Salesiánský med
je kvalitní a poctivý produkt
Zakoupením tohoto jihočeského medu
získáte víc, než med.
Stáváte se součástí příběhu.
Koupí medu či adopcí včelstva podpoříte
vzdělávací projekty pro děti
Více informací o našich medových projektech najdete na

www. salesianskymed.cz
nebo nám napište na info@salesianskymed.cz
Velká sklenice (900 g): 250,– Kč; střední sklenice (170 g): 85,– Kč; malá sklenička (26 g): 35,– Kč
V prodeji v KC Máj, A. Barcala 1791/40, Č. Budějovice v čase 9:00–17:00 (tel.: 910 441 242) nebo
na vrátnici na "Čtyráku", ul. E. Destinové 1, Č. Budějovice v čase 13:30–18:00 (tel.: 385 341 877)
Med můžete zakoupit také v rodinném obchůdku Klášterní dobro-Ty s.r.o, Ke Krči 36, Praha 4
Pozor! Přijímáme objednávky na propolisovou tinkturu, která stihne dorazit ještě před Vánocemi!

NOVINKA:

Salesiánský med můžete nyní zakoupit také online na
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Milí čtenáři, dárci, podporovatelé
a přátelé salesiánského díla,
nacházíme se v adventní době,
která může vyvolávat různé
pocity… Pocity zděšení: „Vánoce
už jsou tady! Zase to pečení.
Mám všechno nakoupeno?“,
„Zase přijede strýček Hubert
a manželčina matka!“, nebo
Ondřej Trojek
pocity příjemného napětí
ředitel SaSM
a dětské zvědavosti: „Budou
Vánoce! Trhy, stromeček, dárky a prázdniny! Pojedeme
na hory! Přijedou bratranci a bude koulovačka, SUPER!“
Takových pocitů je celá řada. Co je spojuje?
Budoucnost. Radostná i méně radostná. Ale co
přítomnost? Nenechme si vzít kouzelný čas Adventu
tady a teď. Každý čas, každá chvíle si zaslouží naši
přítomnost a aktivní vnímání a prožívání. Řada rodičů si
vzpomene na první okamžiky, kdy se dozvěděli o novém
životě, o jejich miminku. Radost, nadšení, vděčnost,
pocit nejistoty, zda to zvládnou lidsky, zdravotně,
ekonomicky… Velká část rodičů prožívá měsíce před
narozením dítěte (zvláště toho prvního) jako velké
očekávání. Těší se, ale přitom prožívají tady a teď, jak
dítě pod srdcem matky roste a připravuje se na něco
nového.
Cožpak toto není právě ten Advent, čas očekávání
a příprav na něco „nového“, třeba právě na Vánoce
a narození Ježíše? A proto nenechme adventní čas chvíle, kdy můžeme vnímat, že se to už blíží, že už je to
tady, za dveřmi - aby nám proklouzl mezi prsty.
A co s případnými obavami jak to dopadne? I ty
jsou na místě, neboť jen tak se může projevit laskavost,
důvěra, láska a milosrdenství našich bližních a Boží
požehnání. Prožijme s blízkými, s Hospodinem, s Marií
a Josefem čas, bez kterého nemohou přijít Vánoce.

Salesi á nsk ý ples
S lítostí Vás oznamujeme, že jsme byli nuceni
30. Salesiánský ples, původně plánovaný
na sobotu 12. 2. 2022, přesunout na náhradní
termín, a to na 30. 4. 2022. Pevně doufáme,
že se ples v tomto termínu uskuteční, a že si
společně užijeme kapelu MP3, tanec, dobrou
společnost, netradiční předtančení,
fotokoutek v režiji fotografa Davida Veise,
bohatou tombolu a mnohem více tak, jak bylo
původně v plánu!

POZOR, PŘESUNUTO! NOVÝ TERMÍN: 30. 4. 2022!
Více informací najdete na našem webu.

Zapojte se do hry
Poznej Bud ě jce

Zkuste si zahrát naši novou hru.
Staňte se detektivy a znalci Českých
Budějovic! Navštivte různá místa
ve městě a zjistěte zajímavé
informace podle zadání.
Získané informace
zadejte do hry. Pokud
uspějete u všech úkolů,
získáte čestný diplom.
První tři řešitelé
získají pohár.
Hra probíhá do 1. 4. 2022,
kdy bude vylosováno 50 výherců, kteří získají zajímavé odměny

D ě tsk é narozeninov é
oslavy v K C M á j
Nově je možné pronajmout si o víkendech naše
prostory v Komunitním centru Máj k pořádání
dětských narozeninových oslav.
K dispozici Vám budou prostory ve
druhém patře a veškeré jejich vybavení, jako je
tělocvična s horolezeckou stěnou, stolní
fotbálek, pingpongový stůl a další hry, nádobí,
technika pro pouštění hudby, atd.
Více informací a ceník najdete na našem
webu, nebo volejte 733 755 921.

Zimní akce pro děti
Salesiánské středisko mládeže již tradičně
připravuje pro děti sportovní a společenské
vyžití i v zimě. Pro zimní sporty máme ideální
zázemí na naší základně na Kvildě. Šumavská
Kvilda se může pochlubit několika českými
'nej': je to nejvýše položená obec a zároveň
nejstudenější místo v republice. Díky tomu se
nemusíme obávat, že bychom měli nouzi o sníh.

Lyžáky Chaloupky
3.–6. 2. a 3.–6. 3. 2022
Chaloupkové lyžáky se uskuteční ve dvou
termínech: 3.–6. 2. a 3.–6. 3 2022.
Účastnit se mohou děti ve věku 8–16 let
a těšit se mohou na lyže či snowboard podle
svého výběru. Program bude připraven pro
začátečníky i pokročilé.
Malí sportovci budou ubytováni v našem
školském vzdělávacím středisku na Kvildě
a lyžovat budeme v lyžařském areálu Zadov.

Přihlašování na chaloupkové i kroužkové
lyžáky je možné od 6. 12. 2021.
Více informací o všech zimních akcích
pořádaných Salesiánským střediskem
mládeže včetně cen a způsobu přihlašování
naleznete na našem webu www.sasmcb.cz

Lyžařský pobyt Kroužky
28. 2.–3. 3. 2022
I v tomto školním roce se mohou děti těšit na
kroužkový lyžařský pobyt na Kvildě, který se
uskuteční již tradičně o jarních prázdninách
v termínu 28. 2.–3. 3. 2022. Děti si s kamarády
užijí lyžování, pytlování a spoustu her a zábavy.

Nová horolezecká
stěna v KC Máj
Vaše příspěvky do veřejné sbírky nám umožnily
vybudování nové horolezecké stěny v naší
tělocvičně v Komunitním centru Máj.
Její provoz byl slavnostně zahájen v rámci
Dnů Otevřených klubů v září 2021 a od té doby
přináší našim dětem spoustu radosti.

Všem dárcům ze srdce děkujeme!
Stěna dostala do vínku výstižné a přiléhavé
motto. Návštěvníci si na ní mohou přečíst citát
Dona Bosca:

„Choďme nohama po zemi,
srdcem ale buďme stále v nebi.“
Vy, kdo jste ještě nestihli přispět, nemusíte
věšet hlavy. Sbírka nadále pokračuje a my
z jejího výtěžku máme v plánu pořídit ještě
mobilní horolezeckou stěnu, abychom mohli

radost z pohybu, uspokojení z překonávání
překážek a hrdost na svůj úspěch dopřát také
dalším dětem a mladým lidem.

Veřejná sbírka na renovaci
stávající horolezecké stěny
SaSM a pořízení nové
horolezecké stěny a vybavení
Číslo účtu:

733 677 4001/5500

QR platba
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Horolezecké boulder
závody na Čtyráku
12. a 13. 11. 2021 se uskutečnil již 14. ročník
našich oblíbených "Horozávodů". Zúčastnilo
se jich 41 závodníků, kteří soutěžili v sedmi
kategoriích v rozmezí od nejmladších (do
sedmi let), až po dospělé.
Všichni závodníci podali skvělé výkony,
změřili si navzájem své síly, vyzkoušeli si nové
cesty vzhůru a posunuli opět o kousek svoje
hranice toho, kam až je možné dosáhnout.
Jsme velmi rádi, že jsme se mohli sejít a sdílet
společně svoji vášeň pro lezení a radost
z úspěchů i ze společnosti přátel a kamarádů.
Všem vítězům srdečně gratulujeme
a těšíme se příští rok opět
na shledanou na stěně!
Horozávody již tradičně popodruje

Oslavy 30 let salesiánů
v Českých Budějovicích
1. 9. 2020 uplynulo 30 let od oficiálního
zahájení působení Salesiánů v Českých
Budějovicích. Kvůli pandemii jsme byli nuceni
oslavy z jubilejního roku 2020 přesunout na
rok letošní, kdy jsme konečně měli možnost
poděkovat všem našim blízkým, příznivcům,
spolupracovníkům, sousedům i široké
veřejnosti za dlouholetou důvěru a podporu.
V pátek 3. 9. 2021 se před Komunitním
centrem Máj konal slavnostní Koncert díků, na
kterém jako hlavní hvězda zazářil Pavel Callta,
se kterým si zazpívaly i děti ze ZUŠ Vojtěch.
V sobotu oslavy pokračovaly Salesiánským
dětským dnem, jehož se zúčastnilo okolo 250
dětí a jejich rodinných příslušníků. V neděli se
uskutečnila děkovná mše svatá.

Letní kino na střeše

Letní kino na Máji podpořilo
statutární město České Budějovice.
Za tuto podporu děkujeme!

V létě jsme v našem Letním kině na střeše KC
Máj promítali 4 filmy. Před každým promítáním
jsme pro návštěvníky připravili doprovodný
program. Filmu Trollové: Světové turné
předcházela výroba koupelových bomb a soli do
koupele. Na film Dolittle se děti vybavily
vlastnoručně vyrobenými čelenkami se zvířecíma
ušima, které doplnilo malování zvířecích motivů
na obličej. Před filmem Modrý tygr si děti zasely
do květináčů semínka různých rostlin, kreslily na
látkové tašky a byly pro ně připraveny různé hry
s environmentální tématikou. Doprovodný
program před filmem Ježek Sonic zahrnoval
různé sportovní aktivity a výrobu medailí.

Noví členové našeho týmu
Náš tým se v poslední době rozrostl o čtyři nové kolegy, které bychom Vám rádi představili.
Nejvíc času trávím se
synem. Snažíme se být
často venku, chodit na
výlety a poznávat okolí.
Taky se věnuji týmovému
sportu ultimate frisbee
nebo si ráda přečtu dobrou
knihu. Vždycky mě zajímala sociální témata,
a tak se v oboru dále vzdělávám. SaSM děkuji
za příležitost získat nové zkušenosti.

Většinu mého času naplňuje
péče o mou dvouletou dceru
a rodinu.
Mezi mé zájmy patří
práce s dětmi, jízda na koni
a jóga. Celý svůj život se
snažím řídit dle motta:

„Chovejte se k lidem tak, jak chcete,
aby se oni chovali k vám.“

Anna Zvěřinová, speciální pedagog

Kateřina Píchová, speciální pedagog
Jsem salesián a do Českých
Budějovic jsem byl poslán
pracovat ve farní pastoraci
jako farní vikář, jako
pedagog v Oratoři a jako
účastník víkendových akcí,
které pořádá Středisko.
Jsem od mala sportovcem tělem i duší. Hrával
jsem závodně fotbal a volejbal. Nyní mohu
sportovat jen rekreačně (minikopaná a pingpong). Rád chodím do lesa a obzvlášť miluji
období, když rostou houby. Mám rád podzim
a také jaro, když všechno znovu kvete. V létě
chodím rád do letního kina, toulám se po
kopcích v Nízkých Tatrách nebo navštěvuji
jeskyně. Od sv. Jana Boska mám rád citát:
„Ničím se nenech zneklidnit, nech vrabce
cvrlikat!“ Moje motto:

Koníčků mám spousty. Mezi
mé nejoblíbenější patří
pečení a cukrařina. Baví mě
také lyžování, plavání
a turistika. Dalším mým
velkým koníčkem je hudba.
Hraju na několik nástrojů:
na klavír, harmonium, varhany, saxofon,
trubku, a taky trochu zpívám. Snažím se řídit
mottem:
–

–

„Každá chyba, se kterou se setkáš
a popasuješ, je velký posun vpřed. Musíš
si ji dokázat přiznat.“
Matěj Černý, pedagog volného času v OK

„Snaž se mít rád lidi a dělej všechno tak, aby tě i oni měli rádi!“

Milan Majo Mihulec, salesián, pedagog volného času v Otevřených klubech

Bambifest

10. a 11. 9. jsme se zúčastnili Bambifestu – akce
zaměřené na prezentaci činnosti dětských
a mládežnických spolků a organizací
připravujících volnočasové aktivity pro děti
a mládež. Naše stanoviště bylo velmi
populární. Děti se vracely i několikrát denně,
aby si vyzkoušely aktivity jako chození po
slackline, nebo aby si popovídaly s Harrym
Potterem a Brumbálem, které mají možnost
potkat i na našem kroužku Škola v Bradavicích.

Dopisy Ježíškovi
kolektiv autorů

Předvánoční knížka, která přináší hned několikerou radost.
Přečtete si dopisy, které Ježíškovi napsaly známé osobnosti
jako Eliška Balzerová, Ewa Farna, Robert Fulghum, Dagmar
Havlová, Bolek Polívka a řada dalších. Jsou to dopisy plné
humoru, moudrosti, bilancování, sarkasmu i laskavosti.

Podívejte se
na sebe laskavě
Ilse Sand

Koupí knihy přispějěte 100 Kč na sbírku Pomozte dětem!

Malé pohádky
pro malé děti
Jiří Kahoun

Mít občas špatné svědomí je v pořádku, protože je důkazem
naší zodpovědnosti. Tato kniha se primárně zaměřuje
na zodpovědnost ve vztazích, v nichž jsme na sebe někdy
přísní až příliš. Když si uvědomíme, že máme na své svědomí
nereálné nebo přehnané požadavky, můžeme získat spoustu
energie, kterou lze využít v jiných oblastech života. Tato
publikace vám ukáže, jak to provést: jak změnit příliš přísné
principy vlastního života, jak se zbavit pocitu viny, jak se spřátelit s vlastním
strachem. Na konci knihy najdete i test, který měří váš sklon si něco vyčítat.

Proč měl špaček špatný den? Co dovede králíček nejlépe? A co říkal děda slon?
Krátké pohádky pro nejmenší vycházejí z běžných situací, které rodiče se svými
dětmi zažívají dnes a denně. Berou si na paškál dětské nešvary, schválnosti,
rodičovská „moudra“ a taky trochu dětskou upřímnost, která dokáže i nepříjemné
věci podat úsměvně. Pohádky ve formě literární anekdoty jsou krátké, vtipné, a to pro
děti i pro dospělé. Jiří Kahoun je autorem mnoha dětských příběhů, mimo jiné
i oblíbeného seriálu Příběhů včelích medvídků.
Příběh malého oslíka,
který se jednoho rána
probudí a zjistí, že jeho
maminka je pryč!
Naštěstí nezůstane
dlouho sám. Navštíví ho
andělíček, který
o mamince ví – je
u jesliček, kde se v noci
narodilo Jezulátko.
Společně se vydají
do betlémské stáje
a cestou pozvou
každého, koho potkají,
aby se k nim připojil. A tak se jejich průvod
rozrůstá o děti, ovčáka i s ovečkami, pekaře
s pekařkou, či nadlesního Flintičku včetně
jeho jezevčíka a zvířátek z lesa. Všichni
nakonec doputují k jesličkám s malým
Jezulátkem a také s oslíkovou maminkou
a společně prožijí u jesliček vánoční zázrak.

Oslík a vánoční
andělíček
Otfried Preußler

Pokojíček plný hraček
Hana Zobačová
Každý pokojíček je plný
hraček. A některé
hračky občas zlobí,
někdy se ztratí nebo
dělají, co se nemá. Ale
s každou se dá zažít
spousta zábavy.
Co se stane, když se
plyšový lev v noci ztratí v bytě? Když si loutky
spolu nechtějí hrát? Nebo když hračky pořádají
narozeninovou oslavu? Kniha vychází ze zásad
genetické metody výuky čtení, a právě proto
jsou všechny příběhy v knize psány velkým
tiskacím písmem a jsou řazeny od jednodušších
převážně jednoslabičných příběhů až po ty
složitější dvoj- a trojslabičné. Jednotlivé příběhy
jsou svojí délkou přizpůsobené začínajícím
čtenářům, děti si je tedy mohou číst
samostatně, doma, ve škole i v družině.

Zahájení činnosti OK
V Otevřených klubech jsme se nemohli
dočkat, až v polovině září opět otevřeme naše
programy pro děti a mladé v plném rozsahu
a bez limitů. Předešlá doba, jak všichni víme,
nebyla jednoduchá a v naší práci s dětmi
a mladými znamenala velká omezení.
V programech musela být výrazně snížena
kapacita počtu účastníků, některé programy
jsme přenesli do on-line prostoru či byly zcela
uzavřeny. Proto jsme s velkou radostí
a očekáváním vše již od srpna připravovali tak,
abychom mohli býti maximálně dostupní
a prospěšní naší cílové skupině.
V pedagogické části sekce nabízíme již
klasické programy Klubík Mája, Oratoř,
Doučování, Tancování a Sportovky. Na
základě intenzivního doprovázení dětí při
distanční výuce a ještě intenzivnějšího
doučování chybějícího učiva v minulém
školním roce jsme posílili program Doučování,
protože vnímáme, že právě toto naši účastníci
aktuálně potřebují. Další změnou pro tento
školní rok je vznik nového programu
Tancování II., určeného starším tanečnicím.
Přidali jsme také druhý den pro program
Sportovky. Ten po několikaleté pauze opět
probíhá venku na hřišti na sídlišti Máj, což ho
dělá ještě dostupnějším pro děti z okolí. Již od
svého otevření se programy těší velkému
zájmu dětí a mladých, kteří mají radost
z možností zajímavě a smysluplně trávit volný
čas. My pracovníci jejich radost upřímně
sdílíme, protože být v domě plném činorodých
a veselých dětí nám po dlouhou dobu scházelo.
Naše sociální služba NZDM V Kostce
byla hojně navštěvována již v letních měsících
a ani na podzim tomu není jinak. O letních
prázdninách jsme se mimo jiné věnovali sportu
a pro naše klienty jsme uspořádali fotbalový
turnaj na střešním hřišti našeho Střediska.

Účastnilo se ho ke stovce hráčů a diváků.
Vítězové byli odměněni poháry a medailemi
a poražení budou do příště více trénovat. Se
začátkem školního roku jsme se napříč celým
NZDM věnovali preventivnímu programu
zaměřenému na téma sociálních sítí. Klienti
tak získali mnoho užitečných informací
a zkušeností formou zajímavých a zábavných
aktivit či diskuzí.
Se zájmem klientů se setkal také
program připravený našimi salesiány
k období Dušiček, který proběhl v klubu Wolf
i v klubu Pod Střechou.
V třetím zářijovém týdnu jsme nejen pro
naše návštěvníky, ale i pro jejich rodiny
a širokou veřejnost připravili Den Otevřených
klubů. V pondělí se tak otevřely dveře
klubovny na Vltavě, kde jsme představili
program sociální služby klub Pod Střechou.
Velké díky patří především klientům, kteří
klub navštěvují a na přípravě akce se velkým
dílem podíleli. Pro návštěvníky bylo kromě
představení smyslu a obsahu programu
připraveno pohoštění a několik zajímavých
volnočasových aktivit. Ve středu jsme pak
otevřeli dveře Komunitního centra Máj a
návštěvníkům jsme představili programy
Otevřených klubů, tedy činnost

Jihočeský kraj v letošním roce podpořil programy Otevřených Klubů
v rámci dotačních programů "Podpora práce s dětmi a mládeží (mimo
oblast sportu)", "Podpora služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006
Sb., o sociálních službách" a "Krajský dotační program na podporu
sociálních služeb pro rok 2021."
Díky této podpoře jsme mohli realizovat pedagogické programy v Otevřených klubech,
distribuci potravin z Potravinové banky Jihočeského kraje, podpůrnou práci pro sociálně
vyloučené rodiny s dětmi a mnoho dalšího. Této podpory si velmi vážíme a děkujeme za ni!

sociální služby NZDM V Kostce i pedagogické
programy. Návštěvníci si zahráli stopovací
hru, díky které prošli celý prostor, zjistili
informace o nabízených programech
a nakonec byli náležitě odměněni. Pokud
někomu nestačila odměna v podobě malé
hračky, mohl se odměnit něčím dobrým „na
zub“ na baru. Přístupná byla také hudebna,
kde si návštěvníci mohli zahrát své oblíbené
písničky. Největší úspěch měla závěrečná část
odpoledne, kdy se tancem v krásných sukních
představily účastnice programu Tancování,
které svým kreativním předtančením uvedla
samotná vedoucí programu. Finále akce bylo
otevření nově vybudované horolezecké stěny
v tělocvičně. Slavnostního přestřižení pásky
se ujal pan ředitel a vedoucí horolezecké
stěny. Návštěvníci novou horolezeckou stěnu
hned řádně vyzkoušeli a těšili se z ní. Stěna to
není zcela obyčejná, protože každý, kdo na ni
pohlédne, si může přečíst citát Dona Bosca
„Choďme nohama po zemi, srdcem ale buďme
stále v nebi.“
V našich programech se nevěnujeme
pouze sportu, ale také přírodě! A ne náhodou
se náš zájem soustředí na včely. Na konci září
jsme se s dětmi z Oratoře vypravili na
seznámení se s našimi salesiánskými včelami.
Nejen že jsme si mohli prohlédnout je
samotné a jejich příbytky, ale také jsme od
našeho pana včelaře získali informace o jejich
životě, jejich tvrdé práci a samozřejmě
i prospěšnosti. Ve vzdělávání v této oblasti
s dětmi dále pokračujeme v rámci návštěv
našeho enviromentálního centra v budově
Majáku, které se specializuje právě na včely.
Protože se již blíží Vánoce, připravujeme
se na prodej našich výrobků ve stánku na
adventních trzích. S dětmi a mladými jsme si
v kuchyňce zřídili malou laboratoř a společně
vyrábíme voňavá mýdla. Pro všechny
zúčastněné je to zcela nová zkušenost, která
je fascinuje svým procesem a neméně také
krásným výsledkem. Klienti sociální služby se
rozhodli být u tohoto procesu až do konce
a chtějí své výrobky sami ve stánku prodávat,
což jim jistě přinese příhodné zkušenosti
a dovednosti do budoucna. (Pozn. redakce:
letošní Adventní trhy byly nařízením vlády
bohužel zrušeny. Nicméně my víme, že i cesta
může být cíl a radost z tvoření nám nikdo

nemůže vzít. Výrobky dětí si případně můžete
zakoupit přímo u nás v KC a na Čtyráku.)
Těšíme se také na Vánoční koncert
v kostele sv. Vojtěcha v pátek 17. prosince,
v jehož rámci bude možné zhlédnout vánoční
divadelní představení našich mladších
účastníků a poslechnout si hudební produkci
těch starších.
A na co se těšit máme i po novém roce.
Od ledna bude naše NZDM poskytovat po
dlouhých čtyřech letech také terénní formu
služby. Sociální pracovníci tedy budou
klientům dostupní také v ulicích sídlišť Máj
a Vltava. Taková forma práce je velmi
důležitá, protože se potřebná služba dostane
k více lidem, stane se dostupnější
(nízkoprahovější) a pracovníci budou ve
stálém kontaktu nejen s klienty, ale také
s prostředím a okolím, ve kterém se klienti
pohybují a tráví svůj čas. Proto se z takového
rozšíření NZDM radujeme a již se na něj
aktivně připravujeme. Před koncem roku se
celý tým NZDM účastní velkého třídenního
kurzu zaměřeného na terénní práci s mládeží,
který může být díky finanční podpoře Nadace
ČEZ realizovaný na klíč přímo pro nás. To
přispěje k vysoké míře kvality vzdělání
a zaměření přímo na naše konkrétní klienty,
práci a lokalitu, kde ji realizujeme.
Autorka: Kateřina Burianová, koordinátorka
Otevřených klubů a vedoucí sociální služby
NZDM V Kostce
Projekt „Profesionalizace
sociální služby NZDM“
podpořila Nadace ČEZ.
Děkujeme!

Kroužky se rozjely
plnou parou vpřed
Zájmové kroužky se v novém roce rozjely na
plné obrátky. Děti v kroužcích poznaly nové
kamarády, nebo se opět po prázdninách
shledaly se starými kamarády.
O některé kroužky, jako
třeba o horolezecký, byl
takový zájem, že jsme
museli ještě během září
i října otevírat kroužky nové,
aby nikdo nemusel být smutný,
že se na něj nedostalo.
Velký úspěch měly i letošní
novinky, například kroužek Příroda
nás baví.
Děti v kroužcích opět společně zažívají
spoustu legrace a naučí se mnoho nového.

Malí kuchaři z Veselé vařečky například upekli
do soutěže krásné a chutné muffiny. Děti
z kroužku Příroda nás baví zase navštívily
Kočičí kavárnu a moc si to užily. Zkrátka u nás
v kroužcích to opravdu žije a po středisku se
neustále line dětský smích, což nás velmi těší.

1. 9. 2020 uplynulo 30 let od oficiálního
zahájení působení Salesiánů Dona Boska
v Českých Budějovicích. Během těchto třiceti
let se salesiáni a jejich spolupracovníci
podíleli na vzniku Teologické fakulty JU,
farnosti sv. Vojtěcha jakožto největší farnosti
ve městě či na založení Salesiánského
střediska mládeže. V posledních letech se
salesiánské dílo začalo profilovat i v oblasti
kulturní založením ZUŠ Vojtěch, která mimo
jiné i v této době připravuje oblíbené dětské
muzikály.
Po celou dobu zůstáváme nablízku městu
a jeho občanům, ať v podobě aktivního
zapojení se do veřejného života nebo v době
pandemie, kdy jsme se zapojili do pomoci
v nemocnici, při distribuci roušek nebo
potravinové pomoci.
V tomto čísle Zpravodaje chceme
zavzpomínat, ohlédnout se a poděkovat všem
za důvěru a podporu na této třicetileté cestě.
O své vzpomínky se s Vámi podělí někteří
z těch, jejichž cesta byla nebo stále je
nějakým způsobem spojena se salesiánským
dílem v Českých Budějovicích.
Mezi tyto pamětníky, kteří se po dlouhá
léta podíleli a podílejí na společném
salesiánském díle, patří Tomáš Rádl, který
působil po dlouhé dvě dekády jako ředitel
Salesiánského střediska mládeže, Šimon
Heller, dlouholetý účastník Chaloupek,
Štěpán Vondrášek, který se od dětství

účastnil dění ve Středisku, později tamtéž
působil jako dobrovolník, vedoucí kroužků
a nakonec zakotvil v Otevřených Klubech, kde
nyní působí jako pedagog volného času
a vedoucí programu Doučování.
Ve velkém dvojrozhovoru se současnou
vedoucí Oratoře Zůzou Urbanovou a s Oldou
Kaprálem, který působil ve Středisku
a v Oratoři v letech 1995–2005 se dozvíte,
v čem se lišila Oratoř dříve oproti dnešku.
Ředitel ZUŠ Vojtěch Zdenek Zavičák
Vám představí historii této umělecké školy
a v nepravidelné rubrice Salesiáni
spolupracovníci zavzpomínají manželé Jana
a Pepa Hesovi na počátky Salesiánů
spolupracovníků na jihu Čech.
Přejeme Vám příjemné čtení, v pohodě
a zdraví strávený Advent a krásné Vánoce.

Jak šel čas se salesiány v Českých Budějovicích

Podívejte se spolu s námi na některé významné milníky, kterými za 30 let prošlo salesiánské dílo
v ČB (komunita salesiánů a farnost, Salesiánské středisko mládeže a jeho 4 sekce: Zájmové
kroužky, Chaloupky, Dobrovolníci a praktikanti a Otevřené kluby a také ZUŠ Vojtěch).
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Salesiáni
(komunita a farnost)
1 1990: salesiáni přebírají bývalý
františkánský kostel na Čtyráku, 5. 7. 1990 je
založena farnost
2 1992: pronájem (později vlastnictví) fary
na Kvildě od biskupství; první Salesiánský
ples

3 1994: přichází 7 mladých studentů
salesiánů z noviciátu, buduje se pro ně bydlení
na půdě fary
4 1995: dalších 15 studentů přichází
studovat na TF. Pronajalo se pro ně bydlení
"na "Špitálku"
5 1997: dokončena přístavba k faře na
Čtyráku a celková rekonstrukce budovy
6 2000: komunita Salesiánů získává do
vlastnictví chalupu Tampír, kde později vzniká
táborová základna
7 2002: při povodních byl zaplaven suterén
budov na Čtyráku, betonové podlahy
rozlámány tlakem vody; začínají se pořádat
pravidelné mše pro děti ze Střediska
8 2003: velká sbírka na odstranění
následků povodní; velké stavební úpravy
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9 2004: od Magistrátu pronajato hřiště před
střediskem, obnova hřiště, výsadba keřů
10 2020-2021: velká rekonstrukce kostela
sv. Vojtěcha, osazení věžních hodin

Salesiánské středisko
mládeže

1 1990: v září založeno Středisko

2 1994: středisko si pronajímá faru na Kvildě,
o kterou se dělí s OÚ
3 1995: 1. 9. je oficiálně zřízeno Středisko jako
církevní právnická osoba; první projekt s názvem
"Dominik" k financování činnosti
4 1997: salesián Olda Kaprál z vlastní
iniciativy začíná o sobotách shromažďovat ve
Středisku první romské děti
5 1999: Středisko je zařazeno do rejstříku
školských zařízení MŠMT
6 2000: prvních 5 placených zaměstnanců;
práce s Romy se rozšiřuje i na všední dny
7 2004: stabilizují se sekce "Zájmové
kroužky", "Kluby" a "Romská"; natrvalo
získáváme faru na Kvildě postupně přeměněnou
na ŠVS, od Magistrátu pronajato hřiště před
Střediskem, obnova hřiště, výsadba keřů

8 2005: začínají se zpracovávat standardy
sociálních služeb

2 do roku 2000 veškerá činnost střediska
stojí na dobrovolnících

9 2006: středisko se stává školskou
právnickou osobou

3 2006: středisko se stává klinickým
pracovištěm TF a zdravotně sociální fakulty JU

10 2008: pronájem budovy, v níž je
zbudováno kontaktní centrum Maják

4 2009: "Dobrovolníci a praktikanti" se
stávají jednou ze čtyř hlavních sekcích SaSM

11 2010: volnočasové programy rozděleny na
pedagogické a sociální

5 2010: na chodu SaSM se podílí 128
dobrovolníků, 34 praktikantů a 19 zaměstnanců

12 2014: stěhování do nově pronajatých
prostor v KC Máj

6 2015: zahájení pedagogického kurzu
v rozsahu 40 hodin pro dobrovolníky, kteří
vykonávají pedagogickou činnost v SaSM

Zájmové kroužky

1 1994: vznik kroužků Kytarového
a Divadelního

2 1997: v tělocvičně Střediska se buduje
horolezecká stěna
3 2004: vzniká keramická dílna
4 2005: nultý ročník Horozávodů. Kromě let
2006 a 2020 se od té doby konaly každoročně
5 2011: SaSM pořádá 36 zájmových kroužků,
které navštěvuje 396 dětí

Chaloupky

1 1991: mnoho mladých a nadšených
animátorů pořádá společně 19 Chaloupek
2 1994: založení tradice "Makrel" - hodnocení
Chaloupek
3 1996: zřízení klubu SHM, který zastřešuje
letní Chaloupky - tábory
4 2001: pořádá se první lyžařský kurz na
Kvildě
5 2005: vzniká "Úžina" - užší realizační tým
pro přípravu chaloupkových akcí
6 2006: Chaloupky se přesouvají z klubu
SHM pod křídla SaSM
7 2007: první ročník vzdělávacího kurzu pro
animátory "Junior"
8 2009: získání akreditace MŠMT pro kurz
"Hlavního vedoucího tábora"

Dobrovolníci a praktikanti
1 1995: první tříletý kurz pro animátory;

Otevřené kluby (OK)

1 1995: počátky programu "Volná oratoř na
sídlišti Máj"
2 1996: počátky nedělní oratoře - salesián
Olda Kaprál přivádí děti z ulice do kostela
3 2003: romská oratoř se rozšiřuje
o Doučování; Eliška Mařáčková zakládá
venkovní oratoř na sídlišti Máj
4 2005: poskytování sociálních služeb; OK
zahrnovaly již všechny programy: Doučování,
Oratoř, Klub Oráč, Romský klub, sportovní
program v ZŠ Máj, volnočasové aktivity na Máji
5 2006: v Klubu Oráč proběhl úspěšně audit
České asociace streetwork
6 2007: registrace sociální služby NZDM
7 2009: OK se rozčleňují na sociální službu
NZDM a pedagogické programy; probíhají
návštěvy škol a rodin
8 2010: přidána terénní forma NZDM;
oficiálně zahájen nový program Předškoláci
9 2014: přesun OK do KC Máj
10 2016: pronájem klubovny na Vltavě: zázemí
pro terénní formu i pedagogické programy
11 2018: změna názvu NZDM: NZDM V kostce

ZUŠ

1 2009: začíná "Hudební vzdělávání dětí ve
farnosti sv. Vojtěcha"
2 2012: založena Hudební škola Vojtěch o.p.s.
3 2015: založena Základní umělecká škola
Vojtěch, zařazena do sítě školských zařízení

Počátky Salesiánského
střediska mládeže
Salesiánské středisko mládeže v Českých
Budějovicích se rodilo pomalounku, v tichosti.
Ani jeho zatím nejdéle působící ředitel u jeho
vzniku vlastně nebyl. Původně se totiž
o žádném středisku nemluvilo. Důležití byli lidé,
kteří chtěli mít salesiány v Českých
Budějovicích. První zmínky o snahách přivést
salesiány do tohoto města sahají do 30. let
minulého století, byly však neúspěšné, vždyť
čeští salesiáni byli ještě v plínkách. Poté přišla
válka a po ní komunismus, ve kterém bylo
veřejné působení salesiánů zakázáno.
V 60. letech se lidé ozvali znovu: „Vždyť
i zde žijí mladí lidé“ - a jejich přání bylo
vyslyšeno. Z Prahy sem začali dojíždět dva
salesiáni. Legenda tvrdí, že sem jeden z nich
dojížděl na Pionýru. A protože to byl „kozí
dech“, vozil si náhradní součástky na zádech,
aby jej mohl cestou opravovat. Z Budějovic pak
začali mladí chlapci dojíždět na salesiánské
Chaloupky, tehdy stále ještě neoficiální.
V 80. letech se pak tehdejší představený
salesiánů František Míša rozhodl zanechat
českobudějovické salesiánské dílo v rukou
Jiřího Kašného (pozdějšího děkana Teologické
fakulty). Jemu přišli poté pomoci další dva
salesiáni. Každý z nich bydlel v jiném bytě,
přesto tvořili komunitu. Začali totiž kolem sebe
shromažďovat mládež, rodiny, vyučovali je
teologii, jezdili s nimi na výlety. Setkávali se ale
hlavně s věřícími rodinami.
Náhle přišel rok 1990 a salesiáni vystoupili
na světlo světa, plni naděje a optimismu. Biskup
salesiánům věnoval bývalý františkánský
klášter (fungující až do zákazu v 50. letech)
a navrch k tomu ještě kostel ve Čtyřech
dvorech (v 50. letech bylo všem řádům
doporučeno vzdát se svého působení v ČR,
salesiáni ale svým osvícenským přístupem jeli
dál, za doby totality se v Čechách vychovalo na
200 salesiánů). Díky kostelu se mohla začít
rozvíjet farní činnost, ale v hlavách salesiánů
zněl hlas Dona Bosca: „A co Oratoř?“ Jasně,
salesiáni působili mezi mladou katolickou
společností, na Chaloupkách či na víkendových
a prázdninových setkáváních, ale chtěli se

Tomáš Rádl (vpravo) a Olda Kaprál při
kolaudaci přestavby na Čtyráku, 2003
věnovat také chudé mládeži. Postupně se
salesiáni otvírali i široké veřejnosti, pronajímali
si tělocvičny na sídlišti Máj, kde se postupně
začala rodit předchůdkyně dnešní Oratoře. Čím
více byli salesiáni za totality skrytí, tím více měli
nyní chuť do veřejného působení. Tato mladá
svěží víra se stala atraktivní pro mnoho lidí, kteří
se nechávali pokřtít. Navíc byli dva salesiáni Jaroslav Kuchař a Zdeněk Demel - pověřeni
biskupem Miloslavem Vlkem, aby pracovali na
vybudování teologické fakulty.
V té době si mladí muži mohli vybrat mezi
vojenskou a civilní službou, mnoho z nich se
tedy přihlásilo do civilní služby a začali ve
středisku pomáhat. Na počátku nebylo zcela
jasné, co je farnost a co středisko, bylo to
propojené. Ano, ředitel střediska existoval,
středisko ale oficiálně ne. Až v roce 1995 došlo
k oficiálnímu založení Střediska mládeže a vše
se rozjelo naplno. Středisko mohlo začít žádat
o granty a získávat více peněz na svou činnost.
První projekt se nazýval "Dominik", a byl to
vlastně popis činností, které chtělo středisko
uvést do života. V té době zaznamenalo
salesiánské dílo v Českých Budějovicích velký
příliv mladých studentů salesiánů, kteří
studovali na teologické fakultě a s nadšením se
zapojovali do všech akcí Střediska i farnosti.
S Oldou Kaprálem jsme se sem přišli vlastně
starat o tyto salesiánské studenty. Ani jeden
z nás nejspíše v té době netušil, že zde stráví tak
podstatnou a zajímavou část svého života.
V roce 1995 se Olda stal třetím ředitelem

střediska. Přišel k tomu jako slepý k houslím.
Při jedné z prvních porad, kde se řešilo, jak to
bude se střediskem dál jsem se zeptal Oldy,
zda by byl ochotný tuto službu přijmout. Ten
sice souhlasil, ale měl raději působení mezi
mládeží, než úřednickou a řídicí práci, takže
po dvou letech přenechal tuto funkci mně.
Olda si rozuměl se salesiány-studenty,
původně byl jedním z nich. Znal je, a tak jejich

úzká spolupráce o to více přinášela ovoce.
Olda měl taky prsty ve všem, co se dělo na
Čtyráku, takže právě on je tím nejpovolanějším
k tomu, aby vylíčil, jak to tehdy všechno bylo.
Autor: Tomáš Rádl, salesián, ředitel
Salesiánského střediska mládeže v letech
1998–2017

Oratoř v proměnách času
Dvojrozhovor nejen o tom, jak se vyvíjela
Oratoř Salesiánského střediska mládeže
vedla Adéla Navrátilová, bývalá dlouholetá
dobrovolnice, později pedagožka volného času
v SaSM, s Oldou Kaprálem, který působil ve
Středisku a v Oratoři v letech 1995–2005 a se
současnou vedoucí Oratoře Zůzou Urbanovou.
Oldo, kdy jsi začal pracovat v Oratoři?
V roce 1995. Když jsem tam přišel, tak už ta
Oratoř byla trošičku rozjetá. My jsme v
podstatě rozvíjeli to, co už tam bylo. To už se
tam v tělocvičně scházely děti, nebo prostě na
Čtyráku, ty, co bydlely okolo. Ty venkovní děti,
co nebyly z kostela.
Když jsi to převzal, tak jsi to začal nějakým
způsobem měnit? Měl jsi nějakou vizi?
Vizi..., no spíše jsme to museli udělat všechno
oficiální, abychom nedělali nějaký protistátní
činnosti, aby to zapadalo do všech církevních,
školních, sociálně pracovních škatulek a tak.
Jaké děti tam tehdy chodily?
To byly děti, které bydlely v okolí. Trošičku
tam chodily i romské děti. Přes prázdniny bylo
zavřeno, v září začala Oratoř. Pořádali jsme
tzv. Otvírání Oratoře: různé hry po zahradě
a v tělocvičně, něco jako když se dneska slaví
Dětský den. To bylo hodně slavnostní. Pak
byly Oratoře jen ve středu a v neděli.
V neděli po kostele?
Ne, v neděli ve dvě. Měl jsem takové heslo:
„Dětem se věnujeme, když ony mají čas.“ To
znamenalo v takový ty blbý dny, co se moc
nehodily pro normální práci pro lidi, kteří měli
rodiny. My jsme měli čas. Tehdy tam přišlo 15

Olda Kaprál s dětmi v „baru" na Čtyráku
salesiánů studentů, kteří v Budějovicích
studovali na kněze. To bylo pro mě výhodný,
když jsem vedl Oratoř, že jsem měl na pomoc
tyhle lidi. (Nebyli to dobrovolníci, ti tehdy
ještě tolik nechodili, to až postupem času.)
Studenti mi moc pomáhali. Měli to vlastně
v náplni práce. Chodili na fakultu, ale jako
salesiáni měli vlastně povinnost se angažovat.
Ale hlavně je to bavilo, tak chodili.
Jaké akce jste pro děti pořádali?
Hned ten první rok jsme začali dělat Drakiádu
a pak takovou velkou akci pro děti: pronajali
jsme si na sídlišti Máj ve škole nějaké třídy
a odtud jsme řídili takovou celosídlištní hru
s úkoly, které se plnily celé odpoledne. To
byla taková jednorázová akce. Drakiáda se ale
dělala každý rok. Taky jsme začali dělat
Kolokiádu. To byly zase soutěže na kole.
Bambiriáda se taky začala rozjíždět. Účastnili
jsme se už té první, která se konala v roce

2000. Taky jsme dvakrát týdně chodili do
tělocvičny na Máj II. Jedno bylo spíš hraní, pro
mladší, trochu jako Oratoř. Hráli jsme hlavně
fotbal. A to druhý bylo pro starší.
Taky jsme jezdili hodně na Kvildu a chodili
na běžky, to se teď určitě nedělá. Měli jsme na
Středisku spoustu běžek, které jsme půjčovali.
I na Silvestr jsme tam s dětma jezdili. Jezdilo
vždycky jádro dětí, které tam byly furt, a když se
mělo někam jet, tak jely. Znal jsem i rodiče, byl
jsem ve spoustě rodin. Možná jsme to nedělali
všechno dobře, možná jsme i překračovali
kompetence, ale prostě jsme cítili, že je třeba
dělat tu sociální službu. Ale v pedagogice musel
být člověk profesionál. Už tehdy byly schůze
ředitelů i pracovníků středisek. Jezdil jsem do
Pardubic, Kobylis nebo do Plzně, kde jsme řešili
co střediska dělají a kam se ubírají. A ubíralo se
to dobrým směrem.
Jaké děti navštěvovaly středisko?
Chodily romské i neromské děti. Ale když jsme
dělali ty hry, tak Romáci vždycky vyhráli. Oni
si to prostě uměli zařídit, třeba koukali přes
šátek. Nevadilo jim to. Tak jsem vytušil, že
tudy cesta nevede a rozdělil jsem to. Dneska
by se asi řeklo, že to bylo rasistický. Tím
vznikly sobotní Oratoře. Tam chodily děti
z Máje. Ty, co bydlely kolem, chodily dál ve
středu a neděli. V sobotu jsme zavedli všechny
kroužky, které jsme dělali ostatním přes
týden: keramiku, hudebnu a taky doučování
jsme jim dělali! To jsme měli hodně
propracovaný. Vše muselo být perfektní. Celé
odpoledne od dvou do šesti byl Čtyrák
otevřený, děti byly rozdělené na skupinky,
někdo byl v keramice, někdo v hudebně, někdo
v baru. V jedné místnosti bylo Doučování.
Pavel Ženíšek (momentálně ředitel Sadby pozn. redakce) tam byl jako asistent. To on
vyrobil horolezeckou stěnu. Každý salesián
měl na starosti něco. Jeden měl taky na
starosti chaloupkové animátory a dělal pro ně
vzdělávací kurzy.
A co se dělo přes týden?
Přes týden probíhaly kroužky, kam chodily
i děti z farnosti. Nejdřív v úterý a ve čtvrtek,
pak se to rozšířilo. Klub probíhal v pátek
večer, v rámci klubu byly i diskotéky. Kariéra
moderátora Hitrádia Faktor Matyáše

Palkoviče začala právě na Čtyráku, když tam
v osmé nebo deváté třídě dělal DJe ostatním.
Máš nějaký nezapomenutelný zážitek, který
Ti vždy připomene tehdejší dobu?
Víš, co mě bavilo fakt hrozně moc? Dvě věci:
na Velikonoce jsme chodili na pomlázku.
Banda ministrantů i kluků z Máje. To jsem
vyhecoval ty kluky, a poctivě jsme
navštěvovali děvčata, která chodila do
Oratoře. A to druhý, to jsme chodili na
Mikuláše. V tom bylo zapojeno třeba i 40 lidí.
Měli jsme třeba 4 Mikuláše, každý Mikuláš
musel mít 10 čertů, ale anděla nikdo dělat
nechtěl. Lidi o to měli zájem. Telefonovali
třeba už od konce listopadu, já jsem dělal
seznam. Tak jsme navštívili třeba 40 rodin
plus ty, které nás odchytly na Máji. A lidi za to
neplatili, jen nám dali nějaké dárky pro ty děti
a my jsme to rozdali. Ale jo, dostali jsme
i nějakou tu korunu, to jsme si pak rozdělili.
Když jsi začínal, měl jsi pocit, že to, co děláš,
se podobalo tomu, co dělal Don Bosco?
To jsme taky furt řešili. Na kolik, a hlavně co
a jestli předáváme víru. Rozum, náboženství,
laskavost. Rozum budiž, laskavost, co člověk
dokáže, dobře i špatně, ale to náboženství, to
bylo takový, to jsme vlastně nevěděli nikdy,
jestli to děláme nebo ne. My jsme tam jeden
čas měli i takový slůvka. V tý Oratoři jsme se
zastavili a bylo slůvko. Ale to tam musel být
Slavnostní otevření nové horolezecké stěny,
1999

někdo, kdo se toho ujal, komu to přišlo
přirozený. Dětem to nevadilo. Třeba jsme si
promítali obrázky ze života Dona Bosca a děti
to bavilo. Ale večer, když tam byli klubáci, to
už jsme nic takového nedělali. Oni věděli, že
jsme salesiáni, a že jsme věřící.
Měl jsi z toho pocit, že to splňuje salesiánské
poslání?

Dost. V tom smyslu, že tam chodily ty
potřebné děti. Když to dělal Don Bosco, byly
to děti chudé. U nás to byly děti potřebné,
o které se nestarali rodiče. Ty tam chodily
přirozeně. Kolikrát jsem šel na třídní schůzku,
místo rodiče. Jednou jsem jel do Lišova na
učňák se ptát na nějakou holku, jestli ji
nevyhodí. Nebo jsem se snažil dostat jednoho
kluka zpátky do školy.

Dříve navštěvovaly děti Oratoř pouze na
Čtyráku. To se změnilo roku 2014, kdy se
Středisko rozšířilo do Komunitního centra
Máj. Vedení Oratoře během let prošlo
změnami a nyní, v roce 2021, je v rukou
Zuzany Urbanové, absolventky Teologické
fakulty Jihočeské univerzity v Českých
Budějovicích, oboru Pedagogika volného času.

Kolik dětí navštěvuje v současnosti Oratoř
a jaké jsou to děti?
Teď aktuálně dochází kolem 20 dětí ve věku
6–13 let. Chodí i děvčata, ale převážně
chlapci. Jsou to děti, které žijí poblíž
Komunitního centra na sídlišti Máj a děti,
které navštěvují blízké školy (ZŠ Máj I., II. ZŠ
Oskara Nedbala, ZŠ Emy Destinové). Menší
část tvoří děti z majoritní společnosti,
převážnou část dětí tvoří Romská minorita.

Zůzo, co sis představovala pod pojmem
Oratoř, než jsi začala na středisku pracovat?
Tehdy jsem už měla povědomí o Salesiánském
přístupu a animaci díky studiu na TF. Věděla
jsem, že Oratoř vznikla v 19. století jako
zázemí pro italské chlapce z ulice, že ji založil
Don Bosco s cílem začlenit chlapce ze
sociálně znevýhodněného prostředí do
společnosti a rozvinout jejich ducha. Oratoř
pro mě byla místem, kde je prostor pro
všechny, kdo přijdou, aby se mohli rozvíjet
skrze mezilidský vztah, křesťanské hodnoty,
podporu ve vzdělávání a samozřejmě hru.

Máš pocit, že to, jak se teď dělá Oratoř, je
podobné tomu, co dělal Don Bosco? Co je
podle Tebe stejné a co je jiné?
Don Bosco byl kněz a Oratoř a pomoc bližním
byly jeho životním posláním. S chlapci přímo
žil a například jim umožňoval i pracovat. Ve
svém jádru jsou tyto myšlenky dochovány:
pomoc dětem a mládeži s hledáním brigád či
pracovních míst, pomoc s rozvojem
vzdělanosti... I já osobně vnímám tuto práci
jako životní poslání. Snažím se láskyplně
vytvářet podpůrné prostředí pro rozvoj
každého človíčka, který přichází. Jsem ve

Byly tyto Tvoje představy naplněny?
Moje představy o Oratoři se rozhodně
zpočátku nenaplňovaly. Než jsem se stihla
v Oratoři pořádně rozkoukat, přišlo zavření
pedagogických programů a šlo se do on-linu.
V online prostoru jsem se snažila také vytvářet
prostor pro setkání, účast byla většinou kolem
pěti dětí a myslím, že to bylo jak pro ně, tak pro
mě přínosem. Na jaře jsme už pořádali Oratoře
v respirátorech a s nutností vybírat potvrzení
o testování, účast se pohybovala kolem 10–20
dětí. Konečně tento podzim, oproti minulému,
je možnost se s dětmi vidět, vidět jejich úsměv
a radovat se s nimi ze života. To je něco
cenného a krásného.

Zůza a "její" tanečnice při vystoupení na Dni
Otevřených klubů

svém srdci věřící, ale nejsem aktivní součástí
křesťanské komunity. Což určitě odlišuje
současnou podobu Oratoře od té, co dělal Don
Bosco. Nicméně na Oratoř dochází i salesián
Majo (Milan Mihulec - pozn. redakce), který
salesiánského ducha přináší do programů
a tímto způsobem je láska Dona Bosca
v Oratoři stále přítomná. Další rozdíl je, že já
s dětmi nežiji, oni žijí ve své rodině a já zase
v té své. Netrávíme spolu tolik času, jako trávil
Don Bosco s chlapci. Díky uzavření programů
bylo naneštěstí ještě méně příležitostí se
setkávat. Doufám ale, že příležitostí setkávat
se v budoucnu bude čím dál víc.
Podělíš se o nějaký zážitek z Oratoře nebo
Střediska, který tě chytl za srdce a Ty sis
třeba uvědomila, že právě tohle je důvod,
proč Tě tato práce baví?
Například když si děvčata na Oratoři u tabule
hrají na paní učitelky a pomáhají druhým se
zlepšit v matematice. Nebo když se na
programu tancování, který vznikl z iniciativy
samotných dětí, děvčata, která už program
navštěvovala dříve, spontánně nabídla, že
budou nově příchozí tanečnice učit. Všechny
tanečnice souhlasily a ve zbývajícím čase
programu a pak i v následujícím týdnu
nacvičily choreografii na celou jednu píseň.
Když dítě dělá, co ho baví a naplňuje a může
a chce to sdílet s ostatními. To mi přijde úžasné
a určitě je to důvod, proč mě tahle práce baví.
Děti z Oratoře na výpravě za "salesiánskými"
včelami v Milíkovicích u Kamenného Újezdu

Dušičková Oratoř v kostele sv. Vojtěcha
Děti teď na konci každé Oratoře vhazují do
lahve smajlíky podle toho, jak se jim Oratoř
líbila. Navíc nám poví, co se jim líbilo, případně
nelíbilo. Tyto reakce převážně pozitivního
charakteru ukazují, že jsou vděčné za to, co
přinášíme.
Jaké akce pořádáte přes rok?
Během podzimu probíhají akce týkající se
poznávání včel, a to návštěva našich
"výukových" včeliček, které mimo jiné pilně
pracují na projektu Salesiánský med či
návštěva environmentálního centra Maják.
Zažili jsme už i Otevřenou Oratoř, kde na
děti čekala soutěž a občerstvení a společně
jsme slavnostně uvedli do provozu novou
horolezeckou stěnu. V kostele jsme si
společně vyslechli slůvko o Dušičkách
a vzpomínali na zemřelé blízké. Dále chystáme
Oratoř zaměřenou na stmelovací aktivity,
přespávačku na středisku nebo návštěvu
divadla. Čeká nás vánoční koncert v kostele,
chceme navštívit vánočně nasvícenou ZOO
a vyrazit s dětmi na hory. Plánujeme taneční
vystoupení, čeká nás příměstský Oratořový
tábor... Akcí je v plánu tento školní rok
přibližně 15. Bude úžasné, pokud uspořádáme
všechny naplánované akce. Když budeme
moci s dětmi být a nebude nutné akce nebo
programy omezovat či rušit.
Co by asi řekl Don Bosco na současnou
Oratoř v Budějovicích?
To si netroufám tvrdit. Možná abychom děti
dál vychovávali s laskavostí a láskou.

Středisko patří do mého života už přes tři dekády
Když jsem byl malý, hodně jsme se stěhovali.
V sedmi letech nás vítr zavál na nově postavené
sídliště Máj. Rok na to byla revoluce a my jsme
začali chodit do kostela na Čtyráku, kde jsem
byl v roce 1991 u prvního svatého přijímání a od
téhož roku jsem začal jezdit na Chaloupky. Na
klasické Chaloupce jsem byl ale pouze dvakrát,
protože v roce 1993 vymyslel salesián Vašek
Čunek cyklochaloupku a s partou kluků nám to
takto vydrželo do mých osmnácti let.
Dva roky před tím, to mi bylo 16 let, si mě
vyhlídl další salesián Pavel Ženíšek, který mi
nabídl, jestli bych nechtěl dělat animátorský
kurz, díky němuž by se ze mě stal budoucí
vedoucí na Chaloupkách. Tam jsem poznal
i Tomáše Rádla, který byl jedním z vedoucích.
Po ukončení kurzu (tuším dvouletého), jsem jel
jednou na tábor – cyklohorolezecký – jako
vedoucí. Vícekrát ne, protože mě život zavál
zase trochu jinam.
V zimě 1998/99 se na Čtyráku postavila
pod vedením Pavla Ženíška horolezecká stěna.
Jak s nadsázkou několikrát říkal, během
salesiánského stěhování republikou postavil
hodně salesiánských stěn, nebo byl u jejich
zrodu či myšlenky. No a já hned v tom roce začal
dělat vedoucího jednoho z kroužků (začínali
jsme v lednu a první kroužek byl jen druhý školní
půlrok). Tak začala má dobrovolnická dráha
v našem Středisku. Netrvala ale dlouho, protože
Pavel Ženíšek po pár letech opustil Středisko
a jel stavět stěnu zase někam jinam. Naši stěnu
Štěpán (nahoře) na Horozávodech, 2002

ale musel někdo spravovat, a tak jsem dostal
první pracovní smlouvu. Už v prvních letech jsem
kromě horolezeckého kroužku dělal jednou do
měsíce v sobotu program na stěně pro děti
a mládež z Klubu.
V roce 2004 jsem tak dostal další nabídku
od ředitele Tomáše Rádla, jestli bych nechtěl
pracovat i v Klubu. Stěna mi také zůstala.
No a tady by mohl příběh skončit, protože
ve Středisku jsem dodnes. V Klubu - nyní
nízkoprahovém - jsem pracoval 11 let, poté jsem
se začal místo mládeže věnovat mladším
dětem: vedu program Doučování v rámci
Otevřených klubů (OK) a zároveň se angažuji ve
vzdělávání budoucích vedoucích na Chaloupky.
Pár let jsem vedl sekci OK a dělal jsem
i zástupce ředitele. Více mě ale vždy "táhla"
přímá práce s dětmi, u které jsem momentálně
nejspokojenější. Horolezecký kroužek, kde jsem
začínal, vedu stále.
Na Středisku jsem se setkal i s mou
manželkou Markétou, která nastoupila rok po
mě a několik let jsme společně pracovali
v Klubu. Tomáš Rádl, nyní již bývalý ředitel, nás
oddával. Salesiánské středisko mládeže se tedy
nějakým způsobem prolíná téměř celým mým
životem - od dětství až po současnost.
Autor: Štěpán Vondrášek, pedagog volného
času v Otevřených klubech a vedoucí
programu Doučování

Štěpán (stále nahoře), Den dětí, KC Máj, 2017

Z podsady až do Poslanecké sněmovny
Salesiáni působí v Českých Budějovicích již
30 let. To mě velmi těší a rád bych při této
příležitosti zavzpomínal na své první setkání se
salesiány i na to, co pro mne léta strávená
s nimi znamenala a znamenají.
Salesiány jsem poznal díky své rodině.
V roce 1994 jsem byl poprvé vyslán na
salesiánský letní tábor neboli Chaloupky.
Od té doby má léta patřila Chaloupkám a partě
kamarádů, které jsem díky nim poznal. Roku
2003 jsem poprvé jel na Chaloupku již v týmu
vedoucích, a to jako asistent vedoucího.
V následujících letech jsem jezdil i jako hlavní
vedoucí, nebo třeba i jako kuchař.
Léta mého působení na Chaloupkách mi
dala a umožnila především sebepoznání
a osobní rozvoj. Zjistil jsem, kde mám své
hranice a kam až dokážu zajít. Měl jsem zde
možnost se rozvíjet v komunikaci s druhými,
v diskuzích, naučit se spolupracovat a přijímat
cizí názory. Poznal jsem sám sebe v různých
krizových situacích a naučil se je zvládat
s větším klidem. Například když jsme počítali
děti na Chaloupce a nemohli se dopočítat. Jeden
účastník chyběl! Nebo naopak jeden přebýval
(ano, i to se nám stalo). Napřed panika a strach,
ale po zlomku vteřiny rychlé jednání a řešení
situace.
Role vedoucího mi dala také zkušenosti
s prací v týmu a plánováním. Jako hlavní vedoucí
jsem měl zodpovědnost za celý tým asistentů
a dětí a vyzkoušel jsem si vést lidi ke
společnému cíli. Také jsem měl možnost si
vyzkoušet svou zručnost. Na Ovčíně jsme stavěli
most či pomáhali na brigádách a toto místo mi

nakonec tak přirostlo k srdci, že dnes Ovčín
spoluspravuji.
V neposlední řadě jsem se také často na
Chaloupkách ocitl v kuchyni, což mi do rodinného
života dalo cenné zkušenosti, takže nyní zvládnu
obstát doma v kuchyni, uvařit a nakrmit své čtyři
děti a manželku.
Působení u salesiánů samozřejmě ovlivnilo
i mou politickou kariéru. Během let jsem měl tu
možnost se osobně poznat s bratry salesiány,
kteří byli všemožně utlačováni komunistickým
režimem a prožili nelehký život ve snaze pomáhat
potřebným. Těmito osobnostmi byli například
pater Dominus nebo Benno Beneš. Ovlivnili můj
život natolik, že jsem se silně vymezil proti
komunistickému režimu a upevnila se moje
prodemokratická orientace, kterou jsem se
rozhodl i veřejně prosazovat společně s dalšími
hodnotami v politice.
Jak je patrné, působení u salesiánů ovlivnilo
můj život v několika zásadních oblastech. Stále
cítím, že chci být součástí salesiánů a sloužit,
a tak jsem se tento rok s celou rodinou stal
salesiánem spolupracovníkem a členem ASC.
Být součástí ASC pro mne znamená pokoru
a práci pro druhé (zejména pro mládež a obyčejné
lidi), otevřenost, naslouchání a dialog.
A co pro mne představují salesiáni? Celou
řadu věcí, z nichž některé jsem již zmínil. Pokud
bych to vše měl ale vyjádřit jedním slovem, byla
by odpověď celkem prostá: rodina.
Autor: Šimon Heller, salesián spolupracovník,
člen Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
a dlouholetý "chaloupkář"

ZUŠ Vojtěch:
benjamínek v rámci
salesiánského díla
Základní umělecká škola Vojtěch je podstatně
mladší, než salesiánské dílo v Českých
Budějovicích, jehož se postupně stala
součástí. Jejím prvním předchůdcem bylo
„Hudební vzdělávání dětí ve farnosti sv.
Vojtěcha“ založené v roce 2009, které mělo
směřovat k výchově zpěváků a hudebníků pro
budoucí působení nejen v chrámových
sborech. V té době šlo přibližně o deset dětí ve
věku 3–7 let (foto vpravo).
V roce 2012 byla třemi farníky založena
Hudební škola Vojtěch o.p.s., další předchůdce
a později zřizovatel Základní umělecké školy
Vojtěch. Ta zajišťovala hodiny hudebního
a pěveckého vzdělávání dětí, jejichž počet se
zvýšil na přibližně třicet. Tato instituce se
svými žáky kromě dětských liturgických zpěvů
nastudovala také muzikály z dílny dvojice
Uhlíř–Svěrák (Budulínek, Karkulka, O dvanácti
měsíčkách, Šípková Růženka).
Premiéra muzikálu F. Pittnera Sůl nad zlato,
17. 11. 2018

míru komponované muzikály Archa nové
naděje, Perníková chaloupka a Sůl nad zlato
a vystupovali také v roli hosta na benefičních
koncertech SaSM společně s Nezmary,
Pavlem Helanem či Hradišťanem. Mimoto se
angažují i vně farnosti, třeba zpěvem při
bohoslužbách na Hosíně a v Hrdějovicích,
účastí na Janušově festivalu dětských
chrámových sborů v Praze, na společných
projektech ZUŠ Open apod.
Vize ZUŠ Vojtěch vychází z dosavadního
trendu. Škola by ráda postupně budovala
početný a kvalitní pěvecký sbor, který by byl
schopen na co nejlepší úrovni provádět nejen
duchovní skladby a průběžně takovémuto
sboru vychovávala dorost. To vše chce nadále
ozvláštňovat atraktivními projekty odlišného
druhu, jakými jsou například provádění
muzikálů, vystoupení na populárních
koncertech a jiných akcích.
Autor: Zdenek Zavičák, ředitel ZUŠ Vojtěch

Pěvecký sbor ZUŠ Vojtěch vystupuje na
benefičním koncertě SaSM spolu se skupinou
Nezmaři, 2015

K 1. 9. 2015 se Hudební škole Vojtěch o.p.s.
podařilo zřídit a zapsat do rejstříku škol
Základní uměleckou školu Vojtěch a tím
získat pravidelné dotace, což umožnilo
angažovat a adekvátně ocenit aprobované
pedagogy zpěvu a zároveň získat prostředky
na nákup dobrého technického vybavení. Žáci
této školy nastudovali další, obtížnější a na

Sdružení salesiánů spolupracovníků (ASC, Association of Salesian Cooperators) je jednou ze
skupin salesiánské rodiny. Soustřeďuje křesťany, kteří chtějí v salesiánském duchu společně
pracovat pro druhé, zejména pro mládež a obyčejné lidi. V rubrice Salesiáni spolupracovníci vám
představujeme členy ASC místního společenství České Budějovice.

Jana a Pepa Hesovi

Bůh říká: „Neboj se, Já jsem s tebou za každé situace“.
Manželé Hesovi, kteří pamatují počátky
Salesiánů spolupracovníků na jihu Čech,
vzpomínají na svoje salesiánské začátky
i na to, kolik zážitků, práce i přátel jim tato
cesta přinesla.
Pepa
Pocházím z tradiční „kostelní“ rodiny. Těžko
odhadovat, zda bych u víry zůstal, kdybych se
ve svých 15ti letech nesetkal se Salesiány na
jedné z Chaloupek. Byl to rok 1973, tvrdá
normalizace. Zpětně obdivuju své rodiče, že
mě pustili samotného do tak „nebezpečného“
podniku na druhý konec naší vlasti. Zde jsem
poznal partu veselých kluků, domácí mši
a radostnou víru. Žil jsem z toho celý rok zase
až do další Chaloupky.
Po příchodu do Prahy se mě už naplno
„ujali“ salesiáni a zapojili mě do různých
skupinek. Časem mi dokonce nabídli studium
teologie a případné kněžství. Do studia jsem
se pustil, ale takový hrdina, abych se stal
tajným knězem, to jsem zase nebyl. Studium
jsem si po revolucI doplnil a zplatnil na
českobudějovické Teologické fakultě.
Když jsem se seznámil s Janou, měla už
také nějaké kontakty se salesiány, takže naše
cesta byla celkem jasná. Složili jsme tajně sliby
a vrhli se do pořádání akcí pro děti a pro rodiny.
A po příchodu do Budějovic jsme také sháněli
lidi k sobě i proto, že jsme je potřebovali sami
pro sebe.
Jana
V době mého dětství a mládí byla pro mě víra
nepříjemnou povinností. Pak jsem na prahu
dospělosti potkala salesiána Michaela
Martinka a partu mladých lidí, díky nim se můj
pohled na křesťanský život od základu změnil.
Zažila jsem mezi nimi laskavé přijetí a poprvé
jsem si „všimla“, že i mě má Bůh rád.

Po seznámení s Pepou se můj okruh přátel
kolem salesiánů rozšířil. Složení slibu bylo a je
pro mě do dneška průkazkou, že patřím do
velké skvělé rodiny. V roce 1991 jsme se
přestěhovali z Písku do Českých Budějovic.
Postupně jsme tu našli několik blízkých
přátel, kterým byl sympatický zakladatel
salesiánů Don Bosko a jeho preventivní
systém. Způsob, jak zaměstnat děti pozitivně,
aby neměly čas a myšlenky na lumpárny, je
úžasná metoda. A tak jsme vymýšleli, hledali
a tvořili různé programy s dalšími rodinami
nejen pro vlastní děti. Někdy to bylo technicky
dost náročné, ale myslím, že to bavilo děti
stejně jako dospělé a na některé zážitky do
dneška rádi vzpomínáme.
Můj pohled na život s Bohem ovlivnili také
někteří salesiáni, kteří prošli jako faráři naší
farností v Suchém Vrbném. Tady chci zmínit
především už jmenovaného Michaela Martinka,
Ladislava Heryána a Tomáše Rádla. Jejich
postoj dal ve mně vyrůst touze po Božím
přátelství. Takovém, ve kterém mi Bůh říká
„Neboj se, Já jsem s tebou za každé situace“.
Když děti odrostly, změnil se chod rodiny.
Změnila se postupně i náplň našich společných

večerů se spolupracovníky. Plánování výletů
částečně vystřídaly otevřené diskuze o
duchovních tématech a životních situacích.
Co se ale nezměnilo je radost ze setkávání, ze
vzájemné podpory, ze sdílení rodinných
starostí a radostí a touha po Božím pohlazení.
Pepa
Jedna z kapitol našeho života je práce spojená
s chaloupkou Ovčín. Tehdejší šéf salesiánů
Dominus (p. František Míša) nám zadal úkol
najít nějakou chalupu na prodej, protože bylo
třeba mít základnu v jižních Čechách. Našli
jsme zajímavý inzerát na domek stojící
naprosto osamoceně. Dominus přijel, ještě
s Jirkou Kašným, a vyrazili jsme ve třech na
místo činu. Dominus si vše prohlédl, popovídal
a pak pravil: „My to berem.“. Udivení majitelé
nám nabízeli čas na rozmyšlenou, ale
Dominus, který mi v tu chvíli připadal jako
kmotr mafie, důrazně prohlásil: „Prodáváte
to? My to kupujem! Podrobnosti s vámi
dojednají tady chlapci.“. Jen pro zajímavost,
cena byla tenkrát 120 000,— Kčs.
Chaloupka dostala jméno „Temešvár“.
To nemá nic společného s Maďarskem, ale
s obcí nedaleko Orlické přehrady. Ovčín se
jmenovat tenkrát ještě nemohla, protože pod
tímto názvem byla na mapách, a tudíž by byla
snáze dohledatelná. Zanedlouho přišel pokyn,
aby se chalupa přepsala z Jirky Kašného na

Volejbal. Hesovi a Havlíčkovi, 1998

Jana a Pepa Hesovi s dětmi, 2021
naši rodinu. Ještě jsme se pak obávali, aby
nám chaloupku nesebrali. Platil totiž zákon, že
majetek emigrantů propadá státu. Zákon se
vztahoval i na nemovitosti, které emigrant
rozprodal méně než rok před útěkem. Ale
nikdo si toho nevšiml. Léta jsme dům s Jiřím
Janštou z Vodňan opravovali. Po zklidnění
poměrů, když se už zdálo jisté, že totalita je
pryč, jsme dům převedli na Sdružení salesiánů
spolupracovníků.
Jako Salesiáni spolupracovníci jsme plně
salesiáni a spolupracujeme s dalšími větvemi
salesiánské rodiny. Jsme rádi, že bratři
salesiáni nás v naprosté většině situací berou
vážně jako plnoprávné salesiány. Jeden
z příkladů, že s námi salesiáni počítají, je
i skutečnost, že ředitelem Salesiánského
střediska mládeže je člen ASC Ondra Trojek.
Jsme rádi, že spolupracovníci mají mladého
radostně hravého ducha.
V poslední době jsme se také jako ASC
iniciovali chov včel v rámci projektu
"Salesiánský med". Jako ASC máme také
jakýsi patronát nad další Chaloupkou –
Tampírem. Pracovat tam ale samozřejmě
může skutečně každý, člen ASC i nečlen,
farník stejně jako nefarník, věřící či hledající,
starý nebo mladý.

Ekonomika a fundraising

Reforma financování církevního školství

Milí podporovatelé a dobrodinci, v současné
době probíhá reforma financování církevního
školství ze strany Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy (MŠMT), jejíž podoba je pro naše
financování doslova životně důležitá.
V předchozích letech jsme získávali dotace
podle počtu dětí přihlášených na pravidelnou
činnost od 1. 9. do 31. 10. příslušného roku
a počtu dětí přihlášených na pobytové akce
a příměstské tábory v předchozím školním roce.
Dotace vypočítané podle tohoto klíče pokryly
velkou část mzdových a provozních nákladů.
Dotace na rok 2022 však bude výrazně

V

snížena, a to hlavně kvůli rozhodnutí MŠMT uznávat
pro výpočet dotace pouze 25 % dětí vykázaných na
příměstských táborech a pobytových akcích.
Prvotní propočty dopadu této změny na naše
hospodaření avizovaly ztrátu přes 2,5 mil. Kč, což
by pro nás bylo likvidační. Naštěstí jsme indikátory
k chystané změně intenzivně sledovali a dokázali
jsme včas reagovat: zvýšili jsme počet aktivit
v pravidelné činnosti. Otevřeli jsme nové zájmové
kroužky a zavedli nové sportovní aktivity
v Otevřených klubech.
Naše rychlá reakce na chystanou změnu
financování nám snad pomohla a podle propočtů
bychom měli získat potřebnou dotaci k financování
provozu a mezd. Nicméně jsme nuceni zavádět
i úsporná opatření. Prozatím nebudeme nakupovat
žádné vybavení, jsme nuceni pozastavit veškeré
investice a zmrazit mzdy.
Finanční výpadek se budeme snažit zmírnit
dotacemi od místní samosprávy a nadací, zvýšením
poplatků za volnočasové aktivity a v neposlední
řadě z pronájmu našeho objektu na Kvildě.
V této pro nás nelehké době velmi uvítáme
jakoukoliv pomoc od Vás dárců. Děkujeme, že
stojíte po našem boku v časech dobrých i v těch
horších. Vaše pomoc pro nás znamená mnoho!

ážíme si toho, že s námi táhnete za jeden provaz!
aše dary nám pomáhají rozvíjet a zkvalitňovat naši pomoc dětem a mládeži.

šem našim příznivcům, podporovatelům a dárcům ze srdce děkujeme.

Možnosti finanční podpory

Nyní ještě více než kdy dříve nám velmi pomohou Vaše říspěvky, které
využijeme na provoz organizace (náklady související se zachováním aktivit
pro děti, vybavení táborových základen, projekt Salesiánský med...)
Číslo účtu:

108 200 2660/5500

QR platba:

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).

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

křížovka
„Na dobré nebo špatné ... (vizte tajenku) záleží dobrá nebo špatná budoucnost společnosti.“
Giovanni Melchiorre Bosco (* 15(16). 8. 1815 † 31. 1. 1888)
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Tipy na dárky:
Salesiánský med
a propolisová tinktura

:

Salesiánská keramika
originální, ruční výroba
svícny, hrnečky, misky,
andělíčci, zvonečky
a mnohem víc

prodej na Čtyráku a v KC : Máj
TÉMA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA: ČTYRÁK
BUDĚJOVICKÁ MĚSTSKÁ ČÁST ČTYŘI DVORY.

NAŠE PŮSOBIŠTĚ V PROUDU ČASU A Z RŮZNÝCH ÚHLŮ POHLEDU.

Krásné Vánoce a šťastný nový: rok!
Zůstaňme v kontaktu
Salesiánské středisko mládeže
můžete sledovat na sociálních sítítch:

Informace o nás najdete na

www.sasmcb.cz
Budeme rádi, když nám napíšete na e-mail

sasmcb@sasmcb.cz
nebo zavoláte na číslo

910 441 242
@sasmcb

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

Salesiánské
středisko
mládeže Č.B.

salesiani_o.uk.ej

salesiani.oukej

