připsán dar ve výši 1.000 Kč od Martina Macha.
V současnosti je na účtu 131.671,74 Kč.

Možnosti podpory
Renovace horolezecké stěny – veřejná sbírka
Č.ú 7336774001/5500
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Medailonky
Ve Středisku došlo v poslední době k personálním změnám. Z pozice
koordinátorky zájmových kroužků odešla paní Kamila Urbanová, kterou
nahradila Tereza Kapcová. V chaloupkách jsme přivítali Hanu Laschovou a
Otevřené kluby posílila Zuzana Urbanová a nově i Zuzana Vodáková. Nyní
bychom vám je rádi představili.
Moje motto
„Život činný je opravdový život. Zahálka
je hrobem člověka zaživa. Co máš udělat,
do toho se dej s chutí; co sám můžeš
udělat, to nečekej od jiných a bez příčiny
neodkládej s ničím. Když můžeš někomu
pomoci, učiň to s největší radostí.“ — Jan
Amos Komenský

Mezi mé koníčky patří
tanec, jóga, četba knih,
divadlo, vaření a pečení,
hudba, poezie, turistika v
přírodě a zpěv.

Mgr. Zuzana Urbanová
Pedagog volného času v
Otevřených klubech

Moje motto

Mezi mé koníčky patří cestování,
turistika, poznávání nových kultur,
příroda a práce s dětmi. Nejvíce
jsem poznala sama sebe a svět při
mé první pouti do Santiaga de
Compostela. Vždy jsem chtěla
dělat práci, která má opravdu
smysl. A to se mi splnilo.

Řídím se těmito slovy "Všechno
zlé je k něčemu dobré" a
citátem A. de Saint Exupéryho:
"Správně vidíme jen srdcem. Co
je důležité, je očím neviditelné."

Bc. Tereza Kapcová

Koordinátorka zájmových kroužků

Moje motto

Mezi mé koníčky patří sport
(plavání, běh, jóga, lyžování),
hraní společenských her,
literatura, hudba. Baví mě péct,
dodržovat tradice a tematicky k
nim tvořit.

Nemám žádné konkrétní
profesní motto, ale napadá mě
k tomu písnička od Jana
Wericha z pohádky Pekařův
císař... " Ten umí to a ten zas
tohle a všichni dohromady
udělají moc".

Mgr. Zuzana Vodáková

Sociální pracovnice NZDM V Kostce

Každý den je pro mě novou
příležitostí. Posouvá mě to v
práci dál a nenechává sedět na
místě. Mým oblíbeným citátem
je určitě ten od Johna Lennona:
„Až ti bude v životě nejhůř,
otoč se čelem ke slunci a
všechny stíny padnou za tebe.“
Ráda přijímám nové výzvy, a
tak každá překážka se pro mě
výzvou stává.

Ráda zpívám, hraju deskovky,
chodím hodně ven, hlavně do lesa,
mám ráda filmy a atmosféru kina
(nejradši mám autokina), ráda si
čtu, nejraději životopisné knížky
zajímavých osobností, a potkávám
se s přáteli.

Bc. Hana Laschová
Koordinátorka chaloupek a táborů

