POMÁHÁME POTŘEBNÝM
RODINÁM S DĚTMI Z UKRAJINY

Poptáváme auto
Pro zajištění našich programů a provozu
Střediska
potřebujeme
pořídit
nového
motorového pomocníka. Budeme rádi, když
nám nabídnete vhodný zánovní osobní
automobil v ceně do 100 tisíc s benzínovým
motorem (jezdíme hlavně po městě), ideálně
v kombi provedení, který nám bude dobře
sloužit ještě několik dalších let.
Pokud byste o nějakém věděli, nabídněte
prosím. Kontakt: jaroslav.babicky@sasmcb.cz,
tel. :731 619 886. Děkujeme!

Salesi á nsk ý ples
Milí čtenáři, srdečně Vás
zveme
na
jubilejní 30. Salesiánský ples, který se
koná 30. 4. 2022 v Kulturním domě Vltava
v Českých Budějovicích.
Těšit se můžete na hudbu v podání kapely
MP3, tanec, dobrou společnost a překvapení ve
formě netradičního předtančení. Fotograf David
Veis pro Vás bude mít připravený fotokoutek,

ve kterém můžete zvěčnit vzpomínku na chvíle
strávené s Vašimi blízkými. Chybět nebude ani
bohatá tombola, jejíž výtěžek bude jako již
tradičně použit na dobrou věc.
Více informací najdete na našem webu
a sociálních sítích.

Hledáme nové kolegy

Milí čtenáři,
do našich řad hledáme
kolegy na následující pozice:

PR pracovník
Sociální pracovník
Pedagog volného času na pozici
Koordinátor zájmových kroužků
Nabízíme zajímavé finanční ohodnocení,
kreativní práci v mladém kolektivu, zajímavé
zkušenosti a možnost seberealizace i dalšího
vzdělávání.
U nás Vás čeká rodinná atmosféra, odborné
vedení a podpora, řada zaměstnaneckých
benefitů a zázemí zavedené a rozvíjející se
organizace s vyspělou firemní kulturou.
Kdybyste zvažovali, že posílíte náš tým
nadšených profesionálů, budeme moc rádi, když
se nám ozvete. Rádi Vám řekneme víc. Aktuální
informace o volných pozicích a výběrových
řízeních najdete také na našem webu a na
našich profilech na sociálních sítích.
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Milí dobrodinci, přátelé
salesiánského díla,
dostává se k Vám další
číslo Čtyráckého
zpravodaje plného
nových informací
a podnětů nejen
z naší činnosti, ale
i z dalších oblastí
vzdělávání a výchovy.
Nacházíme se
v období, které dobře známe,
v době postní, době předvelikonoční. Celý křesťanský svět
se připravuje na prožití podstaty křesťanství a naděje ze
zmrtvýchvstání, která přichází po hodinách smutku
a beznaděje spojené s Ježíšovou smrtí na kříži.
Řada z nás nyní prožívá smutek, beznaděj a vztek na
agresory, kteří stojí za bolestí ukrajinského národa, který
byl bezdůvodně válečně napaden. Jsem hrdý na všechny
ty, kteří v salesiánské rodině otevřeli svá srdce a domovy
všem potřebným. Jak konkrétně se do uprchlické pomoci
zapojilo a zapojuje naše Salesiánské středisko si můžete
přečíst na následujících stránkách.
Ve výchově dětí se dříve nebo později setkáváme
s obdobím plným otazníků. „Mami, a proč…?" Je to období,
kdy se děti snaží pochopit fungování okolního světa
a porozumět mu. Svým rodičům tedy zcela přirozeně
kladou otázky, nemají v úmyslu je rozzlobit. Na některé
jejich otázky odpovídáme snadněji, ale některé i nás
„velké děti“ dostanou do úzkých. „Proč Bůh dopustil tak
ponižující smrt svého syna, jako byla smrt na kříži? Proč
Bůh dopouští tak velkou nepravost, jaká se právě děje na
Ukrajině? PROČ…?“ Odpověď je pro mě mlhavá, ale jedno
je mi zřejmé: že naše křesťanské a salesiánské srdce nám
nedovoluje odsuzovat lidi za to, že se narodili tam, či tam
nebo dokonce v Rusku. Jasně odsuzujeme a odmítáme zlé
skutky a ty, kteří jsou za ně zodpovědní. S velkou lítostí
a sevřeným hrdlem pozorujeme válečné hrůzy způsobující
lidskou bolest, a to zvláště na malých a bezbranných.
A o těchto věcech je třeba mluvit a hledat pravdu, jen tak
se z otazníků stanou vykřičníky.
Rád bych Vás touto cestou ujistil, že naše
činnost a programy nepřestaly a nepřestanou být
směřované k těm, kteří nás potřebovali před válečným
konfliktem a potřebují nás stále. Naše srdce, otevřená náruč
i úsměv budou i nadále patřit těm, kteří nás potřebují, včetně
ukrajinských dětí, které přicházejí s velkou bolestí na srdci.
Ať naděje zůstává v nás! ALELUJA, SLÁVA UKRAJINĚ
A VŠEM LIDEM, KTEŘÍ BOJUJÍ ZA MÍR A SVOBODU!
Ondřej Trojek, ředitel SaSM

pomoc ukrajině

Pomoc uprchlíkům
Milí čtenáři, v těchto dnech zažíváme kromě
blížících se Velikonoc a příchodu jara bohužel
i těžké chvíle spojené s válečným konfliktem na
Ukrajině. Hluboce soucítíme s oběťmi bojů
a snažíme se pomoci uprchlíkům, převážně
matkám s dětmi, aby snáze překonaly tuto
složitou životní situaci. Jako symbol solidarity
s lidmi postiženými válkou zavlály ukrajinské
vlajky na všech budovách, ve kterých působíme:
na naší základně na Kvildě, na budově KC Máj
i na Čtyráku. Kromě tohoto symbolického gesta
jsme uvolnili uprchlíkům 12 lůžek v našem
školském vzdělávacím středisku na Kvildě, kde
právě skončily lyžáky pro děti. Přístřeší zde
nalezly již dvě rodiny s dětmi. Dalším lidem, které
válka vyhnala z jejich domovů, poskytli zázemí
a střechu nad hlavou salesiáni z komunity na
Čtyráku.
Společně s Českým červeným křížem se
účastníme sběru a organizace humanitární
pomoci. V čele s naším ředitelem Ondřejem

Trojkem, který se všech projektů pomoci ujal
s vervou sobě vlastní, se nám podařilo zajistit větší
množství materiálu, než bylo momentálně potřeba,
takže Český červený kříž získal zásobu materiálu
pro balení hygienických balíčků pro uprchlíky
v dalších dnech. Naši zaměstnanci, ale také třeba
dobrovolníci z řad rodičů dětí, které navštěvují naše
zájmové kroužky, salesiáni spolupracovníci a další
přátelé salesiánského díla pomáhali s velkým
nasazením právě i s balením těchto balíčků.

Jak se můžete zapojit do
naší pomoci ukrajinským
uprchlíkům Vy?

Podpořte naše aktivity
pro rodiny s dětmi
z Ukrajiny
Rozhodnete-li se finančně podpořit naše aktivity na pomoc rodinám s dětmi
z Ukrajiny, pošlete prosím Váš dar na náš účet a do zprávy pro příjemce
napište "Ukrajina". Váš dar bude beze zbytku využit na pomoc těmto
rodinám. Aktuality z našich projektů na pomoc ukrajinským uprchlíkům
můžete sledovat také na našem webu a sociálních sítích.
Číslo účtu:

108 200 2660/5500

QR platba:

Vaše finanční příspěvky můžete odeslat na náš 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, případně do zprávy pro
příjemce napište účel platby a platbu autorizujete).

pomoc ukrajině

Programy pro
ukrajinské děti
Jsme si vědomi toho, že k nám přichází
z válkou zmítané Ukrajiny čím dále více dětí,
které potřebují i jinou než akutní péči, aby se
mohly co nejrychleji zapojit do normálního
života. Proto jsme již pro ukrajinské děti
připravili první programy.
Navázali jsme spolupráci s několika
dobrovolníky, kteří se domluví ukrajinsky nebo
rusky a v současnosti s jejich pomocí
rozjíždíme Doučování pro ukrajinské děti,
jehož cílem je v první fázi děti naučit základní
česká slovíčka a fráze.
Do našich řad jsme přivítali také dvě nové
ukrajinské kolegyně, které se nejprve
přihlásily
do
našich
programů
jako
dobrovolnice a vzhledem k tomu, že mají
pedagogické a psychologické vzdělání, mohli
jsme je hned aktivně zapojit. Tyto kolegyně již
navštěvují kurzy českého jazyka a seznamují
se s našimi stávajícími programy. Zatím se
zúčastnily prvních jednorázových programů
pro děti uprchlíků a v současnosti s jejich
pomocí
rozjíždíme
program
Akademie
dětského rozvoje na Čtyráku, v jehož rámci
nabízíme různým věkovým skupinám dětí
volnočasové aktivity zaměřené na rozvoj
paměti,
myšlení,
logiky
či
kreativní
představivosti hravou formou. Tyto programy
probíhají od konce března čtyři dny v týdnu
a my věříme, že ukrajinským dětem usnadní
aklimatizaci a zpříjemní čas u nás strávený.
Více o naší aktuální nabídce programů pomoci
ukrajinským dětem najdete na našem webu
a sociálních sítích.

Naše nové kolegyně z Ukrajiny se seznamují
s dětmi v předškolním klubíku Mája

O naší nabídce pomoci a možnostech jsme
informovali zástupce města České Budějovice,
Jihočeského
kraje
i
krizového
štábu.
Spolupracujeme také s řediteli českobudějovických škol, které navštěvují ukrajinské
děti. Postupně vyhodnocujeme a konkretizujeme
naše možnosti zapojení na základě potřeb, které
se průběžně mění podle toho, jak uprchlíci
přicházejí, abychom mohli pomáhat co
nejúčinněji.

Symbolicky vyjadřujeme podporu napadené
zemi vlajkami umístěnými na Čtyráku a na
budově KC Máj, kde sídlíme. Ukrajinská vlajka
vlaje také na budově našeho školského
vzdělávacího střediska na Kvildě (na fotce
vlevo), kde našly útočiště maminky s dětmi,
které byly nuceny z Ukrajiny před válkou utéci

Povídka velkopáteční

Starý Mráček byl znám svou láskou k alkoholu
a nenávistí k církvi. S přibývajícími roky se to
ještě horšilo. Nevynechal žádnou příležitost,
kdy se mohl napít, ani kdy mohl zesměšňovat
faráře nebo napadat církev. Jednou z jeho
„tradičních“ provokací bylo pořádání domácí
zabijačky na Velký pátek.
Ani letos tomu nemělo být jinak. Posilněn
notně alkoholem, dostal další ze svých nápadů.
Zavolá faráře, že je u nich někdo před smrtí,
aby mu přijel dát poslední pomazání. Ať je
nějaká sranda. Když mohl Lada nechat mluvit
kocoura Mikeše i Pašíka, co by nemohl mluvit
taky jejich Pašík? Kopnul do sebe další
skleničku a vytočil číslo.
"Prosím, farní úřad."
"To je pan farář?"
"Ano, u telefonu, co potřebujete?"
"Já bych nutně potřeboval zaopatřit, mám už
smrt na jazyku."
"A kdo volá? Kde bydlíte?"
"U Mráčků. Na samotě u lesa."
"Vy jste pan Mráček?"
"Ne pan Mráček, já jsem to prase vod Mráčků,"
dusil v sobě smích.
"Já vám nerozumím, co říkáte? Asi jsem špatně
slyšel. Jaké prase?"
"No, žiju celej život jako prase, takovej svinskej
život. Jedna prasečina za druhou. Tak hlavně
přijeďte rychle, ať to stihnete dřív, než umřu.
Prosím vás, pospěšte si," snažil se Mráček
o zoufalý hlas. Pak ještě do telefonu
zachrochtal a zavěsil. Ihned propukl v bouřlivý
smích, až se za břicho popadal.
Místní farář, otec Matěj, držel ještě v ruce
mobil, když na faru dorazil kostelník pomáhat
mu se zahalováním křížů. Zhruba mu
převyprávěl telefonát, protože mu to celé
přišlo krajně zvláštní.
"Jestli to byl starej Mráček, tak si z vás dělal
srandu, to je jasný jak facka," zhodnotil situaci
kostelník.
"Když ale někdo požádá kněze o pomazání
nemocných, tak musí jet. Člověk před smrtí
často změní svůj pohled a chce se smířit
s Bohem."
"Když musíte, tak musíte, ale já vám říkám, že
na každou svini už se někde vaří voda. A to
rozhodně platí taky o Mráčkovi."

"Takhle už nikdy o nikom nemluvte. Teď ale už
musím pospíchat."
Za čtvrt hodiny dorazil k Mráčkům.
Tam bylo Boží dopuštění. Po dvoře volně
pobíhalo zdivočelé prase. Dveře do stavení
byly otevřené, tak zaklepal a zavolal:
"Pane Mráčku, jste doma?" Zevnitř vyšel
řezník v zástěře s nožem v ruce. Když
uviděl otce Matěje, tak se i s tím nožem
divoce pokřižoval a vykřikl: "Ježišmarjá,
farář!" Otec Matěj si jen pomyslel, že to je
zvláštní trojka, Ježíš, Maria a farář. Ani
Nejsvětější Trojice, ani svatá rodina.
Potom proklouzl kolem něho do sednice.
Na posteli ležel bezvládně pan Mráček,
zkřivenou pravou půlku obličeje, spadlé víčko.
Něco se pokoušel říct, ale pouze mu vytekly
sliny ze svěšeného koutku. Vedle postele
stála brečící paní Mráčková, neschopná
slova. Otec Matěj nezahálel. Vyznání hříchů
už teď nepřipadá v úvahu, ostatně se z nich
vyznal už v tom telefonátu, v tom případě
rovnou pomazání nemocných. Sotva dokončil
udílení svátosti, vydechl pan Mráček
naposledy. Přidal tedy pro jistotu ještě
jeden Otčenáš a Zdrávas a zatlačil mu oči.
"Pane faráři, jak jste to věděl? Já volala jenom
doktora, vás jsem zapomněla zavolat?"
nechápala paní Mráčková. "S tím si hlavu
nelamte. Bůh má zcela zvláštní smysl pro
humor. Váš pan manžel možná věděl, že se blíží
smrt, a tak se asi dal na pokání a zavolal mě
sám, abych přijel a doprovodil ho do náruče
našeho Pána. Tentokrát to vyšlo, ale jinak si
pamatujte," stočil pohled na chvíli i k řezníkovi,
který s otevřenou pusou stál u dveří, "že není
dobře odkládat smíření s Bohem až na
poslední chvíli."
"To není možný," divila se paní Mráčková, "sice
se občas modlím za jeho obrácení, ale tomuhle
bych nikdy nevěřila, že by se mohlo stát."
"Tak proč jste se tedy za to modlila, když jste
tomu nevěřila?" Od odpovědi už ale paní
Mráčkovou zachránil lékař, který pospíchal
dovnitř: "Dobrý den, tak, kdepak máme toho
maroda?"
Pepa Hes

Mezinárodní den romů

Přijďte s námi oslavit Mezinárodní den Romů. Tento
den, připomínaný každoročně 8. dubna, oslavuje
romskou kulturu a má za cíl také rozšiřovat
povědomí o problémech, kterým Romové čelí.
Letos jsme opět při této příležitosti připravili ve
spolupráci s Charitou České Budějovice odpoledne
plné zábavy, které se uskuteční 9. 4. 2022
v době 15–18 h na zahradě u kostela sv. Vojtěcha,
Emy Destinové 1 ve Čtyřech Dvorech v Českých
Budějovicích.
Těšit se můžete na vystoupení romských
hudebníků a tanečnic, chybět nebudou ani tvořivé
a pohybové aktivity pro děti a občerstvení.

Bosco run

Bosco run je seriál osmi
štafetových závodů
kolem České Republiky
přes Salesiánská střediska.
První etapa se běžela v roce
2016 z Brna do Fryštáku. 188 km dlouhá trasa
letošní již 7. etapy povede z Plzně do Č. Budějovic.
Jedná se o amatérský závod, jehož hlavním
cílem je vytvořit prostor pro setkání všech
nadšených lidí a společně podpořit myšlenku Dona
Boska. Atmosféra závodu je neopakovatelná
a o zážitky není nouze. Týmy běžců se utkávají
v noci i ve dne za horkého slunce i chladného rána.
Mnozí si sáhnou na dno, ale vzájemná týmová
podpora je vždy zvedá zpět z prachu cesty.
Bloudění jednotlivých týmů neustále míchá
Tým SaSM ČB "4ák BĚŽÍ" dobíhá jako první
do cíle 4. etapy v Praze, 2019

pořadím a o skutečné pozici jednotlivých běžců
občas neví ani samotné týmy ani pořadatelé.
Velmi mě těší nadšení a přátelská atmosféra,
která na jednotlivých ročnících panuje, i to, že
letošní ročník je již předposlední a společně se tak
blížíme naplnění myšlenky oběhnout všechna
Salesiánská střediska v ČR.
Tým Salesiánského střediska mládeže
v Českých Budějovicích s názvem "4ák BĚŽÍ" tvoří
hlavně "chaloupkáři" a běhá za něj také matador
závodu Štěpán Vondrášek, pedagog volného
času SaSM-DDM ČB. Tento tým se účastnil všech
ročníků Bosco run a čtyři ze šesti etap vyhrál.
Zveme všechny příznivce zdravého pohybu
a vyznavače Fair Play, aby se k nám přidali a zažili
atmosféru Bosco run! Více informací o závodu,
včetně videa a fotografií z jednotlivých etap je
možné zhlédnout na www.boscorun.cz Těšíme se
na startu v Plzni 18. 8. 2022, v cíli v Českých
Budějovicích pak o den později.
Martin Friedl , organizátor Bosco run

Pestrá zima v OK
Ještě než se uzavřel předešlý rok, zažili jsme
v Otevřených klubech mnoho krásných chvil.
Děti z programu Oratoř a naši nejmenší
z Klubíku Mája zhlédli mikulášské představení
v Malém divadle. Nejen, že se jim líbilo představení,
ale od Mikuláše a anděla dostali dárky.
Předtím, než jsme se na Oratoři rozloučili před
vánočními prázdninami, jsme se vydali společně
objevovat krásy vánočně nasvícené Zoo Hluboká,
která nás vskutku uchvátila svou atmosférou. Ve
všech našich programech pak proběhla závěrečná
vánoční posezení, zdobení stromečku, pečení
perníčků a na klubu Pod Střechou dokonce i vaření
vánočního punče, samozřejmě nealkoholického.
Nový rok jsme mimo jiné přivítali hudbou
prostřednictvím muzikoterapie, která se ve dvou
dnech odehrála v programech Klubík Mája, Oratoř
a Wolf klub. Účastníci se seznámili i s hudebními
nástroji, které nikdy předtím neviděli a neslyšeli.
Nechali na sebe působit hudbu a její harmonizační
a relaxační potenciál. Překvapením pro děti
z Oratoře a klienty Wolf klubu byla znalost romské

Děti z Oratoře si před Vánocemi užily
představení v Malém divadle
hudby terapeuta Jana Chromečka, kterou ihned
využili a společně zahráli a zazpívali několik
známých i méně známých písní.
Muzikotreapie pro děti z Klubíku Mája

Děti z Oratoře na návštěvě vánočně nasvícené
Zoo Hluboká

Největšími akcemi posledních měsíců byly
bezesporu lyžařské výcviky, tedy akce Hory
s Oratoří pro děti 6–13 let a Klubové hory pro
klienty našeho nízkoprahového zařízení pro děti
a mládež NZDM V Kostce ve věku 12–19 let.
Na Hory s Oratoří se vydalo hned několik
úplných začátečníků, kteří ale díky odvaze
a podpoře instruktorů zvládli základy jízdy na
lyžích a někteří i na snowboardu natolik, že ke
konci akce samostatně sjížděli celou sjezdovku.
Upřímně ale všechny zúčastněné výcvik unavil, jak
je ostatně vidno na fotografiích “před a po”.
Klubovým horám zase dominovala jízda na
snowboardu. Většina účastníků základy jízdy
získala již v minulých ročnících akce.
Oba výcviky proběhly ve skvělé náladě,
účastníci si mimo chvil na svahu užili také bohatý
program, který pro ně pedagogové připravili.

Hory s Oratoří: na začátku hodně energie,
nadšení a očekávání...

...na konci pak sice energie o poznání méně,
zato ale hodně hrdosti na své výkony a radosti
z nově nabytých dovedností

lokalit, abychom dopředu věděli, kde budeme
nejvíce potřeba a s čím se v terénu budeme
setkávat. Od ledna sociální pracovníci chodí čtyři
hodiny v týdnu ven a kontaktují zde buď nové
potenciální klienty či ty stávající. Zajímají se o život
dětí a mladých v dané lokalitě, hovoří s nimi o jejich
konkrétních situacích a potížích, se kterými se ve
svém životě potýkají. Působí zde také preventivně
skrze rozhovory na témata rozličných rizikových
situací a jevů, které se místní cílové skupiny týkají.
Potřebnost sociální služby přímo na ulici je
nesporná. Díky ní se pomoc dostane většímu počtu
klientů včetně těch, kteří by do ambulantní formy
NZDM z různých důvodů třeba ani nikdy nedorazili.
Třeba proto, že o službě nemají informace, protože
na klubu je někdo, s kým prostor nechtějí sdílet či
je pro ně užívání institucionalizované služby
stigmatizující. Pracovníci v terénu nejsou nijak
označeni právě proto, aby neupoutávali pozornost
a člověk, kterému na ulici právě službu poskytují,
nemusel řešit, že ho někdo uvidí s výrazně
označeným pracovníkem.
Za první tři měsíce poskytování terénní formy
v rámci ní proběhlo 499 kontaktů, tolikrát tedy
sociální pracovníci někoho oslovili a službu mu
představili či s ním spolupracovali při řešení jeho
náročné situaci. Za možnost mít v NZDM opět
terénní formu jsme upřímně vděční a od prvních
chvil venku vidíme, jak je tato práce prospěšná.
Kateřina Burianová,
koordinátorka Otevřených klubů a vedoucí
sociální služby NZDM V Kostce

Terénní forma NZDM
je po čtyřech letech zpět
Letošní velkou novinkou v Otevřených klubech je
znovuotevření terénní formy sociální služby NZDM
V Kostce. Po čtyřleté pauze tak sociální pracovníci
mohou poskytovat službu dětem a mladým
i v ulicích sídlišť Máj a Vltava, kde máme také
ambulantní formu – kluby a konzultační hodiny.
Ještě před spuštěním terénní formy se všichni
sociální pracovníci k této formě práce proškolili na
třídenním kurzu na klíč pro naše NZDM. Předem
také probíhala cílená depistáž (vyhledávání
potenciálních klientů) a monitorování potřebných

Sociální pracovnice NZDM V Kostce vyrážejí
"do terénu", aby byly ještě více na blízku
potřebným dětem a mladým lidem

Sportovní hry

Kroužek Sportovní hry si vyzkoušeli vést
účastníci našeho kurzu "Junioři", který
vychovává novou generaci mladých lidí, kteří se
chtějí věnovat dětem a volnočasovým aktivitám
pro ně. Děti tak měly zpestření v podobě
nových tváří a her. Nesměl ale chybět ani
oblíbený fotbal, florbal či basketball. Kroužek je
zahájen i ukončen vždy společným kolečkem,
kde děti sdílejí mezi sebou i s vedoucím kroužku
svou náladu či přání, co by chtěly během
kroužku dělat a na závěr hodnotí, jak si hry užily.

Veselá vařečka

Každé úterý se Čtyrákem line tak skvělá vůně, až
se sbíhají sliny nejen horolezcům, kteří mají ve
stejnou dobu kroužek vedle přes chodbu. Děti na
tomto kroužku upekly a uvařily již spoustu dobrot,
které vždy pak zaslouženě společně snědí.
Když s dětmi čekáme, než se nám pokrm uvaří či
upeče, často hrajeme hru na poznávání chutí se
zavázanýma očima. Tato hra děti moc baví a mnohdy
ochutnají i potravinu, kterou ještě nikdy nevyzkoušely.

Příroda nás baví

Ani nepřízeň počasí v posledních měsících nám
nezabránila v tom, abychom s dětmi trávili venku
co nejvíce času. Děti se tak například vydaly po
stopách soba a dalších polárních zvířat. Během
cesty děti plnily společně úkoly a na konci
stezky je čekal balíček s odměnou.
V zimních měsících jsme také chodili
pozorovat a krmit ptáky, koně a ovce a vydali
jsme se i za poznáním života včel do našeho
centra enviromentální výchovy Maják.

Handmade
aneb ruční výroba

Děti z kroužku Handmade aneb ruční výroba
vytvořily již spoustu krásných výrobků, které
jsou většinou z přírodních materiálů. Děti se
naučily vytvořit například krásná přírodní mýdla,
ručně vyrobená razítka z brambor, kterými
potiskly látkové tašky, sezonní věnce na dveře,
adventní věnce nebo také klíčenky a závěsy na
květináče technikou Macrame (drhání).
Tereza Kapcová, koordinátorka zájmových kroužků

Chaloupkové lyžáky 2022
Díky příznivé situaci a zvládnutelným vládním
opatřením jsme mohli v tomto roce po dvouleté
pauze uspořádat naše tradiční lyžařské víkendy.
Účastníci hned od začátku projevili veliký zájem
a během 3 dnů od spuštění přihlašování byly oba
lyžařské turnusy naplněny.
První lyžařský turnus se konal v období
pololetních prázdnin a účastnilo se ho 17 dětí.
Druhý lyžařský turnus byl v období jarních
prázdnin a zúčastnilo se ho 15 dětí. Mezi
účastníky byli lyžaři výborní, ale i ti, kteří stáli na
lyžích vůbec poprvé. Ubytováni jsme byli na
našem středisku na Kvildě, ale lyžovat jsme
jezdili na o trochu větší kopec na Zadov.
Oba víkendy panovaly velmi dobré sněhové
podmínky. Od rána do odpoledne jsme lyžovali,
jak jen to bylo možné. Později odpoledne a večer
nás čekaly různé aktivity. První den jsme se vždy
seznamovali se základními pravidly pro lyžaře:
s pravidly pohybu na svahu, se právným
oblečením lyžaře a podobně. Později odpoledne
jsme si užívali hromady sněhu na Kvildě například
stavěním sněhových staveb či tradičním
pytlováním. Večery jsme měli tvořivé, plné her,
filmů a dokonce účastníci jeden večer měli
možnost prozkoumat svět robotiky.
Oba turnusy jsme zakončili slavnostním
předáváním medailí a odměn a návštěvou
Informačního střediska Kvilda, kde kromě
interaktivní výstavy mohli účastníci zhlédnout
krátká videa o Šumavě a okolí.
Velké díky patří všem, kdo se na realizaci
lyžáků podíleli. Hlavně vedoucím a instruktorům
Tomášovi, Kubovi, Matějovi, Ondrovi, Lídě,
Kubovi, Květě, Níně, Peťovi, a také kuchařkám
Elišce, Barče, Vlaďce a Milušce.
Hana Laschová, Koordinátorka Chaloupek

Pobytové Chaloupky

Letošní léto plánujeme 9 pobytových Chaloupek.
Pořádáme jak tábory určené zvlášť pro chlapce
a pro dívky, tak tábory smíšené.

PRO CHLAPCE
9–10 let, 1.–9. 7., Ovčín u Dražíče, téma
bude upřesněno
11–12 let, 17.–26. 7., Ovčín u Dražíče, téma:
Král Elesar je zvolen králem!
13–14 let, 2.–12. 7., Tampír, téma bude
upřesněno

PRO DÍVKY

9–10 let, 9.–17. 7., Ovčín u Dražíče, téma:
Rytířský slib
11–12 let, 26. 7.–4. 8., Ovčín u Dražíče, téma:
Ztraceno v realitě
13–14 let, 12.–22. 7., Tampír, téma: Realita
a pravděpodobnost

SMÍŠENÉ
Horolezecký tábor 6–14 let, datum bude
upřesněno, Bechyně
7–8 let, 1.–8. 7., fara Hosín, téma: Nebylo,
bylo, dávno kdysi,…
15–17 let, 22. 7.–2. 8., Tampír, téma: 1C. 7.
77A

Příměstské Chaloupky

Několik posledních volných míst zbývá ještě
i na některých z našich šesti letošních
příměstských táborů. Ty mají již tradičně různé
zaměření a vybrat si můžete tábor pro všechny
věkové kategorie.
Více informací o všech akcích pořádaných
naším Střediskem včetně cen a způsobu
přihlašování naleznete na www.sasmcb.cz.

ČTYŘI DVORY
neboli

ČTYRÁK
Českobudějovická čtvrť Čtyři Dvory (něm.
Vierhöf, hovorově Čtyrák) leží na levém břehu
Vltavy. Na západě sousedí se Sídlištěm
Šumava, východně od ní je Výstaviště.
Referenci
„Čtyři Dvory“ obsahují však
i vzdálenější místa, jako například obchodní
centrum na Sídlišti Máj nebo park 4 Dvory,
který se nachází mezi dvěma největšími
českobudějovickými sídlišti Vltava a Máj.
Pojem Čtyři Dvory je tedy často používán pro
velkou část levobřežní části města. To
odpovídá i historické rozloze Čtyřech Dvorů,
která byla větší než ta podle současné
definice.
Naše aktivity se odehrávají jednak přímo
na Čtyráku, a to v budovách přiléhajících ke
kostelu sv. Vojtěcha na ulici Emy Destinové,
kde se koná většina našich zájmových kroužků
a dále v budově Komunitního centra Máj, kam
se naše působení rozšířilo v roce 2014. Na
programech Střediska se aktivně podílejí také
salesiáni z komunity při kostelu sv. Vojtěcha.
Zvony sv. Vojtěch a sv. Antonín, 1939

Kostel sv. Vojtěcha
Ve Čtyřech Dvorech se nachází také kostel,
který nese jméno Sv. Vojtěcha, druhého
pražského biskupa z rodu Slavníkovců. Pojďme
si nyní
společně
připomenout
historii
i současnost tohoto českobudějovického
kostela a jeho propojení se Salesiánským
střediskem mládeže.
Podélný kostel s asymetricky umístěnou věží
je vnitřně členěn gotizujícím vítězným obloukem,
oddělujícím jednolodní prostor od mírně užšího
pravoúhlého presbytáře. Vertikální přiznané
konstrukční prvky vnitřních opěráků rytmicky
vyplňují dvojice strohých sdružených oken.
Plochý betonový strop imituje historické
čtvercové kazetové uspořádání. Na čelní stěně
presbytáře je umístěn velký dřevěný kříž
a dřevěná socha svatého Vojtěcha se sousoším
pruských válečníků v nadživotní velikosti od
sochaře a řezbáře Josefa Vítka (* 1914). Reliéfní
křížová cesta po obvodě chrámové lodi pochází
z doby výstavby kostela. Původně zamýšlené
umístění soch světců na severní venkovní straně
kostela nebylo nikdy realizováno.
V roce 1869 byla zásluhou průmyslníka
a podnikatele Vojtěcha Adalberta Lanny
vystavěna uprostřed tehdy ještě samostatné
obce Čtyři Dvory na Husově třídě kaple, jež byla
zasvěcena sv. Vojtěchovi, křestnímu patronovi
tohoto vlivného mecenáše (jméno Adalbert bývá
považováno za německý ekvivalent českého
jména Vojtěch).
Na přelomu 19. a 20. století byla obec Čtyři
Dvory již poměrně velká a místní lidé začali čím

dál více pociťovat potřebu vlastního kostela.
Tato myšlenka ožila znovu kolem roku 1930, ale
až v roce 1934 se čtyřdvorští definitivně
rozhodli pro výstavbu kostela. Až do roku 1938
probíhaly rozličné sbírky, jejichž záměrem bylo
sehnat finanční částku potřebnou k zahájení
stavebních prací. Přestože byl pozemek pro
stavbu kostela a přilehlého malého kláštera
získán zdarma, činily výdaje na stavbu kostela
bez přilehlé budovy více než jeden milion korun.
Jednalo se o na tehdejší poměry velkou částku.
Pro představu: nepodsklepený přízemní rodinný
domek stál tehdy přibližně 20 000,– korun,
stejně jako nový menší osobní automobil.
8. května 1938 byl posvěcen základní kámen
čtyřdvorského kostela.
Architektem kostela se stal Ing. arch.
Jaroslav Čermák (1901–1990), představitel
funkcionalistické sakrální architektury 20.
století, který později projektoval také kostel
sv. Jana Nepomuckého v Praze Košířích. Za
samotnou výstavbu byl zodpovědný stavitel
František Stašek. První mše svatá byla v nově
postaveném kostele sloužena 19. března 1939.
Samotné vysvěcení ale proběhlo až po válce,
12. října 1947, kdy byl jmenován do úřadu nový
biskup ThDr. Josef Hlouch. Ke kostelu byla
přistavěna fara, která se v letech 1939–1950
stala řeholním domem františkánů, do jejichž
správy byl kostel svěřen.
Po vynuceném odchodu řeholníků byl kostel
spravován českobudějovickým děkanstvím a na
faře byla umístěna mateřská škola.
Svou pohnutou historii mají i kostelní
varhany a zvony. Varhany umístěné v tomto
kostele byly původně vyrobeny ve Vídni
roku 1911 pro zelenohorský poutní kostel

Nanebevzetí Panny Marie, ale po roce 1948 se
zelenohorský zámek i kostel dostaly do správy
Československé lidové armády, která je
zdevastovala. Složitou cestou se podařilo roku
1960 varhany převézt do Českých Budějovic,
kde byly opraveny a instalovány v kostele
svatého Vojtěcha.
Roku 1939 byly v kostele osazeny a
slavnostně posvěceny zvony Antonín (600 kg) a
Vojtěch (900 kg), vyrobené v brněnské
Manouškově zvonárně. Tyto zvony, jako mnoho
dalších, byly v roce 1942 zrekvírovány pro
válečné účely. V roce 1993 se kostel dočkal
zvonů nových. Ty vyrobila pasovská dílna
Rudolfa Pernera a v září 1993 je slavnostně
posvětil biskup A. Liška.
V roce 1990 byla z rozhodnutí biskupa
M. Vlka zřízena při kostele čtvrtá farnost ve
městě. Jejím vedením byli pověřeni salesiáni. Od
roku 1995 zde působí také Salesiánské
středisko mládeže. Svou základnu zde má
většina našich zájmových kroužků, každoročně
zde pořádáme benefiční koncerty a další akce
pro veřejnost, jako jsou například dětské dny,
workshopy na výrobu adventních věnců a pod.
Od roku 2019 je tento kostel, postavený ve
funkcionalistickém slohu, zařazen na seznam
kulturních památek.
V roce 2021 proběhla velká rekonstrukce
kostela. Po více než osmdesáti letech od
dokončení se tak kostel dočkal věžních hodin,
které sice byly součástí původního projektu
architekta Čermáka, ale do loňského roku jejich
umístění naznačovaly jen díry ve zdi, neboť jejich
osazení odsunula nejdříve válka a poté totalita.
Navlékání báně na kříž, 23. 8. 1938

Komunita Salesiánů
V době největšího rozkvětu v devadesátých
letech byly v Českých Budějovicích tři
samostatné komunity salesiánů. V současnosti
salesiánskou komunitu v Českých Budějovicích
tvoří šest salesiánů, kteří žijí společně v domě
u kostela sv. Vojtěcha na Čtyráku. Ještě k nám
patří salesián Josef Dolista, který žije také na
Čtyráku, ale samostatně.
Komunitu v současnosti tvoří: Tomáš Rádl,
důchodce a ředitel komunity, Jindřich Šrajer,
vyučující etiky na Teologické fakultě a ekonom
komunity, Josef Mendel, administrátor farnosti
sv. Vojtěcha a studentský kaplan, Milan
Mihulec, kaplan naší farnosti a vikář komunity,
Michal Kaplánek - vyučující pedagogiky volného
času na Teologické fakultě v Č. Budějovicích, na
Pedagogické fakultě v Brně a na Jaboku
(salesiánská VOŠ) v Praze a také člen
provinciální rady, Pavel Kuchař – důchodce
a vyučující sociální pedagogiku na Jaboku. Josef
Dolista vyučuje etiku na 3. lékařské fakultě
v Praze.
Členové komunity se podílejí na všech
salesiánských dílech v Českých Budějovicích.
Salesián Milan Mihulec, Žehnání aktovek,
září 2021

Salesiáni z komunity na Čtyráku: Tomáš Rádl,
Pavel Kuchař, Josef Mendel a Michal Kaplánek
Snažíme se všude pracovat a žít salesiánským
stylem. To znamená, že se snažíme vnášet všude
naději, vidět dobro v každém člověku, nabízet
radostnou zprávu o milosrdném a milujícím
Bohu, podporovat každou dobrou iniciativu
a všímat si těch, kdo jsou na okraji naší
společnosti nebo i farnosti. Všichni jsme také
členy rady Výchovně pastoračního společenství
na Čtyráku, kde jsou zástupci jednotlivých
sektorů a řešíme společně směřování
salesiánského díla v Č. Budějovicích. K tomu
nám slouží společně vypracovaný Výchovně
pastorační projekt komunity.
Kromě toho někdy vypomáháme diecézním
kněžím, když to po nás žádají. Občas se podílíme
i na celorepublikových salesiánských akcích.
Během roku pořádáme několik duchovních
cvičení pro salesiány spolupracovníky z celé
republiky jako exercitátoři, občas sloužíme mše
na různých akcích.
V komunitě spolu žijeme a modlíme se.
Každý salesián má svůj apartmán: jednu
místnost s příslušenstvím, kde bydlí i pracuje.
Každý den se scházíme v komunitní kapli ke
společnému slavení mše svaté a společné
modlitbě. Společně snídáme a obědváme. Letos
si obědy vaříme sami. Při společném jídle si rádi
povídáme. Každý čtvrtek ráno míváme pracovní
snídani, kde si řekneme, co se děje aktuálního
a nečekaného. Jednou za měsíc máme večerní
pracovní poradu, kde řešíme dlouhodobější
úkoly a požadavky. Každý čtvrtek večer máme
společné posezení s dobrým jídlem a vínem.
Každý měsíc máme podle tradice našeho
zakladatele kněze Jana Boska tzv. cvičení

šťastné smrti. Chceme se podívat na svůj život
a naši činnost z pohledu konce našeho života.
Některé věci a události se z tohoto pohledu jeví
jinak. Ukazuje se, co je opravdu důležité. Je to
chvíle k inspiraci pro život, ztišení a odpočinek.
Letos zkoušíme tento program společně se
salesiány spolupracovníky, což je pro obě strany
velké obohacení.
V létě společně trávíme pravidelně týden
dovolené, kde také hodnotíme a plánujeme další
školní rok. Začátek letošního školního roku byl
dost hektický. Každý víkend jsme měli nějakou
akci: Zahájení školního roku, Žehnání aktovek,
oslavy 30 let na Čtyráku, sliby salesiánů
spolupracovníků, velkolepé křtiny... měli jsme
postavený veliký party stan a hodně programu
se odehrávala na zahradě. Počasí nám přálo, ale
na konci září jsme už byli unavení a s námi
všichni aktivní spolupracovníci, tak jsme museli
trochu přibrzdit. Dokončovala se veliká oprava
vnějšku kostela. Někteří salesiáni kromě aktivit
na „Čtyráku“ a v Komunitním centru na Máji
vyučují náboženství na mnoha základních
školách, navštěvujeme také domovy seniorů
a máme tam mše.
Byly uvedeny do života synodální skupinky
ve farnosti. Jedná se o celosvětovou aktivitu
katolické
církve
pro
zapojení
všech
("kostelových" i "nekostelových") lidí, kteří chtějí
hledat cestu církve v současném světě. Je tu
otevřen prostor pro názory každého člověka. Je
to zahájení procesu proměny života církve.
Salesián Michal Kaplánek na Salesiánském
dětském dni v roce 2021

Opět nás brzdila v rozletu
pandemie koronaviru, ale
už jsme byli připraveni.
Všichni jsme se osobně
zapojovali do některých
aktivit všech salesiánských
děl (farnosti, Salesiánského
střediska mládeže, ZUŠ
Vojtěch a Vysokoškolského katolického hnutí)
na Čtyráku. Také využíváme čas a prostor po
mších, abychom se osobně setkávali se
účastníky.
V posledních dnech se zapojujeme do
pomoci lidem z Ukrajiny. Začínáme chodit na
letiště do Plané, kde nabízíme duchovní
službu a lidskou podporu těm, kteří čekají na
odbavení.
Poskytli jsme také jeden apartmán v naší
komunitě mamince s dětmi. Připravujeme
pomoc pro ukrajinské rodiny, které se
ubytují v naší farnosti – nabídka kostela,
možnosti zázemí, výlety pro rodiny s dětmi
a budeme kontaktovat farníky, aby nezůstávali
osamocení.
Tomáš Rádl, salesián

Velikonoce
Začnu příběhem od jednoho španělského
řeholníka. V půdě byla vedle sebe zaseta dvě
semínka. První semínko řeklo: „Chci vyrůst! Přeji
si, aby se moje kořeny dostaly do země a aby
moje výhonky prorazily půdu nade mnou. Toužím,
aby se moje něžná poupata rozvinula jako vlajka
a ohlásila příchod jara. Chci na tváři cítit dotek
slunce a na okvětních lístcích požehnání ranní
rosy." A tak vyrostlo. Druhé semínko nebylo
aktivní. Pasivně čekalo, neboť ze strachu
nechtělo do temné země zapustit kořeny.
Nakonec semínko objevil pták a sezobl ho!
Pána Ježíše můžeme přirovnat k tomu
aktivnímu semínku. On byl ochoten nechat
odumřít své já, byl ochoten dobrovolně se za
lidstvo obětovat. Na kříž přibil dlužní úpis
celého lidstva, a tak otevřel pro každého
člověka cestu k vnitřní svobodě i přístup do
Božího království.
Boží království začalo tedy cestou kříže,
nikoliv cestou politické moci. Kristus
neusedl na trůn místo Herodů a Pilátů,
nestal se osvíceným diktátorem a velebným
vůdcem, ale
Beránkem vedeným na
porážku. Vidíme ho ve Večeřadle, jak umývá
apoštolům nohy. Od toho večera je
poznávacím znamením nejenom křesťanů
přikázání lásky. Kristus odmítl druhé
ovládat a používat je k svým záměrům.
Způsobem úplné vydanosti nám ukázal
skutečnou lásku, která se snižuje k druhým,
která druhými nepohrdá ani se nad ně
nevyvyšuje, která slouží a odpouští i těm,
kteří ho ukřižovali.

"I Ty můžeš být v dnešní době
velikonočním člověkem."
Každý křesťan nebo sympatizant křesťanství je
zván jít v jeho stopách, ve stopách lásky, která vidí
potřeby druhých, která druhým slouží a také
odpouští. Na tuto cestu lásky vstoupím cestou
odumírání svého já jako to aktivní semínko. Tím
odumíráním svého sobectví se můžu stávat
velikonočním člověkem.
Velikonoce, to byla slavnost, kterou Židé
slavili každý rok, aby si připomněli noc, ve

které opustili Egypt. Tam žili jako otroci. Vydali
se vedeni Mojžíšem na dlouhou cestu, aby
dosáhli Bohem zaslíbené země, kde by mohli
žít svobodně.
Velikonoce mají v sobě i něco tajemného,
mají v sobě mystiku. To tajemné Kristovo
vítězství nad zlem i nad smrtí. Velikonoce nám
ukazují, že Život, který se potkal se smrtí,
vyhrál. Že Život vítězí. Že po smutku přichází
radost, po tmě světlo. Tato velikonoční radost
může jít dál skrze nás. Nejde dál skrze
ideologii, ale skrze nás. Skrze naši víru může
být i dnes Ježíš živý. Může žít v nás, v našich
srdcích, ve slově, které vstřebáváme a uvádíme
ve skutek, a to všude ve světě, kde se
pohybujeme.

Velikonoce se slaví na jaře, kdy začíná nový
život. Tento nový život je znázorňován i pomocí
krásných zvyků. Tyto lidové zvyky, jako barvení
vajíček, pomlázka, pečení beránka a různé jiné
symboly, patří k zprávě o zmrtvýchvstání.
A tyto symboly mohou k nám také promlouvat:

KVOČNA S KUŘÁTKY
Když nad dvorem krouží dravý pták, je to smrtelné
nebezpečí pro malá kuřátka, která ale jejich matka
ochrání. My také smíme v nebezpečí hledat
ochranu u Boha, jako ta kuřátka u kvočny.
OHNIVÝ PTÁK FÉNIX
Rajský pták, který když zestárne, vrhne se do ohně
a z popela vstane opět mladý a krásný. Fénix
ukazuje jako křesťanský symbol na Pána Ježíše
a chce naznačit: tak jako Ježíš zemřel a opět vstal
z mrtvých, tak také u nás nebude mít smrt poslední
slovo. Život je silnější než smrt.
ZAJÍC je rychlý a bdělý. Podle lidové víry nikdy
nespí. Svýma dlouhýma ušima všechno slyší a také
vše vidí, protože nezavírá oči ani v noci. Naznačuje,
že Bůh je všude, vidí a slyší všechno. Je také
symbolem zmrtvýchvstání. Jako stále bdící nám
připomíná Krista, který přemohl spánek smrti
a vystoupil z hrobu do věčného života.

VEJCE je všeobecně rozšířený symbol života. Pro
křesťany
je
také
symbolem
Ježíšova
zmrtvýchvstání a vzkříšení člověka. Jako se ze
zdánlivě neživého vejce klube živé kuřátko, tak
vyšel vzkříšený Kristus z hrobu a setkal se se svými
přáteli.
PELIKÁN
Dříve lidé věřili, že si rodiče rozdírají zobákem svou
hruď a stékající krví krmí svá mláďata, což pro ně
symbolizovalo Ježíše, který prolil svou krev na kříži
pro záchranu lidí. Ve skutečnosti pelikán do vaku

ve svém zobáku sbírá ryby, které pak vytlačuje do
zobáků svých mláďat. Ta ve snaze získat co nejvíce
potravy občas místo do ryby klovnou do hrudi své
matky. Je tedy možné, že hruď byla takto zraňována
a zbarvena jak krví ryb, tak i pelikánovou vlastní.
MOTÝL naklade vajíčka, ze kterých se vylíhne
housenka. Když přijde její čas, zakuklí se. Kukla také
praskne, až přijde její čas. Vše se děje samo, není
možné do tohoto procesu zasahovat žádným
urychlováním. Stejně tak člověk potřebuje ke svému
plnohodnotnému životu také „dozrát“ – proměnit se
v dospělého člověka, který je schopen vzlétnout:
přijmout úkol (poslání) a pracovat na jeho
uskutečňování.
Metamorfóza z housenky v okřídleného dospělce je
křesťany také vnímána jako symbol Ježíšova povstání ze
smrti k novému životu. Symbolizuje duši, která povstane
z mrtvého těla a bude žít dál. Je to pořád stejný tvor, teď
je ale živý a krásný zcela novým způsobem.

VELIKONOČNÍ BERÁNEK znamená: někdo se
obětuje za vinu druhých. Beránkova oběť smyla
vinu lidí. Tím beránkem není nikdo jiný než Ježíš.
KOHOUT je symbolem svědomí. Přivádí lidi
k zamyšlení nad sebou. Kokrháním probouzí každé
ráno spáče a zvěstuje nový den, světlo, slunce. Tím
ukazuje na Krista, Světlo světa. Ve velikonočním
příběhu se s kohoutem setkáme v souvislosti
s apoštolem Petrem. Píší o tom všichni čtyři
evangelisté, když líčí, jak Petr zapřel Ježíše.
PÁV patří v některých zemích také mezi tradiční
velikonoční symboly. Dřív lidé věřili, že (vizte
tajenku křížovky na str. 19). Byl tedy považován za
symbol toho, že existuje život, který nemá konce.
Paví pera jsou navíc pověstná svou zářivou krásou,
připomínající ráno Zmrtvýchvstání.

Přeji Vám i sobě, ať jsme i v dnešní době
velikonočními lidmi. Bude to tehdy, když
budeme mít před očima Ježíše, a v jeho síle se
budeme snažit neustále směřovat od zlého
k dobrému, od ošklivého ke krásnému, od
falešného k opravdovému, od chybného ke
správnému, od sobectví k velkorysosti. Ať se tak
stane. K tomu žehná Milan Mihulec, salesián.

Ekonomika a fundraising

Čas probouzení,
očekávání a naděje

Milí čtenáři, příznivci a podporovatelé Střediska,
během velikonočních svátků si připomínáme
zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Velikonoce jsou
také bezpochyby svátky spojené s jarem,
oslavují probouzení přírody, její plodnost, naději
a lásku.
Vaše přízeň a podpora v tomto čase dává
i nám naději a sílu. Vážíme si toho, že věříte, že
děláme důležitou práci, a že ji děláme dobře.
Velikonoční zvyky a tradice se liší v různých
oblastech naší vlasti i v jiných zemích. Všude ale
tradičně bylo jejich úkolem symbolicky se zbavit
všeho starého, očistit domácnost i tělo od
chorob, připravit se na znovuzrození přírody,
udělat si ve svých domovech i myslích místo na
vše dobré, co přijde. Přejeme Vám, aby toho
dobrého, co Vás na jaře potká, byla hojnost
a vše nedobré, aby se Vám vyhýbalo.

V

Dary v roce 2021
a jejich využití
Milí dárci, celková výše finančních darů od Vás
v roce 2021 činila 163 050,– Kč. Rádi bychom Vám
poděkovali a informovali Vás, jak jsme tyto
prostředky využili.
Největší část těchto peněz (79 850,– Kč) jsme
využili na podporu dětí ze znevýhodněného prostředí.
Chtěli jsme, aby děti zažily po covidových omezeních
opět „běžný“ život. Zaplatili jsme jim vstupné do
divadla, do vánoční zoo a spolufinancovali jsme
potraviny na letní aktivity pro ně.
Soustředili jsme se také na podporu našich
dobrovolníků, bez jejichž zapojení bychom nebyli
schopni zajistit naše programy pro děti v
současném rozsahu a kvalitě. Proto jsme se
rozhodli našim dobrovolníkům poděkovat za jejich
nezištnou práci formou úhrady dokladů potřebných
pro jejich práci, drobných dárků v podobě
salesiánských kalendářů či zajištění drobného
občerstvení a vybavení na akce s nimi a pro ně.
Výše této podpory činila 52 740,– Kč.
Zbývající část peněz jsme využili na financování
vzdělávání pracovníků, materiálu (modelovací
hmoty, edukativní pomůcky) a informačního
časopisu pro Vás, dárce.
Květa Herrmannová, ekonomka

ážíme si každého daru. Jednorázového, pravidelného, malého i velkého!

aše dary nám pomáhají rozvíjet a zkvalitňovat naši pomoc dětem a mládeži.

šem našim příznivcům, podporovatelům a dárcům ze srdce děkujeme.

Mo ž nosti finan č n í podpory

Vaše příspěvky využijeme na provoz organizace (náklady související se
zachováním aktivit pro děti, vybavením a provozem táborových základen,
projekt Salesiánský med a environmentální vzdělávací programy pro děti).
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
V tajence naleznete doplnění textu o velikonočních symbolech ze strany 17 (Dřív lidé věřili, že...).
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Nenechte si ujít

BENEFIČNÍ KONCERT
Salesiánského střediska mládeže

30. 5. 2022
kostel sv. Vojtěcha
Emy Destinové 1
České Budějovice

TÉMA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA: DOBROVOLNÍCI
KDO JSOU LIDÉ, KTEŘÍ SE ROZHODNOU NEZIŠTNĚ SVŮJ ČAS
A ENERGII VĚNOVAT DOBRÉ VĚCI

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

