


Keramický
kroužek. 
Hrdá autorka 
a skvělý pocit být
tvůrcem!

Během pandemie jsme se s dětmi rozhodli potěšit obrázky a dopisy seniory. Díky velké
účasti dětí jsme mohli obdarovat domovy pro seniory Zlatá Stoka a Větrná. Zapojilo se 118
dětí z Českých Budějovic a okolí a odpořily nás i děti z Gymnázia ve Vlašimi. Děkujeme!

Vedoucí ladí nejen hudební formu
před letní táborovou sezónou.

Projekt Salesiánský
med: malí včelaři jsou
pilní jako včelky.
Nenechají si ujít
příležitost přiložit
ruku k dílu 
a nahlédnout do
života včel.

Dlouhodobá soutěž děti z Oratoře
nadchla.

Kluci na táboře Letem světem
animákem pomáhali kresleným
hrdinům: Mimoňům, Kung Fu
Pandě, Moaně s Mauím nebo
postavičkám z Lego příběhu.

Plavba lodí z Č. Budějovic na Hlubokou 
v rámci příměstského tábora pro děti ze
zájmových kroužků zakončená piknikem.



v dětství štítil těch divných chlupatých housenek na
listech v naší zahradě. Až později jsem pochopil, jak je
příroda úžasná, když se toto pro mě nevzhledné stvoření
za čas proměnilo v nádherného motýla.  Při psaní těchto
řádků cítím jemné chvění, jako bychom se nacházeli 
v kukle a již brzy přijde okamžik, kdy rozevřeme křídla 
a začne „nový“ začátek... 

Máme před sebou nový školní rok, který stejně jako
všechny předchozí přinese řadu výzev pro nás i pro naše
mladé, kterým se věnujeme. Školní rok zahájíme
odloženou oslavou třiceti let Salesiánů v Č. Budějovicích 
a vděčnost za tuto skutečnost nechceme prožívat jen 
v den oslav, ale každou chvíli, kdy budeme stát po boku
dítěte nebo mladého člověka, který bude prožívat své
poprvé - první přijetí, první oslovení svým jménem, první
vítězství, první lásku, první odmítnutí, první prohru, první… 

Jsme vděčni za ten velký dar být u něčeho, co začíná,
něčeho, co umírá, aby dalo prostor tomu, co člověka
rozvíjí a dělá tím, jakým byl v očích Hospodina stvořen.

Chraňme si vzpomínky na to, kdy to bylo „poprvé“.

Milí čtenáři, přátelé Dona Boska,

dostává se Vám do rukou opět
zbrusu nový Čtyrácký
Zpravodaj, v novém „kabátě“. 
Pevně věřím, že nová grafika,
barevnost a zvláště obsah,
tentokráte s tématem „NOVÝ
ZAČÁTEK“ bude příjemným
zpestřením vašich chvil.

Vzpomínám si, jak jsem se 
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„Všichni dospělí byli dětmi, ale málokdo si na to pamatuje...“ 
z knihy Malý princ



Tento podzim se se Salesiány rozhodně nebudete nudit! Na pátek 3. 9. chystáme dlouho
připravované oslavy 30. výročí působení Salesiánů v Českých Budějovicích, v rámci něhož se
uskuteční Koncert díků, na kterém vystoupí Pavel Callta. Následuje Salesiánský dětský den se
spoustou zábavných stanovišť pro děti a s odměnami za splněné úkoly. 

Nenechte si ujít ani čtvrté a letošní poslední promítání našeho Letního kina na střeše, které se
uskuteční v pátek 10. 9. ve 20:30. Tentokrát se můžete těšit na film Ježek Sonic, kterému bude
předcházet doprovodný program pro děti. V listopadu se pak bude konat další ročník oblíbených
horolezeckých boulder závodů. 

Na konci podzimu nás můžete přijít podpořit na adventní trhy na náměstí Přemysla Otakara II. 
v Českých Budějovicích, kde budeme mít stánek anebo si můžete přijít vyrobit adventní věnec 
na náš workshop. Aktuální informace o všech našich připravovaných akcích naleznete na
www.sasmcb.cz a na sociálních sítích.

Na všechny naše akce Vás srdečně zveme!

PESTRÝ PODZIM U SALESIÁNŮ

4. 9. 2021       Kostel sv. Vojtěcha       14:00–17:00
                             Čtyři dvory

http://www.sasmcb.cz/?page_id=606


sobota:
1. kategorie: 15–18 kluci
2. kategorie: 15–18 holky
3. kategorie: 19+ kluci
4. kategorie: 19+ holky

Horolezecké boulder závody na Čtyráku
12.–13. 11. 2021

Kategorie: 
pátek:
1. kategorie: 5–8 let kluci
2. kategorie: 5–8 let holky
3. kategorie: 9–14 kluci
4. kategorie: 9–14 holky

Salesiánské středisko mládeže v Českých
Budějovicích má dlouholetou tradici v realizaci
horolezeckých kroužků. Nabídka sportovního
lezení se u nás datuje od roku 1999. 
V nadcházejícím školním roce 2021/22 se počet
kroužků kvůli vysokému zájmu dětí a rodičů
opět rozrostl: budeme otevírat 8
horolezeckých kroužků.

Startovné:
50 Kč/účastník do 15 let 
100 Kč/účastník starší 15 let

Termín konání: 
pátek 12. 11. 2021 14:30–19:00 
sobota 13. 11. 2021 9:00–17:00 

Horolezecké boulder závody pořádáme již od
roku 2007. Loni se závody bohužel uskutečnit
nemohly, letos se ale uskuteční jejich již 
14. ročník. Jsme rádi, že můžeme pokračovat 
v tradici závodů, na kterých mají skvělou
možnost porovnat síly nejen děti z našich
kroužků, ale všichni amatérští horolezci na
celostátní úrovni, bez rozdílu věku.

http://www.sasmcb.cz/?page_id=606


To jsou slova Martínka ze 3. třídy, který k nám pravidelně chodí na doučování. Když začala 
v základních školách distanční výuka, snažil se připojovat z domova, ale výuce nestačil, zapomínal
se připojit anebo nesplnil zadané úkoly. Hrozilo mu propadnutí z několika předmětů. Vyhledal 
u nás pomoc. Poté se už na výuku pravidelně připojoval od nás. Martínek měl u sebe při online
výuce pracovníka, který mu pomáhal vysvětlovat látku a dbal na to, aby měl všechny úkoly splněné.
Společně komunikovali s paní učitelkou. Paní učitelka ocenila, že se Martínek snaží a výrazně 
k němu změnila svůj postoj. Nakonec na vysvědčení neměl žádnou pětku a dokonce ani čtyřku.

Martínkův úspěch všechny velmi potěšil. Podobných pokroků dosahuje většina dětí, které se našeho
doučování účastní. Proto bychom rádi takto s přípravou do školy pomohli co nejvíce dětem. 
O program doučování je zároveň velký zájem i mezi dětmi a rodiči. Avšak uspokojit všechny
zájemce o doučování je personálně velmi náročné. Naše organizace bohužel nemá finanční
prostředky na další doučující, a tak je program z větší části závislý na pomoci dobrovolníků 
a praktikantů. Dobrovolníci však často do programu nemohou docházet pravidelně. Studenti
například kvůli svým studijním povinnostem musejí často účast na programu přerušovat, a tak jsou
období, kdy nám pomáhají zcela minimálně. Proto jsme rádi za každého dobrovolníka, který je
ochoten přispět k tomu, aby i "naše" děti měly dobrý start do života. 

V následujících řádcích se s Vámi o svoji zkušenost s dobrovolničením v programu doučování
podělí Marie a Květa. Možná jejich příběhy inspirují někoho dalšího, aby se také stal starším 
a zkušenějším kamarádem a průvodcem "našich" dětí.

Marii, Květě i všem našim dalším dobrovolníkům velmi děkujeme!

Naši sekci Otevřené kluby navštěvují převážně děti ze
sociálně vyloučených rodin. Jedním z našich programů je
doučování, které je určeno žákům základních škol. Dětem
pomáháme s domácími úkoly, vysvětlujeme jim
nepochopenou látku a motivujeme je k pozitivnímu
vztahu ke vzdělávání obecně. Věříme totiž, že především
vzdělání je to, co jim v budoucnu pomůže v začlenění se
do společnosti a tím pádem i ke spokojenému a aktivnímu
životu. Během své dvacetileté historie doučování v našem
středisku pomohlo stovkám dětí.

„Chodím sem, abych se něco naučil. Udělám si tady úkoly,
protože doma bych je mohl udělat špatně. Tam mi to
nejde, protože máme miminko, je mu rok a pořád křičí.
Navíc, když se tady na něco zeptám, tak je to normální,
odpoví mi. Ve škole, když něco neumím, tak se zeptám
učitelky, a ta mi řekne: ‚Jdi si sednout na svoje místo.‘“

DOUČOVÁNÍ



► Ráda poznávám vše nové. Navštěvuji Univerzitu 3. věku, jezdím na kole, hraju golf a výborné
přátelé jsem získala při bridži, který jsem se naučila hrát v Klubu aktiv. Tamtéž jsem také narazila na
informaci, že Salesiánské středisko mládeže naléhavě hledá dobrovolníky na doučování dětí.
Studentky, které během školního roku s doučováním pomáhají zaměstnancům SaSM, měly v lednu
volno na přípravu ke zkouškám, a tak jsem se rozhodla pomoct. Byl to pro mě začátek nového
dobrodružství. Je to už přeci jen nějaký ten čas, co jsem pryč ze školy, a tak jsem nevěděla přesně,
co mám čekat. Před prvním doučováním jsme se s vedoucím doučování radili, jak si děti mezi
sebou rozdělíme, zatímco dětí za dveřmi stále přibývalo. Na své první hodině jsem doučovala
chlapce, kterého bych na první pohled nazvala frajerem. Právě se vrátil z Kanady, měl poslední
model mobilu, který hned vyložil na stůl spolu s drobnými sladkostmi, které stále pojídal. Napřed se
nezdálo, že by se do učení úplně nadšeně hrnul. Napadlo mě přejít s ním ke globusu, aby mi ukázal,
kde cestoval, a pak jsem mu vyprávěla o tom, kde všude v Kanadě jsem byla já. Byl překvapený, že
„bába“ jako já může také mít cestovatelské zkušenosti a začal se chovat vstřícněji. Postupně se nám
podařilo najít si k sobě cestu.

Doučovala jsem asi deset různých dětí. Mezi nimi také chlapce, který byl velmi šikovný, ale protože
rodiče byli z Ukrajiny, měl problémy s češtinou. Byla to radost, když jsme zaznamenali pokroky.
Také bylo prima slyšet děti, jak při dalším doučování volaly, že chtějí ke mně. Dost jsem se spolu 
s dětmi naučila i já. Například jsem si zopakovala vyjmenovaná slova. Složitější situace nastala, když
přišlo hodně dětí a každý doučující měl na starosti dětí více, navíc třeba z různých ročníků. Když 
                                                                          jsem se otočila od jednoho dítěte k druhému, ostatní děti se 
                                                                          často přestaly soustředit a dělat zadanou práci a začaly si 
                                                                          povídat. Většinou se ale děti snažily a nakonec jsme všechno           
                                                                          společně zvládli. 

                                                                          Doučování v SaSM je dobře organizované a je bezva, že tento          
                                                                          systém existuje a díky dobrým lidem, kteří se kolem toho 
                                                                          točí, funguje. Byla pro mě pěkná zkušenost být toho součástí. 
                                                                                     Přeji všem zúčastněným, aby se tato činnost dařila úspěšně dál. 
                                      
                                                                                                                                                                                  Marie Adamová 

DOBROVOLNÍKEM V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE

► Dobrovolně jsem ve svém životě dělala ledacos. Například jsem setřela schody a chodby v celém
paneláku, i když jsem měla na starosti jen jedno patro. Nebo jsem sbírala borůvky, maliny a brusinky,
i když jsem to z duše neměla ráda. Ale dobrovolně pomáhat dětem s učením v Salesiánském
středisku mládeže v Českých Budějovicích, to bylo zcela jiné kafe. 

Pedagogické vzdělání žádné, praxe s dětmi jen z desetiletého působení na dětských táborech 
v Jaroměři u Malont. Ale tam byly děti na prázdninách a nemusely se učit, jen si hrát, bavit se
a sportovat. Výzvu jsem ale přijala. Ty dvě hodiny týdně byly zajímavé i náročné. Musela jsem si
zopakovat malou i velkou násobilku (někdy jsem byla ráda, když můj studentík počítal na prstech 
a já mohla pěkně počítat s ním), pravidla českého pravopisu jsem si musela občas v duchu přeříkat
a zjistit, zda mám pravdu já, nebo to dítě, co na mně kouká velkýma očima a věří, že mu na jeho
chybnou odpověď kývnu. Angličtina taky byla někdy oříškem. Ale bylo krásné sledovat pokroky dětí.
Stávalo se třeba, že jsem začínala hodinu s dítětem, které se při čtení vůbec nechytalo, koktalo,
hledalo písmenka a po půl hodině, ejhle, četlo jako Pánbůh. Vážně nevím, jak to dělalo. 

Myslím si, že pro mnoho dětí je možnost doučování v SaSM jedinou cestou k tomu, aby se něčemu
více naučily, aby poznaly, že někomu na nich záleží. Dělalo mi radost s těmito dětmi být a pomáhat
jim. Mají život určitě složitější než já, důchodkyně.

Květa Cempírková



Staré pověsti české

POBYTOVÉ TÁBORY

Chaloupky v číslech:

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

Tyto prázdniny si na       příměstských a          pobytových táborech užilo 

Léto v SaSM je ve znamení táborů. V době, kdy
vychází toto číslo zpravodaje, jsou ještě
některé tábory v plném proudu, jiné už jsou
uloženy ve vzpomínkách dětí a vedoucích. 
O střípky z již proběhlých táborů bychom se
rádi podělili i s Vámi. 

Baby camp I - Indiáni ve městě

We are the world

Naše příměstské tábory se odehrávají v KC Máj
a na Čtyráku. Letos děti kromě obvyklé spousty
zábavy, pohybu a tvoření zažily také třeba
plavbu lodí po Vltavě nebo venčení pejska 
z útulku. Zadováděly si také v Jump aréně
 a navštívily Safari Park v Borovanech. 

Země, kde se sny stávají skutečnými

Léto ve stanu "naše" děti tráví na našich dvou
táborových základnách na Tampíru u Hranic 
u Nových Hradů a na Ovčíně u Dražíče.
Chaloupku s názvem Země, kde se sny stávají
skutečnými prožili kluci a holky na faře 
v Hosíně.

Pořádáme tábory smíšené a také tábory zvlášť
pro kluky a zvlášť pro holky, aby si děti v klidu 
a podle libosti užily holčičí spiklenectví, klučičí
rošťárny i společné hry a dobrodružství. 

 spoustu zábavy a dobrodružství             dětí, o které se staralo         vedoucích.                 

Na našich táborech si s dětmi jen nehrajeme.
Snažíme se jim také předat důležité hodnoty.
Kluci na chaloupce Tajemství starověké
Tampíropolis se tak například dozvěděli
mnoho o fair-play, děti na příměšťáku Indiáni
ve městě si zase vyzkoušely, že síla kmene je
nejen v každém z nich jako v jednotlivci, ale
především v celku. Na táborech pro větší děti
se nebojíme mluvit ani o vážných problémech.
Na Chaloupce We are the world jsme v různých
zemích světa narazili na problémy jako jsou
hlad, války, globální oteplování či nerovnost
mezi lidmi, ale také třeba na globální hrozbu
konspiračních teorií a dezinformací. 
Spolu s dětmi jsme si uvědomili, že svět jsme
my, a že i nepatrné dobré skutky dělají svět
kolem nás lepším místem pro všechny.

7 10
91179



Handmade aneb ruční výroba
Kroužek je zaměřen na rozvoj jemné motoriky a seznámení se s různými přírodními materiály. 
Děti si vyzkoušejí výrobu domácích mýdel, svíček, náramků, květináčů, váz, triček, látkových tašek,
přírodních vonných pytlíčků, domácí kosmetiky a dalších výrobků. Materiál je zahrnut v ceně
kroužku a výrobky si účastníci odnesou domů. 

Geocaching
Tento kroužek je určený pro mladé lidi, kteří mají rádi turistiku, přírodu a dobrodružství. Budeme
hledat poklady (tzv. cache neboli "kešky"), které ukrývají ostatní hráči této hry po celém světě. 
Při jejich hledání navštívíme řadu zajímavých míst v Českých Budějovicích a blízkém okolí.
Vyzkoušíme si orientaci v mapě, někdy se i pořádně zapotíme a často budeme muset zapojit
logické myšlení. V kroužku budete potřebovat chytrý telefon s GPS a přístupem na internet.

NOVINKY

Pro tento školní rok jsme pro Vás i Vaše děti připravili pestrou paletu
zájmových kroužků, ze které si jistě vybere každý. Kromě oblíbených stálic
je mezi nimi i 7 žhavých novinek. Vyzkoušet můžete třeba Novinářský
kroužek, Geocaching, nebo kroužek Škola v Bradavicích. Celkem nabízíme
36 kroužků, na které se mohou děti v novém školním roce těšit. I naši
vedoucí se už nemůžou dočkat, jak si kroužky s dětmi užijí! 

Zápis na kroužky bude spuštěn 1. 9. 2021 na www.esal.cz.

Anotace nových kroužků a přehled všech kroužků naleznete na
následujících čtyřech stranách. Detailní informace o nich a návod jak se
přihlásit naleznete na našem webu www.sasmcb.cz

Tereza Kapcová
koordinátorka

zájmových kroužků           

Poslední týden, kdy probíhaly kroužky, jsme na naší zahradě
na Čtyráku uspořádali odpoledne pro děti, rodiče a vedoucí.
Byla to po dlouhé době skvělá příležitost se společně
seznámit, pobavit i zavzpomínat. Společně jsme si opekli
buřty a zahráli si fotbal nebo vybíjenou. Poděkovali jsme také
dobrovolníkům, kteří vedou naše kroužky. Skvělou náladu
podpořilo i slunečné počasí, které nás doprovázelo celý den. 
Velkým překvapením bylo divadelní představení, které
připravily děti během jediného odpoledne na zahradě. 
Do divadelního představení dokonce zakomponovaly 
i rekvizity z fotokoutku.

NOVÉ KROUŽKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/22

ROZLOUČENÍ S KROUŽKY - VÍTÁNÍ PRÁZDNIN

Časopis Kroužek
Tento kroužek je určen účastníkům, které zajímá žurnalistika a práce
novináře. V kroužku si vyzkoušejí vytvořit střediskový časopis, který si bude
moci kdokoliv přečíst. Účastníci se naučí nejen psát do časopisu, ale také
udělat rozhovor, naučí se fotit a upravovat fotky a rozvinou své komunikační
dovednosti. Naučí se tvořit reportáže, tiskové zprávy a spoustu dalšího. Děti
budou mít možnost stát se reportérem, fotografem, redaktorem nebo
rovnou šéfredaktorem. Každý si v časopise najde to správné místo. 

http://www.sasmcb.cz/?page_id=606


NOVINKA

Příroda nás baví
Děti si v kroužku vyzkoušejí péči o zvířata v útulku. Budeme společně 
venčit pejsky a poznávat další zvířata. Navštívíme také zoologickou zahradu 
a budeme poznávat zvířata v okolí. V kroužku se budeme také starat 
o květiny a pěstovat bylinky. Nebudou chybět ani zábavné chemické 
pokusy. 

Angličtina s Hankou 
Kroužek pro děti, které s angličtinou teprve začínají. Je určený pro děti 
v 1.–3. třídě. Děti se naučí zábavnou formou mluvit, číst a psát anglicky.

Škola v Bradavicích
Kroužek pro milovníky Harryho Pottera. Společně si zahrajeme famfrpál, 
různé únikové nebo deskové hry a mnoho dalšího. 

Focus - zaostřeno na dobro 
Zájmový kroužek, kde věk nehraje roli. Postačí pouze chuť objevovat 
a poznávat svět skrze optiku. Děti se seznámí se základy fotografie, 
kompozice, optických klamů a triků i s úpravami fotografií. 
Dozvědí se, k čemu jsou všechna ta zvláštní tlačítka a funkce na zrcadlovce, 
foťáku nebo mobilu. Nejsme profíci. Jsme amatéři a máme radost z okamžiku, který se již nikdy
nebude opakovat, ale my jsme díky fotografii schopni jej zachytit a uchovat vzpomínku na něj.

NOVINKY

Zapisování do kroužků

začíná 1. 9. 2021 na eSAL.cz

KERAMICKÝ KLUB

DŽBÁNEK

maminky s dětmi od 2 let

út. 10:30–11:45

80,– Kč

HANDMADE ANEB

RUČNÍ VÝROBA

8–16 let, čt. 14:00–15:30

1 000,– Kč

VÝTVARNÉ KROUŽKY

BAREVNÉ TVOŘENÍ

 

4–8 let, po. 15:00–16:30

1 200,– Kč

KERAMICKÝ 

I: 4–12 let, út. 13:30–15:00

II: 10–18 let, út. 16:15–17:45

1 500,– Kč

http://www.sasmcb.cz/?page_id=606
http://www.sasmcb.cz/?page_id=606
http://www.sasmcb.cz/?page_id=606
http://www.sasmcb.cz/?page_id=4468
http://www.sasmcb.cz/?page_id=606
http://www.sasmcb.cz/?page_id=606
http://www.sasmcb.cz/?page_id=606
http://www.sasmcb.cz/?page_id=606
http://www.sasmcb.cz/?page_id=606


FLORBAL

I: 8–15 let, čt. 15:00–16:30**

II: 14–18 let, st. 19:00–20:15***

dospělí: po. 19:30–21:00***

 1 500,– Kč (dospělí 1 200,–)

CVIČENÍ S KRTEČKEM 

I: út. 8:30–10:30

II: po. 10:00–11:00*

1–4 roky

60,– Kč

HOROLEZECKÝ

I – Tarzánek: 5–8 let, 

II: 9–15 let, út. 18:00–19:30

III – Tarzánek: 5–8 let, 

IV: 9–15 let, st. 18:00–19:30

V – Tarzánek: 5–8 let, 

VI – Tarzánek: 5–8 let,

VII: 9–15 let, čt. 18:00–19:30

VIII: 15–18 let, st. 19:45–21:15

út. 16:15–17:45

st. 16:15–17:45

po. 17:15–18:45

 čt. 16:15–17:45

1 600,– Kč

SPORTOVNÍ HRY

6–9 let, po. 15:30–17:00

1 000,– Kč

SPORTOVNÍ KROUŽKY

STOLNÍ TENIS

8–16 let, čt. 14:30–16:00

1 000,– Kč

Kroužky neoznačené hvězdičkou probíhají na adrese 

Emy Destinové 1, ostatní      

* v klubovně na Vltavě    ** v Sokolovně    ***  v KC Máj

HUDEBNÍ KROUŽKY

ZOBCOVÁ FLÉTNA

začátečníci/navazující, po. 17:00–19:00

1 000,– Kč

KYTAROVÝ

I: začátečníci, po. 16:00–16:45

II: navazující, po. 17:00–17:45

III: pokročilí, po. 18:00–18:45

 1 000,– Kč
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Kroužky neoznačené hvězdičkou probíhají na adrese 

Emy Destinové 1, ostatní      

* v klubovně na Vltavě    ** v Sokolovně    ***  v KC Máj

NOVINKA NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA NOVINKA

NOVINKA

ŠKOLA 

V BRADAVICÍCH

8–16 let, st. 16:15–17:45

1 000,– Kč

DŘEVOMODELÁŘSKÝ

I: začátečníci, út. 14:00–15:30

II: pokročilí, út. 15:30–17:00

1 200,– Kč

ČASOPIS KROUŽEK

10–16 let, po. 17:15-18:15

1 000,– Kč

OSTATNÍ KROUŽKY

ANGLIČTINA

S HANKOU

7–10 let, st. 15:00–16:00 

1 000,– Kč

INFORMATIKA

10–16 let, po. 15:30–17:00

1 000,– Kč

VESELÁ VAŘEČKA

9–12 let, út. 16:00–18:00

1 600,– Kč

FOCUS - ZAOSTŘENO

NA DOBRO

10–15 let, st. 15:30–17:00

 1 000,– Kč

PŘÍRODA NÁS BAVÍ

7–15 let, čt. 16:50–18:15

1 000,– Kč

GEOCACHING

8–18 let, st. 16:15–18:15

1 000,– Kč

MONTÍK

maminky s dětmi od 1 roku

I: pá. 8:45–10:15***

II: pá. 10:30–12:00***

1 300,– Kč
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Milí čtenáři,
v tomto čísle jsme pro Vás zvolili téma "Nové začátky". Je to téma, které se týká všech bez
rozdílu věku, pohlaví nebo společenského postavení. Do nových začátků se dobrovolně
pouštíme, nebo se nám prostě stanou. Někdy si je užíváme, jindy je musíme spíš nějak
přežít. Ať tak nebo tak, vždycky z nich ale vyjdeme zkušenější a silnější.  
V následujících řádcích si můžete přečíst o nových začátcích profesních či vztahových
nebo třeba o tom, že na novém začátku nemusíte stát vždy sami, ale můžete se s někým
poradit o tom, jak jej pojmout, aby z něj brzy nebyl konec. 
Snad to bude pro Vás čtení zajímavé a inspirativní. Přejeme Vám, ať na Vás čekají samé
hezké nové začátky a ať se rádi a s chutí pouštíte do všeho nového, co je před Vámi.                    
                                                                                                                                                                 Vaše redakce

zatíženým srdcem. Nemyslím starosti, které se s námi táhnou třeba už léta či několik minulých dní,
a které tu koneckonců budou vždy. Starosti existenční, o své milované, o práci, o svět… Mám spíše
na mysli zatížení srdce neodpuštěním, zlobou…, tím vším, co je v mé moci odstranit, abych mohl
začít budovat nový den a nové ráno s radostí a nadšením, ne se splínem a hořkostí. Každé ráno na
nás čeká život s mnoha možnostmi, výzvami, radostmi a jistě i s obtížemi a překážkami. Ale vždy
jsem byl přesvědčen, že Bůh nás celým naším minulým životem dostatečně vyzbrojil pro dnešní
den znalostmi, zkušenostmi i vnitřní silou, abychom z dnešního dne udělali umělecké dílo, na něž
se večer nakonec rádi a s hrdostí podíváme. Nebylo možná vše ideální, ale snad jsme svět okolo
sebe udělali trochu hezčím. Nové začátky jsou příslibem nových dobrodružství života, který žijeme 
s druhými lidmi okolo sebe. Když půjdeme s nimi, ne sami, Bůh nezůstane opodál. „Kde jsou dva
nebo tři v mém jménu, tam jsem Já uprostřed nich.“ 

Spojení slov „nové začátky“ ve mně okamžitě evokuje spojení „staré konce“.
Protože nové začátky nikdy nevyrůstají ze vzduchoprázdna, ale navazují na
minulost. Naši minulost, která koneckonců také podmiňuje kvalitu našich
nových začátků. Dobře uzavřená minulost nese v sobě i naději pro novou
budoucnost. Vzpomínám si na svého otce, který vždy dokázal včas odejít ze
všech veřejných funkcí, čímž si nezavřel cestu do srdcí lidí. I po létech za
ním chodili starostové naší obce pro radu, jako k bývalému starostovi, ač
byli z jiných politických táborů. Může se stát, že člověk po delší době začne
bořit to, co dříve těžce vystavěl. Říká se „v nejlepším skončit“. Dodal bych:
„abychom mohli znovu dobře začít“.  

A tuto zkušenost nevnímám jen v horizontu let, ale i dní. Dobře uzavřený
večer nám dává lepší šanci pro začátek dne nového. Každý den začínáme
znovu a mohli bychom trochu lépe, kdybychom do něj nevcházeli se 

Vít Dlapka
salesián, bývalý

dlouholetý pedagog
volného času SaSM



CTRL/ALT/GOD

v minulosti a znovu by nad nimi „žasla“, jako by se staly poprvé. A já bych slíbil (taky jako poprvé), že
se pokusím polepšit. Ona by si nevzpomněla, že jsem to sliboval už mockrát a něžně by mě objala 
a dala mi pusu. Nebo by bylo dobré, kdyby jí šlo jako v prohlížeči smazat historii. Den, týden, rok...
Aby jí vypadlo z paměti, co jsem to zase včera vyvedl. Případně v situacích, kdy prostě už skoro nic
nefunguje, dát jednoduše „restart“. Prostě na chvíli manželku vypnout a pak ji zase zapnout. 
A doufat, že se jí obnoví tovární nastavení. Tedy ten dětský nevinný radostný pohled na život. A zase
bude všechno dobře fungovat.

Stejně pořád nechápu, jak to Bůh s tou zpovědí vlastně dělá. Umaže ty hříchy, které jsem vyznal?
Nebo dá celkový reset? Tajně ho totiž podezírám, že když je takový dokonalý, vševědoucí a tak
všechno, tak to zapomenout stejně nemůže. Schovává to někde v šuplíku a až to nebudu čekat, tak
se s tím vytasí. Že to násilím v sobě potlačuje a jednou to zákonitě musí vybublat. Ovšem teď mě
napadá, že to by musel být člověčí jako já. Fuj, to jsem se sám sebe polekal. Že by nakonec tyhle
moje tajné šuplíčky bránily novým začátkům?

Bůh zřejmě má ještě nějakou nám zatím neznámou funkci, něco jako Ctrl/Alt/God, kterou nám vrací
radost a odvahu k novým začátkům. A pravděpodobně tohle zvláštní řešení používá i když moc
dobře ví, že většinu chyb uděláme zas a znova. To taky nepochopím. Tedy že budeme dělat pořád
stejné chyby, to chápu moc dobře. Ale že on dělá, jako kdyby věřil nám, naší lítosti a slibům, že se
polepšíme, i když to je celkem pěkná blbost, to mi nejde na rozum. Přeju si, i když tu jeho funkci asi
nikdy neprokouknu, abych nové začátky alespoň nedokonale zkoušel. Vám to přeju taky. K tomu ať
mi pomáhá Bůh. (Kde jsem to jenom slyšel?!)

Říká se, že zpověď (teď se říká svátost smíření, já to samozřejmě vím)
znamená „nový začátek“. Bůh prý všechno špatné smaže a je vystaráno.
Jenomže moje žena Bůh není a věci nemaže. Ani s mými chybami se
zrovna moc nemaže. Dokonce je zřejmě ráda připomíná. Věty typu „Zase
jsi…“, „Kolikrát ti mám říkat…“, „Nemůžeš aspoň jednou…“ jsou prakticky na
denním pořádku. Přitom moc dobře ví, že většinu věcí už nezměním, ani
možná dost dobře nejsem schopen je změnit. Možná by pomohla částečná
selektivní ztráta paměti. Že by zapomněla, že jsem ty chyby udělal už 

Pepa Hes

A na závěr: Fridrich Öttinger napsal modlitbu opakovanou v mnoha verzích. Zde je úryvek z té,
kterou zpívají ve své písni „Modlitba“ sourozenci Ulrychovi podle překladu Jana Skácela.

Dej, ať zlomím svoji pýchu, dej mi hledat pokoru.
Když se trápím zbytečnostmi, ať pohlédnu nahoru.

Ať mi stačí dohlédnout na obzor, který jsi mi dal.
Ať se smířím se vším, co jsi mi kdy vzal.

 
A dej mi sílu snášet pokojně, co změnit nemám sil.

Odvahu, abych to, nač stačím, na tomhle světě pozměnil. 
A také prostý rozum, který vždycky správně rozezná,

co se změnit nedá a co se změnit dá.



nahlédnout také do slovníku česko-francouzského. Zjistíme pak, že mezník Francouzi
pojmenovávají tournant. To už jsme kousek od slovíčka tour, které znamená věž, okružní jízdu,
obrat, zájezd. Pozor! Cítíte tu změnu? Na nářez se dá koukat nadhledem z věže, je možno ho
obkroužit, zvrátit a vydat se na výlet. Nebudeme-li lenošní a nakoukneme-li ještě do slovníku česko-
anglického, přeložíme mezník slůvky tourning point. Point to je jen tečka, puntík. Zapojme všechny
své dovednosti a vypořádejme se s paličatým mezkem, nevystavujme se nekonečně dlouho nářezu
a pojďme se na bolavý konec podívat z výšky. Zjistíme, že je to jen krátký okamžik, od kterého je
třeba se odpíchnout a jít dál za novými začátky. Novými, voňavými, tajemnými, v nichž se z plných
plic nadechneme čerstvého vzduchu, vezmeme život do vlastních rukou, mákneme a každou
chvilku věnujeme s pokorou svému životnímu poslání. 

Mohla bych psát o mnoha nových začátcích, kterými jsem v životě prošla a kterými jste jistě prošli 
i někteří z vás, milí čtenáři. První otevření očí na porodním sále, ustrašený nástup do školky, první
školní den plný naděje, první vysvědčení, opatrná první láska, přestěhování z maličké jihočeské
vesničky na vysokoškolské koleje v Praze, další lásky, první zaměstnání, dechberoucí začátek
manželství, první vlastní byt, zahájení podnikání, nádherný pocit, když matka drží v náručí své
novorozené dítě, první roztomilé krůčky a slůvka mých nádherných dětí, prvních pár let smiřování
se s hendikepem milovaného dítěte, návrat do zaměstnání, nový začátek svobody po rozvodu, první
školní dny mých dětí, jiskřivě třpytivý vztah s novým partnerem, pozvolný vznik přátelství 
a vzájemné podpory s bývalým manželem, život s vážnou nemocí maminky. Začátků a konců už
bylo, a ještě bude, mnoho! Každý z nich byl významným mezníkem v životě, každý z nich mi dal
pořádný nářez a na každý z nich jsem se nakonec dokázala podívat z nadhledu, poučit se z něj, najít
mu místo v srdečných vzpomínkách a jít dál. Který z těchto začátků ale vybrat pro dnešní článek?
Který z nich by mohl být pro čtenáře časopisu zajímavý a ke kterému mám co říct? 

VĚDOMÁ ROZHODNUTÍ
Nové začátky následují po koncích. I konce jsou v tom případě nové. Kdo
z nás se však na konec dívá jako na něco nového? Jako na bránu, která
nám otevírá cestu do tajemného a vzrušujícího neznáma? Jako na něco,
co můžeme utvořit sami podle svého nejlepšího vědomí a svědomí,
poučeni předchozími zkušenostmi? V okamžiku konce jsme často
vysílení, ranění, naplnění strachem a bolestí. Konec a začátek jsou totiž
odděleny mezníkem. Takový mezník, to může být i pěkně paličatý
mezek, který se nechce hnout z místa a spíše by couval zpátky, než aby
se překonal a vydal se vpřed do neznáma. 

Slovo mezník se do němčiny překládá Einschnitt, čili něco jako nářez.
Ano, po konci následuje nářez od paličatého mezka. Jenže my se
nemusíme dívat jen do slovníku česko-německého. My můžeme 

Alena Čarvašová
Kariérní centrum

Jihočeské univerzity 
v Českých Budějovicích



Budu psát o začátku, který jsem nejen sama prožila, ale který prožívám s mnoha svými klienty při
koučování v oblasti trhu práce. Budu psát o návratu do zaměstnání po skončení rodičovské
dovolené. Zdá se Vám, že jde o téma důležité pouze pro maminky malých dětí? Ani náhodou! Jedná
se o téma horké jak samo Slunce pro celou naši společnost. Svým teplem nás může hřát i spalovat.
Bohužel jej často nakládáme na hřbet maminkám a necháváme je táhnout břímě samotné. 
Dívky v naší zemi mají právo studovat. Studium v naprosté většině případů hradíme z veřejných
zdrojů. Mladé ženy si mohou svobodně volit povolání dle svých schopností a preferencí stejně jako 

muži. Jsme úžasně otevřená a vstřícná společnost. Absolventky škol startují svou kariéru a jejich
výdělky se v průměru neliší od výdělků jejich mužských vrstevníků. Jednomu z rodičů umožňujeme
zůstat doma až do 4 let věku děťátka. Po celou tuto dobu může pečující rodič dostávat finanční
příspěvek, má hrazeno zdravotní pojištění a celodenní péče o dítě se mu počítá do náhradní doby
potřebné pro dosažení odpracovaných let potřebných pro přiznání starobního důchodu. Nádhera, 
o které se rodičům v mnoha evropských zemích ani nezdá. Ba co víc! Rodič může pobírat
rodičovský příspěvek a současně mít zdroj dalších příjmů, ať už ze zaměstnání nebo z podnikání.
Žijeme vskutku ve společnosti, která rodiny podporuje. Jak ale nastavené podmínky umíme využít 
v realitě? V naprosté většině případů zůstává na rodičovské dovolené maminka. Zcela přeruší
kariéru a plně se oddá roli matky. Bez kontaktu s kariérní praxí zůstává 3 až 4 roky, někdy mnohem
déle, pokud se jí narodí další potomek. Ano, souzním s hlasem přírody, který nám ženám napovídá,
že poslání být matkou je tím největším, nejkrásnějším a nejdůležitějším úkolem, jenž nám život
nabízí. Být maminkou je posláním. Rodičovství je tlukotem srdce našich životů. Současně ale
tvrdím, že tlukot srdce není v rozporu s dechem, pohybem těla, myšlením a dalšími součástmi
života. Naopak, všechny tyto složky souzní a navzájem se podmiňují, a tak ani rodičovství není 
v rozporu s partnerstvím, přátelstvím, rozvojem sebe sama ani s budováním kariéry. Kariérou
nerozumím celodenní usilování o pracovní úspěchy. Kariérou rozumím výdělečnou činnost,
pracovní seberealizaci, získávání nových zkušeností, odborný rozvoj a vzdělávání, zhodnocení
pracovní praxe, která byla dříve nastartována, v míře, kterou si každý má určovat podle vlastích
potřeb.

Chválím české zákony, které nám umožňují svobodnou volbu v oblasti kombinování rodinného,
soukromého a pracovního života. Vážím si naší moderní společnosti, která obecně nezatracuje lidi
stavějící se k novým výzvám neotřelým postojem. Tento článek píšu proto, abychom si naši svobodu
plně uvědomili. Uvědomili si ji zavčas a následně se rozhodovali vědomě. Kariéra má svůj životní
cyklus. Na jejím začátku je vhodné se zamyslet, zda preferuji tradiční rodinný model, kdy výrazně
větší podíl péče o děti a domácnost nese na svých bedrech žena, nebo zda si přeji rozdělit rodinné
povinnosti v méně tradičním poměru. To mohu, to smím. V souladu se svým postojem volím nejen
životního partnera, ale také směr své kariéry. K uvědomění si zásadní důležitosti této volby vede
studenty ve svém Kariérním centru Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Studenti všech
fakult univerzity zde mohou s odborníky hovořit o své osobnosti, životních cílech a jejich vhodném
skloubení s kariérou. Již na začátku kariéry tak mohou volbu zaměstnání či podnikání vědomě řídit
v souladu se svým já, se svými sny.



V Kariérním centru JU pomáháme nejen hledat pracovní uplatnění, v němž studenti zužitkují svou
kvalifikaci, ale také uplatnění, které v průběhu celého kariérního cyklu umožní absolventům vést
spokojený život v celé jeho šíři. Studenty připravujeme na univerzitě zejména pro jejich úspěšný
profesionální život. Jenže úspěšný profesní život bez naplněného soukromého života jen obtížně
vede ke štěstí. Kariérní centrum JU nahlíží na studenta komplexně. Život totiž přináší nám všem
mnoho obtížně předvídatelných překvapení, na něž je nutno reagovat. Proč tedy vytvářet obtížné
situace, navíc ještě z vlastního nedostatečně vědomého rozhodování v oblasti pracovního
uplatnění? Kolik zklamaných ženských očí kolem sebe vídáme? Kolik z těchto žen je zklamaných
proto, že si neuvědomily v době studií a výběru povolání skutečnost, že když na 4, 5 nebo 6 let zcela
přeruší kontakt s pracovištěm, už nebudou schopny nastoupit na původní pozici a pokračovat 
v dalším profesním růstu? Kolik matek, které zůstaly samy s dětmi, nevědělo o skutečnosti, že ženy
si oproti mužům v České republice vydělávají v průměru o 20 % méně peněz, ačkoli v době před
nástupem na mateřskou dovolenou byla mzda žen a mužů v průměru zcela srovnatelná? Kolik
maminek se trápí, když zjistí, že čeští zaměstnavatelé umožňují kratší pracovní úvazek pouze 6,2 %
zaměstnanců?* Kolik rodičů si neuvědomí, že čtvrtý rok rodičovské dovolené není už zaměstnavatel
povinen jim držet původní pracovní místo? Kolik žen při představě zachování plného servisu péče 
o rodinu a současného nástupu do zaměstnání bez možnosti kratšího pracovního úvazku zvolí
raději hůře placenou a méně kvalifikovanou pracovní pozici, než byla ta, z níž odcházely na
rodičovskou dovolenou? Podobné otázky mohu sypat ještě několik stránek jak z obřího rukávu
zimního kabátu. Možná si řeknete: „No a co, nakonec si všichni zvyknou a život jde dál.“ Ano, život
jde dál. Ale chybělo jen málo a mohl jít snáz. Nový začátek mohl hřát a nespalovat, mohl být
postupný a šetrnější ke všem zúčastněným počínaje unavenou maminkou, náhle od matky
odloučeným dítětem, z domácí nepohody zmateným otcem a konče zaměstnavatelem, který přišel 
o kvalifikovanou zaměstnankyni nebo školou, jejíž úspěšná absolventka nerozvíjí předané znalosti
či prarodiči, kteří roky podporovali svou dceru při vzdělávání, jehož výhody po rodičovské dovolené
dcera zcela zahodila. Stačilo málo. Stačilo třeba začít pracovat na takové pozici, kterou lze
vykonávat i po návratu z rodičovské dovolené. Stačilo načerpat v kariéře takové zkušenosti, které
mohu kvalitně zužitkovat na další pracovní cestě, kterou již budu kombinovat s rodičovstvím.
Stačilo se před nástupem na rodičovskou dovolenou domluvit se zaměstnavatelem, že se za několik
měsíců vrátím na kraťoučký úvazek, abych zůstal/a v kontaktu s praxí a abych postupně mohl/a
úvazek navyšovat v souladu s tím, jak se bude mé děťátko osamostatňovat. 

*Pozn. autora: údaj je z roku 2019,
zdroj: EUROSTAT: Part-Time
Employment Rent, 2020. EUROSTAT
[online].  [cit. 2020-10-18]. Dostupné z:
https://ec.europa.eu/eurostat/databro
wser/view/tesem100/default/table?
lang=en. Eurostat, 2020 

Kéž se všem našim čtenářům a jejich blízkým daří
dělat vědomá a včasná rozhodnutí ohledně
rovnováhy v rodinném, osobním a pracovním 
životě!  Takové rovnováhy, kterou si sami 
přejí bez ohledu na předsudky. 
A pokud se to náhodou nepovede 
přesně podle představ, 
nezapomínejme, že žádný 
mezník netrvá věčně, a že je 
jen na nás, jestli začne něco 
ještě krásnějšího, 
než co známe 
z minulosti.



(RE)START PO RODIČOVSKÉ "DOVOLENÉ"

Petra Notová
projektová

koordinátorka,
Attavena o.p.s.

Vzdělávací společnost Attavena o.p.s. z Českých Budějovic působí 
v neziskovém sektoru už od roku 1999. Naše služby využilo již bez mála 
deset tisíc klientů z 248 obcí. Svou činností podporujeme různé cílové 
skupiny, ale postupem času se naší nejširší cílovou skupinou staly maminky 
malých dětí. A proč zrovna ony? Ženy zůstávají na rodičovské dovolené 
často řadu let, s jedním nebo více dětmi po sobě. Za dobu, kterou maminky 
tráví péčí o děti a rodinu, se ale kolem změní celá řada věcí. Mění se
podmínky na trhu práce i potřeby, které maminky mají. Často se 
z nejrůznějších důvodů nemohou vrátit na pracovní místo, na kterém byly 
před rodičovskou dovolenou. Často také chtějí nebo potřebují práci na 
zkrácený úvazek a/nebo s flexibilní pracovní dobou. Navíc jsou u maminek 
velmi časté obavy z toho, jestli vůbec ještě zvládnou něco jiného než utírat 
špinavé dětské nosíky, přebalovat, vařit příkrmy, prát, žehlit, uklízet... 
Představa návratu do práce po tak dlouhé pauze je pro ně často stresující 
a nemají potřebnou sebedůvěru. V Attaveně dostávají maminky možnost vyzkoušet si takový návrat
do práce na nečisto v rámci seberozvojových kurzů. V našich kurzech vycházíme z toho, že každý 
z nás má pro práci trochu jiné předpoklady a je důležité znát své silné i slabé stránky. Někdo je
vůdčí typ, jiný je tvůrčí, další je zase dotahovač nebo plánovač. Maminky si vyzkoušejí, jaké to je
podnikat a zastávat v podniku různé role. Osvojí si práci s počítačem, výsledky své práce se naučí
prezentovat a vyzkoušejí si, jak se prosadit nejen mezi svými kolegy. Součástí kurzu je také
orientace na trhu práce. 

Možná se teď ptáte: "Jak to ale maminky mají zvládat, když pořád ještě mají na starosti své děti?" 
V rámci našich kurzů a seminářů je k dispozici hlídání, takže se maminkám o děti postaráme 
a dáme jim prostor pro sebevzdělávání. Pro děti i jejich maminky je to často první podobná
zkušenost, která se neobejde bez počátečních obav nebo dětského pláče, podobně jako tomu bývá
třeba u zvykání si na jesle nebo školku. Obavy na obou stranách ale rychle pominou a maminky 
i děti si nakonec tento čas pro sebe velmi užívají. 

Občas se nás někdo zeptá, proč neděláme podobné kurzy i pro tatínky na rodičovské. Děláme! 
Do kurzu se může přihlásit i tatínek na rodičovské a dokonce našimi kurzy za ty roky skutečně pár
tatínků prošlo.
Ženám nabízíme i další kurzy s již specifičtějším
zaměřením. Tyto kurzy si kladou za cíl podpořit
ženy v oborech, ve kterých jsou stále ještě
častěji zastoupeni muži. Kurzy jsou zaměřeny
na online marketing a tvorbu webových
stránek. Často se tak stává, že maminky, které
projdou seberozvojovým kurzem, získají
potřebné dovednosti a odvahu a zvažují, že
začnou podnikat. Pokud se rozhodnou tuto
svoji vizi skutečně přivést k životu, často
pokračují právě v těchto kurzech se
specifičtějším zaměřením. Jednou takovou
účastnicí našich kurzů z poslední doby je
například Gabriela, která při mateřské spíše pro
radost vytvářela náušnice, náramky 
a různou bižuterii. Její tvorba se ale ostatním
maminkám v kurzu zalíbila a ona pro ně 



nestačila vyrábět. Nakonec ji celý kolektiv
přesvědčil, aby ve výrobě šperků pokračovala 
a rozjela toto podnikání ve větší míře. A tak
nastoupila ještě do kurzu online marketingu 
a dnes své výrobky úspěšně prodává pod
značkou "By Gabriella". 

Sdílení a vzájemná podpora k našim kurzům
neodmyslitelně patří. Maminky mají často
pocit, že už ani nic jiného než starat se o děti
neumějí. V kurzu ale mají možnost se aspoň na
chvíli od svých běžných starostí oprostit,  

zamyslet se a získat nadhled a vždy zjistí, že to
přeci jen není tak zlé a hlavně, že v tom nejsou
samy. Zakládáme si na osobním přístupu ke
svým klientům a díky přátelské rodinné
atmosféře navazujeme se svými klienty často
dlouhodobé vztahy. Zásadní ale je, že tyto
vztahy navazují v rámci našich kurzů i klientky
mezi sebou. Po skončení kurzu se setkávají ve
volném čase, přátelí se a vzájemně sdílejí své
úspěchy a podporují se v nových začátcích.  

Dana Feferlová
ředitelka,
Jihočeská

společnost pro
rozvoj lidských
zdrojů, o. p. s.

ZMĚNA PROFESE JE NOVÝ ZAČÁTEK V KAŽDÉM VĚKU

klademe i na jednotlivce a hledáme pro každého individuální řešení. Během kurzů mají uchazeči 
o zaměstnání možnost vyzkoušet si nanečisto pracovní pohovory se zpětnou vazbou od ostatních
účastníků i od profesionála, oprášit si informace ze světa pracovně právních vztahů, daní, ale i třeba
informačních technologií. Naši absolventi se umějí orientovat na pracovním trhu, hledat si sami
nabídky práce a také vědí, jak sepsat životopis na míru dané pracovní nabídce tak, aby zaujal
personalistu natolik, aby je pozval na pohovor. Účastníkům individuálně zajišťujeme také

Některé životní události nás chtě nechtě přivedou ke změnám v profesním
životě. V naší obecně prospěšné společnosti tyto události, ať už jsou jakékoliv,
bereme jako impuls pro nový začátek a snažíme se pomoci i našim klientům,
aby tak na ně pohlíželi. 

S hledáním zaměstnání pomáháme jednak rodičům pečujícím o malé děti 
a dále také lidem starším 55 let. Může se zdát, že hledání práce je pro tyto
skupiny osob složitější oproti ostatním, ale často k tomu velkou měrou
přispívají i zažité předsudky samotných uchazečů, které jim brání v nalezení
práce, která by je bavila a naplňovala. Díky kurzům, které pořádáme 
s opravdu skvělými a zkušenými lektory, naši klienti brzy přicházejí na své
přednosti, které se učí prezentovat před personalisty z firem. Získávají
sebevědomí a své původní obavy nechávají daleko za sebou. 

Přínosná pro účastníky našich kurzů je práce ve skupině, díky níž si mohou
předat své zkušenosti, poradit se a navázat nové kontakty. Důraz však  



rekvalifikace, motivujeme je k samostatnosti při hledání zaměstnání či jim aktivně pomáháme, je-li
to třeba. Zaměstnavatelům můžeme poskytnout motivační mzdový příspěvek po dobu zapracování
nového zaměstnance. Spokojení zaměstnanci z řad našich klientů nás utvrzují v tom, že mnohdy
stačí dát ten správný impuls pro nový začátek a cesta k vysněné práci se otevře. 
Paní Pavla M., která absolvovala jeden z našich projektů, nám nedávno napsala tuto zpětnou vazbu: 

Vážení,
velmi bych Vám chtěla poděkovat za příležitost účastnit se projektu „Práce v každém věku“. V lednu
tohoto roku jsem Vás oslovila s tímto dotazem:

Lednový kurz v Českých Budějovicích byl již plný, takže jste pro velký zájem otevřeli další kurz 
v únoru, na kterém jste mi nabídli místo. Byla jsem na jednu stranu ráda, zároveň jsem ale měla
pochybnosti, zda to má smysl. Měla jsem ale dobrou referenci od kamarádky, která stejný kurz
absolvovala v Českém Krumlově, a tak jsem do kurzu nastoupila a rozhodně nelituji. Kurz pro mě
byl přínosný v mnoha ohledech. Poznala jsem velké množství lidí, kteří byli ve stejné situaci jako já.
Navzájem jsme se povzbudili a sdíleli různé - dobré i špatné – zkušenosti. Seznámila jsem se se
specialisty, kteří mi poskytli hodně odborných znalostí a vědomostí. Získala jsem informace 
o aktuálních trendech na trhu práce. A především: díky individuálnímu přístupu jsem si ujasnila,
kterým směrem se mám pracovně vydat. 
A výsledek? V březnu jsem kurz ukončila, v květnu jsem s podporou (zdarma) nastoupila na
rekvalifikační kurz. Díky rekvalifikaci, ale také díky úpravě a doplnění životopisu na základě
doporučení z kurzu jsem získala zaměstnání. Navíc můj zaměstnavatel získal finanční příspěvek na
mé pracovní místo. Ale hlavně: mám práci, která mě skutečně baví. Mám pocit, že jsem našla sama
sebe. Děkuji moc.
 

 „Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda pod Jhk.cz neexistuje nějaký projekt, který propojuje
zaměstnavatele a zájemce o práci. Jsem v rizikové skupině 50+. Již cca 3/4 roku se snažím najít
zaměstnání v administrativě, ale i když mě na několik výběrových řízení pozvali, zatím mě
nevybrali.“

Závěrem bych chtěla vzkázat rodičům i seniorům, ať nemají obavy ze změny zaměstnání nebo 
z návratu do práce. Zaměstnavatelé vědí, že jak zkušenost s rodičovstvím, tak i třeba pokročilejší věk
uchazeče s sebou nesou neocenitelné zkušenosti a smysl pro zodpovědnost, a že motivovaný
zaměstnanec, který si práce váží, je do týmu neocenitelným přínosem. A potřebujete-li podat do
začátku pomocnou ruku, podívejte se na stránky naší Jihočeské společnosti pro rozvoj lidských
zdrojů www.jsrlz.cz, kde najdete nejen naši nabídku, ale i kontakty na nás. Napište nám a my Vám
rádi pomůžeme při hledání vysněného zaměstnání. 

Petra Hlásková
osobní koučka

NA KAŽDÉM NOVÉM ZAČÁTKU SI PŘEDSTAVTE KONEC
Vyhlídka změny je z jedné strany vzrušující a z té druhé děsivá. Co konkrétně
to každému z nás přináší? Pro někoho jsou to věčné obavy a strach z
neúspěchu a selhání, pro jiné výzva a smysl života. Každý člověk vnímá
hodnoty života jinou váhou, proto se nemůžeme domnívat, že všichni se při
změně budeme chovat stejným způsobem. Jak změnu zvládnout a co
udělat, aby nám bylo lépe? 

U osobního koučinku se zaměřujeme na trvalé změny, které nám přinášejí
jiný přístup k různým situacím. Rozvíjejí naše myšlení a právě díky tomu
dochází k velkým životním změnám. Začneme pohlížet na život jinýma
očima. S pomocí koučovacích technik si totiž dovolíme jít do jádra celé 

http://www.jsrlz.cz/


situace, dokonale si vše promyslíme, ujasníme si myšlenky a poté se rozhodneme sami za sebe, co
je právě pro nás to nejlepší rozhodnutí. Pokud zvažujeme změnit práci, vztah nebo vytvořit nový
projekt, vždy si klademe za cíl být úspěšní. Co to ale ve výsledku pro každého znamená? Dříve jsem
sama reagovala v určitých situacích spíše spontánně, ale dnes si uvědomuji, že spontánnost není v
důležitých věcech tím pravým řešením. Proto pro mě bylo velmi důležité se na určitá rozhodnutí
připravit a stejně tak vedu své klienty. 

Pokud nemáme jasnou představu, co konkrétně od života chceme, jakou práci chceme dělat, co
má být tím naším výsledkem, od přemýšlení k činům půjdeme dlouhou cestou. Jasná vize nám
naopak přináší klid a motivaci. Představa, že jsme v konečném výsledku našeho očekávání, nás
žene k činům. Dalším krokem je ujasnit si obavy. Zjistit, zda je v naší hlavě nějaká bariéra, která nám
tuto cestu ke změně narušuje. Pokud ji dokážeme pojmenovat, máme vyhráno. Se strachem 
a překážkami se dá vypořádat. S pomocí kouče je lze přenastavit tak, že se již nejedná o překážky,
ale o výzvy, na které se těšíme, a které jsou reálně dosažitelné. V koučinku máte vždy oporu v kouči.
Kryje Vám záda, podporuje Vás ve vašich snech a je vám nápomocen v rozhodování. Náročnost,
kterou kladu na sebe, ale i na klienty je v tom, že se cítím spoluzodpovědná za to, aby každý klient
dosáhl své vysněné změny. Koučovací proces není zaměřený na problémy, ale na aktivity, které
vedou k vašemu výsledku. Svět koučinku není pouze o otázkách, ale hlavně o nových pozitivních
změnách, o novém začátku. A je na každém, kdy začne.

Být člověkem - 

už ne země, 

ještě ne nebe.

Život se stává, 

když se správně ptáme 

sami sebe.

Každou otázkou 

znovu začínáme.

Rozsypaná pravda světa, kombinovaná technika, 2021

Tomáš Richtr a Kateřina Landová
Sourozenci, architekti, rodiče, ve volných chvílích
básník a ilustrátorka.

Ukázka z připravované druhé společné sbírky. 

Jejich prvotina „O dni po dni včerejším“ vyšla v roce
2015.



Veřejná sbírka na 
renovaci  stávající 
horolezecké stěny SaSM 
a pořízení nové 
horolezecké stěny 
a vybavení.

Číslo účtu:                                      QR platba

733 677 4001/5500

Ekonomika a fundraising

Milí podporovatelé a dobrodinci,
Salesiánské středisko mládeže je jako nezisková organizace
financováno z velké části z dotací a grantů státní správy
nebo místní samosprávy. Pro rok 2021 jsme podali 25
projektů, z toho 24 bylo úspěšných a podpořených 
celkovou částkou 11 884 878,– Kč. Plánovaný rozpočtem 
pro rok 2021 činí 13,5 milionu. 
Naše projekty spolufinancujeme také z vlastních zdrojů, 
zejména z pronájmu Školského vzdělávacího střediska 
Kvilda, které provozujeme nebo z poplatků za zájmové 
kroužky. I na tato odvětví naší činnosti měla samozřejmě 
neblahý finanční dopad epidemiologická opatření. 
Účastníkům zájmových kroužků jsme vraceli část zaplaceného 
školného, což činilo 60 570,– Kč. Platby za rezervované 
a neuskutečněné ubytování na Kvildě činily 51 805,– Kč a podle 
propočtů a plánovaného zájmu o ubytování jsme přišli přibližně o dalších 
90 000,– Kč. Uvidíme, jaká bude výše vlastních zdrojů po zápisu dětí do pravidelné činnosti a jak
naši činnost ovlivní případná covidová opatření v druhé polovině roku. 

V neposlední řadě nám velmi pomáhají příspěvky od Vás - dárců. Tyto dary činí k 31. 7. 2021 
129 000,– Kč. Plánujeme, že tento finanční zdroj využijeme pro další fázi vybavení našich táborových
základen (podlážky a stolky do stanů s podsadou), pro pořádání hlavně letních pobytových táborů,
ale i víkendových akcí během roku. 

Příspěvky na provoz 
organizace (náklady 
související se zachováním
aktivit pro děti, vybavení 
táborových základen, 
salesiánský med...)

Číslo účtu:                                    QR platba

108 200 2660/5500

2 1

MOŽNOSTI FINANČNÍ PODPORY

Vaše finanční příspěvky můžete odeslat na příslušný bankovní účet pomocí poštovní poukázky,
převodem z účtu na účet nebo pomocí QR platby (ve Vašem mobilním nebo internetovém
bankovnictví vyberete možnost QR platby, načtete kód, který již obsahuje číslo účtu i variabilní
symbol, doplníte částku, kterou chcete darovat a autorizujete platbu).

Všem dárcům ze srdce děkujeme. 

Vážíme si toho, že nám zachováváte přízeň, že stejně jako my považujete naši práci 

s dětmi a mládeží za důležitou a smysluplnou, a že svými dary přispíváte 

k jejímu zkvalitnění.

Fundraiser: Eva Hajdušková, tel: 733 755 921; 910 441 242; eva.hajduskova@sasmcb.cz

mailto:eva.hajduskova@sasmcb.cz


Lamar žije v zemi neustálého
deště. Se svou slepičkou
Dolores zase konečně chtějí
vidět zpoza mraků slunce. 
V zemi sucha má naopak
Neneh a její lišák slunce 
a sucha plné zuby. Potřebují
vodu! Všichni čtyři se vydávají
na cestu různými směry a
dobrodružství s překvapivým
výsledkem začíná pro oba
hlavní hrdiny… Obrázková
dvojkniha o klimatu, útěku 
a přicházení, cílech a vizích,
přátelství a víře v sebe
samého.

Michael Engler
Mokrozem/Suchozem

Jednou se po cestě ze školy před nimi schová ve starém
opuštěném domě na náměstí, kde začne dobrodružství,
které mu nakonec pomůže k tomu, aby se dokázal svého
strachu zbavit. Pracovní sešit k procvičování
grafomotoriky zábavnou formou. Díky tomu, že se jedná 
o souvislý příběh, je dítě vedeno k tomu, aby prošlo všemi
úkoly, které cíleně rozvíjí jeho grafomotorické dovednosti.
Posloupnost děje rozvíjí i jeho chápání v oblasti seriality 
a v důsledku vede také k posílení čtenářských schopností.

Odpouštíme někdy jen na
oko? Případně ze slušnosti? 
 A nestálo by za to, naučit se
odpouštět skutečně 
a autenticky? Odpustit těm,
kteří nás zranili, znamená
pochopit, že dotyčný ublížil
především sám sobě tím, 
že se nás dotkl, ať už
vědomě, či nikoli. Prožitá
krize nám dává příležitost
osvobodit se z toxického
vztahu, nebo naopak šanci
ho proměnit. Skutečně
odpustit proto neznamená
rezignovat na spravedlnost
a vlastní blaho, ale naopak
obdarovat sám sebe něčím
velmi cenným.

I když máte pocit, že si z vás
život střílí, můžete se naučit,
jak ho zdravě a racionálně
zvládat. Zkušený
psychoterapeut Daniel Fryer,
který se věnuje racionálně-
emoční behaviorální terapii,
tvrdí, že své nezdravé reakce
dokážeme změnit. Jak naše
nezdravé reakce vypadají?
Věci dramatizujeme, máme
pocit, že „to tak bude
napořád“, nezvládáme je 
a srážejí nás k zemi. Autor
ukazuje, že tenhle přístup
lze překonat pomocí
pružného myšlení, širší
perspektivy, že věci prostě
dokážeme zvládnout, ale že
bychom se je tedy měli
snažit přijmout.  

Philippe Brasseur 
1001 her s knížkou

Amélia Fleurot
Odpustit druhým,
odpustit sobě

22

Daniel Fryer
Racionálně-emoční
terapie

Jeho šestitýdenní program nás provede racionálně emoční
terapií v praxi. Tento přístup je zvláště užitečný pro lidi,
kteří se potýkají s úzkostí, depresemi a pocitem
nedostatečné hodnoty. Pomůže zlepšit vztahy k druhým 
a zejména k sobě samým. Daniel Fryer vychází z poznatků
Alberta Ellise, který tento typ terapie vystavěl na základech
kognitivně-behaviorální terapie. Učí čtenáře, jak
identifikovat to, co nám činí potíže, a přeformovat své
reakce na to.

Patricie Koubská
Průvan a Meluzína

Kája je hodný, ale trochu
ustrašený kluk. Ve škole to
občas nemá s ostatními
spolužáky jednoduché. 

                                                    Láska ke knihám se v dětech dá probudit mnoha různými 
                                                    způsoby. Zdaleka to neobnáší jen předčítat nebo číst text.                               
                                                    Jak to udělat? Hrou, kreslením, vymýšlením, mluvením, 
                                                    pantomimou, a to není zdaleka všechno. Bohatě ilustrovaná 
                                                    belgického autora přináší návody,
                                                    - jak vytvořit prostředí, které podporuje chuť ke čtení,
                                                    - jak vybrat vhodnou knihu,
                                                    - jak čtení knihy oživit,
                                                    - jak se v množství knih orientovat,
                                                    - jak si hrát se slovy a ilustracemi z knihy,
                                                    - jak si vymýšlet příběhy inspirované knihami
                                                    - a jak s knihami malovat, vyrábět a vynalézat.
                                                    Pojďte si hrát! Vytvořte „občanský průkaz“ své oblíbené 
                                                    knižní postavy, uspořádejte výstavu knih podle společné 
                                                    myšlenky či tématu ilustrace nebo namalujte podle knížky                         
                                                    komiks.Kniha je zaměřená na podporu čtení a rozvoj
čtenářství. Je určená rodičům, učitelům, vychovatelům – všem dospělým, kteří chtějí
podporovat u dětí radost ze čtení a směrovat je ke čtenářství jako zábavné a objevné
aktivitě. Vhodné pro děti od 2 do 8 let.



Salesiánské 
středisko

mládeže Č.B.
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Informace o nás najdete na 
 

                                                                       
 

Budeme rádi, když nám napíšete na e-mail
 
 
 

nebo zavoláte na číslo
 

POSLEDNÍ 

PROMÍTÁNÍ 

SEZÓNY

Své vlastní profily na sociálních sítích má 
i naše sekce Otevřené kluby (OK):

Salesiánské středisko mládeže 
můžete sledovat na sociálních sítítch: 

www.sasmcb.cz
Zůstaňme v kontaktu

910 441 242

 sasmcb@sasmcb.cz 

TÉMA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA :

DĚTSKÉ

NAROZENINOVÉ

OSLAVY NA KC

Připravujeme pro Vás :


