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med květový 950 g 
med květový 170 g 
med květový 26 g 

med medovicový 950 g 
med medovicový 170 g 

propolisovou tinkturu extra silnou 10 ml
propolisovou tinkturu 50 ml

Aktuálně  si  u  nás  můžete  zakoupit: 

Více o našich včelích produktech i vzdělávacích aktivitách pro děti v rámci
projektu Salesiánský med  najdete na 

salesianskymed.cz

Naše včelí produkty můžete zakoupit
na Čtyráku, v KC Máj a také v obchodě
Náš  krajíc. 



Ondřej Trojek, ředitel SaSM
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Foto na titulní straně: Jana Hesová, 
dlouholetý anděl našeho střediska.  Na fotografii
na mikulášské besídce v Otevřených klubech.

Milí  přátelé  salesiánského  díla,
ačkoli   se   konec   léta    nezadržitelně    blíží,  věřím,  že
i v těchto dnech najdete čas k začtení se do nového
čísla vašeho - našeho salesiánského Zpravodaje.
       Toto číslo je věnováno tématu dobrovolnictví. Všechny
naše dobrovolníky, spolupracovníky, animátory,
chaloupkáře, vedoucí kroužků… - lidi různého věku a stavu
- spojuje nejedna vlastnost, především ale je to inspirace
Donem Boskem a otevřené srdce pro děti a mládež.
Vzájemná spolupráce, symbióza, obohacování či vzájemné
doplňování se mezi zaměstnanci a dobrovolníky je velkým
bohatství salesiánského stylu práce.
         Už od počátku sám Don Bosko jako malý Jeník zapojoval
kamarády do svých nedělních představení, při kterých kouzlil
nebo chodil po laně a po skončení vyzval přítomné ke
společné modlitbě či zopakoval kázání, které slyšel v kostele.
Když později vystudoval a stal se knězem a oratoř v Turíně se
rozrostla do valdockých rozměrů, bylo dílo nesmazatelně
odkázáno  k  zapojení  spolupracovníků  a  sympatizantů.
     Dobrovolník, animátor, chaloupkář… tedy člověk,
který se plně ponořil do donboskovké lásky k mladým,
nebyl nikdy chápán jako výkonná a levná pracovní síla.
Místo dobrovolníků v salesiánské práci a výchově je
nezastupitelné a často jsou to právě oni, kdo jsou
mladým nejblíže a dokážou si svým otevřeným srdcem
získat jejich důvěru. Snad se nebudu mýlit, když
prohlásím, že my všichni zaměstnanci Střediska jsme na
naše dobrovolníky patřičně hrdí a jsme za ně vděční. Že
si jejich práce s pokorou nesmírně vážíme, ať už té, která
je vidět přímo při práci s mladými či té, která často
zůstává  skryta  v  každodenních  drobnostech.
   Věřím, že  řada  našich  dobrovolníků  se  řídí
donboskovským   heslem 

"Neodkládej na zítřek dobro, které můžeš udělat dnes.
Možná   už   zítra   nebudeš   mít   čas."

          Bohu díky za každého, kdo přichází do salesiánského
díla  se  srdcem  otevřeným  pro  mladé!



Událo se

Programy pro
ukrajinské děti

Doučování pro ukrajinské děti jsme mohli
realizovat díky pomoci dobrovolníků, kteří
mluví zároveň česky i ukrajinsky.

Abychom usnadnili dětem ukrajinských
uprchlíků aklimatizaci v naší zemi a urychlili
jejich zapojení se do normálního života,  připravili
jsme pro ně programy, kterých se mohly
účastnit od března až do začátku letních
prázdnin. 
    Díky spolupráci s dobrovolníky, kteří se
domluví ukrajinsky nebo rusky, jsme mohli
realizovat program Doučování pro ukrajinské
děti, jehož cílem je děti naučit základní česká
slovíčka a fráze.
         Do našich řad jsme přivítali také dvě nové
ukrajinské kolegyně, které  připravily program
Akademie dětského rozvoje. Jeho cílem bylo
poskytovat dětem bezpečné místo, kde si mohly
volně hrát se svými kamarády či se účastnit
nejrůznějších aktivit (výtvarných či řemeslných
činností, sportovních i společenských her)
připravených lektorkami. Programu se
zúčastnilo okolo šedesáti dětí různého věku.
Rádi bychom tuto aktivitu v nějaké formě
realizovali i během následujícího školního roku,
aby děti mohly i nadále trávit čas se svými
kamarády v podnětném a bezpečném prostředí.
      Během letních prázdnin se uskutečnily také
tři pětidenní příměstské tábory pro ukrajinské
děti. Vedoucí pro ně připravili různorodé aktivity
- kreativní, sportovní i relaxační. 

V rámci Akademie dětského rozvoje na
Čtyráku si děti hrály, sportovaly, tvořily a učily
se během aktivit připravených našimi
ukrajinskými   kolegyněmi.

Příměstský tábor pro 3–5leté ukrajinské děti.



Událo se

Rudy Linka 
v kostele sv. Vojtěcha

30. 5. 2022 vystoupil v rámci benefice pro
naše Středisko světově proslulý jazzový
kytarista Rudy Linka se svou One Man Show
“Mezi  řádky…”. 
    Pražský rodák s trvalým bydlištěm v New
Yorku a chalupou na Šumavě, zakladatel
mezinárodního festivalu Bohemia JazzFest,
světoobčan, televizní hvězda a skvělý
vypravěč s vytříbeným smyslem pro humor
bavil fanoušky a příznivce Střediska ve zcela
zaplněném kostele sv. Vojtěcha.
     Rudyho “stand-up” vystoupení prokládané
sólovými hudebními vstupy a doplněné
projekcí fotografiích ze soukromého archívu
bylo zábavné a inspirativní. Jeho neutuchající
pozitivní energie se přenesla i na diváky, kteří
z kostela odcházeli s úsměvem na rtech. Mnozí
návštěvníci využili také možnosti si s Rudym
po koncertě popovídat a nechat si podepsat
jeho CD nebo knihu. 
        Ze srdce děkujeme Rudymu, že přijal naše
pozvání a děkujeme všem, kdo se koncertu
zúčastnili a podpořili tak naši veřejnou sbírku!

30. salesiánský ples
Na konci dubna se konal jubilejní Salesiánský ples,
kterého se zúčastnili jako již tradičně zaměstnanci
Střediska, naši dobrovolníci a podporovatelé,
salesiáni z farnosti u kostela sv. Vojtěcha, salesiáni
spolupracovníci, členové vysokoškolského
společenství   a  mnoho   dalších   milých   hostů. 
       Návštěvníci plesu si zatančili za doprovodu
hudby oblíbené kapely MP3. Pořadatelé plesu pro
ně připravili překvapení ve formě netradičního
předtančení. Nechyběla ani tradiční bohatá
tombola. Krásné ceny  do ní věnovali dárci a firmy,
kteří českobudějovické salesiánské dílo podporují,
za   což   jim   velmi   děkujeme.    Peněžitý  výtěžek
z tomboly letos díky štědrosti návštěvníků plesu
dosáhl 30 000,- Kč. Tuto částku použijeme na
podporu konkrétních rodin ukrajinských uprchlíků
s dětmi. Přesný účel využití těchto  peněz  bude 
 upřesněn  podle  aktuální  situace a potřeb.
     Děkujeme všem za podporu a za krásně
strávený večer a těšíme se již nyní na další ročník. 



Včelaříme s dětmi 
již třetím rokem

Salesiánské středisko mládeže pořídilo první
včely na podzim roku 2019. Naším záměrem
není zdaleka jen prodávat med a další včelí
produkty, jako jsou třeba tinktury z propolisu.
Díky projektu Salesiánský med můžeme
realizovat vzdělávací programy pro děti,
jejichž  cílem je budování kladného vztahu dětí
a mladých lidí k přírodě a všemu živému.     
      Přímo u našich včel seznamujeme děti se
včelařením a životem včel nejen teoreticky,
ale i prakticky.  Děti, které mají obvykle
kontaktu s přírodou nedostatek, tak mají
jedinečnou možnost stát  se  na  pár  hodin
včelaři.      
     Víme,  jak je obtížné v současné  době
odvést dětskou pozornost od technických
vymožeností  a  lákadel   k „obyčejné“  přírodě
a jejímu pozorování. Proto jsme se rozhodli
touto zážitkovou formou seznamovat děti se
včelami. Mají možnost potkat všechny
obyvatele úlu: dělnice, trubce a při troše štěstí
se seznámí i s jejím veličenstvem královnou. 
 Odměnou  za   překonání   strachu z žihadel je
dětem slaďoučký med, který teče čerstvý
přímo z plástů. Nám je odměnou radost v
dětských očích pozorujících tisíce malých
pilných tvorů. 
       Doufáme, že i v této nejisté době se náš projekt
dočká slunce nejen nad hlavou, ale i ve Vašich
srdcích,  a  že  nám  zachováte přízeň Vy, naši dárci  
a  adoptivní  rodiny  našich  včelstev.

Ilona Paulátová, 
koordinátorka projektu Salesiánský med

Medobraní
Jsme šťastní, že se nám letošní včelařská
sezóna vydařila. Díky tomu jsme během léta
mohli dokonce dvakrát vytáčet med na zahradě  
na Čtyráku. Odvíčkovávat, vytáčet i ochutnávat
pomáhali dobrovolníci, zaměstnanci, adoptivní
rodiče našich včeliček i zvídaví malí včelaři. Díky
jejich pomoci a díky píli našich včeliček Vám
můžeme nabídnout lahodný čerstvý med, letos
kromě květového nově i medovicový! Zakoupit
si  jej   můžete   u  nás  na  Čtyráku  a  v KC   Máj 
 a  také  v  obchodě  Náš  krajíc. 
      Podpořit  nás  můžete  také  adopcí
některého z našich včelstev, které své adoptivní
rodiče  ještě  hledá.     
       Více  informací o našich včelích produktech
a  souvisejících   aktivitách   najdete   na   webu

www. salesianskymed.cz

svatý František Saleský

"Na kapku medu se chytne 
více much, než na sud octa."



Srdečně Vás zveme na náš dětský den na téma
VESMÍR. V úterý 13. 9. od 15 do 18 h budou ve
venkovních prostorách před Komunitním centrem
na sídlišti Máj pro děti  připravena  nejrůznější
stanoviště s úkoly a tvořivé dílničky. Na
kosmonauty ve stavu beztíže si budou děti moct
zahrát ve skákacím hradu. Chybět nebude ani
oblíbené malování na obličej a velkou atrakcí pro
odvážné malé objevitele bude výprava do měsíčního
kráteru (slaňování ze 4. patra Komunitního centra)
pod vedením zkušených vedoucích našich
horolezeckých kroužků. Letošního dětského dne se
zúčastní také Hvězdárna a planetárium České
Budějovice, jejíž zaměstnanci si pro děti připraví
zajímavé aktivity z oblasti popularizace astronomie.
Po splnění úkolů se mohou děti těšit nejen na dárky
od  Agátina  světa. 

Salesiánský dětský den

Tento projekt 
je spolufinancován

Statutárním městem 
České Budějovice

Horozávody

 Těšíme se s Vámi na viděnou 
 

13.  9.  2022 od 15 do 18 h

Naše Středisko má dlouholetou tradici
horolezeckých kroužků, které zároveň patří mezi
ty nejoblíbenější. Nabídka sportovního lezení se
u nás datuje již od roku 1999 a horolezecké
boulder závody pořádáme již od roku 2007.
Letos  se  uskuteční  jejich  již  15. ročník. 
     Nejen děti z našich kroužků, ale všichni
amatérští horolezci na celostátní úrovni bez
rozdílu věku budou mít opět skvělou možnost
porovnat síly a potkat se s kamarády, se
kterými   sdílejí   společnou   zálibu  ve  výškách
a  v  překonávání  překážek.
          Těšíme   se   na   viděnou   třeba   i  s   Vámi
4.  a  5. 11.  2022   na  Čtyráku.
        Pro více informací o kategoriích, časech,
atp. sledujte  www.sasmcb.cz  a  náš  Facebook.

Žehnání aktovek
Srdečně Vás zveme na mši svatou s žehnáním
aktovek, která se bude konat 4. 9. 2022 v 10 h
v kostel sv. Vojtěcha ve Čtyřech dvorech.

Tato akce je podpořena 
z rozpočtu Jihočeského kraje

Podzimní chaloupka
Chaloupky tu pro vás nejsou jen o letních
prázdninách. Pořádáme nejrůznější akce
během celého školního roku. V týdnu, kdy
mají děti podzimní prázdniny, se bude na
Kvildě konat již tradiční podzimní chaloupka.
Pokud nemáte na prázdniny ještě žádný
plán, přidejte se k nám a užijte si spoustu
zábavy s kamarády. 
Vice informací najdete na www.sasmcb.cz
nebo na esal.cz.



Na jaře jsme měli v Otevřených klubech opravdu
živo a s účastníky jsme podnikli mnoho různých
akcí a aktivit.  Na začátku  dubna  jsme  se  s dětmi
z Oratoře a klienty Wolf klubu poprvé zapojili do
projektu Obchůdky s Albertem, jehož cílem je
přiblížení reality procesu výroby a prodeje výrobků
dětem ze sociálně ohroženého prostředí. Děti si
nejprve stanovily svůj prodejní plán, tedy co budou
prodávat, potřebný materiál, jaké budou náklady
na výrobu a prodejní cena. Po zakoupení materiálu
začaly během našich programů s výrobou
velikonočních      perníčků,      bylinkových      mýdel
a antistresového slizu. Toto vše pak náležitě
zabalily  a během  pátečního odpoledne prodávaly
v obchodě Albert, kde měly svůj vlastní stánek.
Výrobky si přicházeli kupovat nejen rodiče našich
malých prodejců, kteří je v aktivitě pyšně
podporovali, ale také mnoho kolemjdoucích. Prodej
byl velmi úspěšný a podařilo se prodat všechny
výrobky. Utržené peníze jsme rozdělili mezi
prodejce, kteří z nich měli velkou radost. Do
přípravné  fáze  a výroby  se  zapojilo  na  30  holek
a kluků, do samotného prodeje pak 17 z nich.
Účastníci vše plánovali a zařizovali sami s pomocí
našich  pedagogů  a  sociálních pracovníků. 
    Jedna z příležitostí, kdy mohly děti své první
vydělané peníze utratit, byl velikonoční výlet do
zoo v Praze, kterou jsme s Oratoří navštívili. S dětmi
se nám podařilo projít celý areál, viděli jsme různé
druhy zvířat, jako jsou tygři, sloni, lvi nebo tučňáci.
Bohužel jsme neviděli žirafy, na které se děti těšily,
ale i tak jsme si výlet užili. Kromě zoo jsme stihli
projít část centra hlavního města a podívat se
alespoň  na  Václavské  náměstí. 
     V květnu naši nejmenší z Klubíku Mája    
 navštívili v rámci adaptačního dne mateřskou    
 školu K. Štěcha. Adaptačnímu dni předcházela
návštěva dětí z MŠ v našem Klubíku. Děti z Klubíku
mohly vidět prostory mateřské školy,  seznámit se
s tamními pedagogy a dětmi a postupně se tak
připravovat na docházku do MŠ, kterou některé
dětí z Klubíku zahájí již letos v září. Celé dopoledne
jsme si tam náležitě užili, vyzkoušeli jsme nové
hračky, společně hráli hry, věnovali se hudebně    
 pohybovým aktivitám a objevovali jsme i krásnou
zahradu  s  dopravním  hřištěm.
      Otevřené kluby spolupracují nejen s mateřskými
školami, ale také především se školami základními. 

Jaro v OK
 

Za    možnost    účastnit    se    projektu      Obchůdky
s  Albertem  děkujeme  Nadačnímu  fondu  Albert.

Běžná spolupráce spočívá především v konzultacích
našich pedagogů a sociálních pracovníků s třídními
učiteli účastníků programu Doučování s cílem
maximální podpory žáka při studiu. 
    Letos jsme rozšířili spolupráci se ZŠ Emy
Destinové a pro dvě třídy čtvrtého ročníku jsme
připravili program zaměřený na stmelení třídního
kolektivu a podporu vzájemných  vztahů  mezi  žáky 
 navzájem i mezi žáky a jejich pedagogy. Naše
Středisko se proměnilo na nedobytnou pevnost
střežící  poklad.   Žáci  museli  plnit  zapeklité  úkoly
a  vyřešit   všelijaké   hlavolamy,   museli   se   poprat
s horolezeckou stěnou, získat tajné heslo pomocí
šifry v Morseově abecedě, proplout s korábem přes
zaminované pole a spoustu dalšího, aby získali
všech 25 klíčů od pokladu. Všem se nakonec
podařilo všechny klíče sehnat a truhlu s pokladem
odemknout. 

Děti z Klubíku Mája na návštěvě MŠ K. Štěcha



Kateřina Burianová,  
koordinátorka Otevřených klubů a vedoucí
sociální služby NZDM V Kostce

Programy Otevřených klubů by jen stěží fungovaly
bez podpory lidí, kteří do nich přicházejí a věnují svůj
čas, znalosti, dovednosti, zkušenosti a především
část sami sebe našim dětem, a to zcela bez nároku
na   odměnu,   tedy   bez   dobrovolníků.    Ano,   ještě
v dnešní uspěchané společnosti zaměřené na výkon
se najdou lidé, kteří se ve svém volném čase věnují
rozdávání dobra.   
      Dobrovolníkem se může stát kdokoliv, kdo má
zájem o trávení času s dětmi a může se zapojit do
kteréhokoliv programu Otevřených klubů. Nejvíce
dobrovolníků navštěvuje program Doučování.
Pomáhají zde dětem ze základních škol s domácími
úkoly a procvičováním učiva, které jim dělá potíže.  
        Od   března   jsme  program  Doučování  rozšířili
o skupinu  pro  děti  z  Ukrajiny,  které po příchodu
do  naší  země  potřebovaly  pomoct  s aklimatizací
a také s českým jazykem. Do tohoto projektu se
zapojilo šest dobrovolníků, bez kterých by tento
program nebylo možné z kapacitních důvodů vůbec
realizovat. Náročného úkolu výuky základů
českého jazyka se zhostili excelentně. Program se
rozrůstal a u jednotlivých účastníků bylo možné
pozorovat, jak se postupně cítí sebejistější a jak se
jejich  čeština zlepšuje.
      Pokud se někdo nerad věnuje domácím úkolům,
může se zapojit například do programu Oratoř či
Sportovky, kde se s dětmi věnuje především hraní
her a rozvoji jejich individuálních dovedností.
   V letošním školním roce nám v programech
pomáhalo 18 dobrovolníků, kteří dětem v naší
sekci věnovali celkem 450 hodin svého času, za
což  jim  jsme  upřímně  vděční.

Dobrovolníci v OK

Výsledky svého snažení v květnu prezentovaly
tanečnice z našeho programu Tancování na
tradičním českobudějovickém Bambifestu.
Děvčata se ve spolupráci se staršími dívkami
samostatně učí romské tance a během školního
roku vystupují na několika veřejných akcích.
Vystupující taneční skupina Šukar Čajora vznikla
na počátku tohoto roku. Tanečnice rozvířily na
pódiu sukně v živém rytmu, a podílely se tak na
slunečné a příjemné atmosféře celé akce.
Děkujeme Radambuku za výbornou organizaci
akce a holkám za krásnou reprezentaci tanečních
skupin  z  Otevřených  klubů.

Program Doučování: dobrovolníci zde pomáhají
dětem s úkoly a procvičují s nimi školní učivo.
Na snímku je Dáša Cepková.

Mezinárodní den Romů
V sobotu 9. dubna proběhla na farní zahradě ve
Čtyřech Dvorech oslava mezinárodního dne Romů,
který se v ČR slaví již od roku 2001. V tento den si
připomínáme historii Romů, jejich kulturu a jazyk.
Tato akce je pro naše Středisko již mnoho let
tradiční, avšak pandemie zapříčinila tříletou pauzu
v jejím konání. Oslavě předcházel týden s romskou
kulturou v Otevřených klubech, kdy pracovníci pro
účastníky programů připravili několik aktivit
cílených na poznávání romské kultury, například
různé kvízy či společné malování romské vlajky.
Účastnice programu Tancování také již několik
týdnů dopředu trénovaly svá taneční vystoupení.
Na oslavu samotnou jsme pro návštěvníky
připravili kulturní program v podobě romské hudby
a zmíněných romských tanců, sportovní a výtvarná
stanoviště a v neposlední řadě také občerstvení,
které  k  oslavám  neodmyslitelně  patří. 

Oslavy se účastnilo na 200 návštěvníků a i přes ne
zcela příznivé počasí zde panovala skvělá
atmosféra. Všichni měli možnost se setkat se
svými přáteli a radovat se z šikovnosti svých dětí,
které na oslavě upletly proutěný košík, vyrobily si
placku s romskou vlajkou či předvedly své taneční
nadání. I my, pracovníci Střediska, jsme měli
radost, že se po dlouhé době můžeme společně
potkat s rodinami účastníků našich programů, se
kterými průběžně spolupracujeme, avšak dlouho
jsme  neměli  příležitost  se  sejít  hromadně.



Jsem dost dobrý? Jsem milovaná? Má můj život
smysl?    Autorka   si   dala   za  cíl   „přiblížit    štěstí i
výzvy obsažené v lidském bytí“. Hlavním tématem
zčásti úvahového, zčásti populárně naučného
textu je lidská „vestavěná“ zranitelnost a
neuchopitelný strach, který vyvolávají vnější,
neovlivnitelné aspekty naší existence. Tyto
okolnosti jsou rozebírány z různých perspektiv –
biologické, filozofické, psychologické,
společenské, globální i individuální. Řeč bude
například o myšlenkové rigiditě, neschopnosti
nakládat s emocemi či repetitivních myšlenkách.
Závěrečná    kapitola     nabízí     užitečné    návody
k  pozitivnímu   přerámování   neklidu. 
  Anna Kaver je švédská psycholožka,
psychoterapeutka, psychiatrička a autorka
oceňovaných knih o psychologii.

Krátká zamyšlení známého
salesiánského      autora
Ládi     Heryána      vycházejí
z nejrůznějších podnětů,
často zcela banálních.
Dotýkají se přitom vždy
důležitých         témat      víry 
 a  spirituality v současném
světě. Svižné, trefné texty
dávají hlouběji    nahlédnout    
do Heryánova života a ještě
ívce  zprostředkovávají  jeho

Odolné dítě
Pavla Koucká

Dnešní výchova je v mnohém jiná, než tomu bylo dřív. O děti pečujeme,
jako by šlo  o vzácné květiny,  kolem  kterých je třeba  postavit skleník
a neustále je chránit, hlídat a se vším jim pomáhat. To se ovšem moc
neslučuje s cílem výchovy, jímž by měl být jedinec samostatný,
zodpovědný a přiměřeně odolný. Kniha je průvodcem pro rodiče, kteří
chtějí, aby se jejich dítě po vylétnutí z hnízda nezhroutilo, ale pevně
stálo na vlastních nohách.
       Pavla  Koucká  je  psycholožka. Pracuje  v azylovém  domě  pro 
 matky s dětmi a ve své soukromé praxi. V Portálu vyšly její knihy
Výchova láskou, Zdravý rozum ve výchově a Uvolněné rodičovství.              

Cesty ke klidu
Anna Kaver

Exotova abeceda
Ladislav Heryán

autentický pohled na křesťanskou víru a radostnou
zvěst evangelia.
       Ladislav Heryán je salesián, biblista, autor
úspěšných knih Exotem na této zemi, Stopařem
na této zemi, Sami na této zemi? aj.

Kniha představuje 16 typů
osobností rozlišovaných
typologií MBTI. I přes
nepopiratelnou jedinečnost
každého tvora mají nositelé
jednotlivých typů velmi
podobný přístup k práci,
způsob komunikace či životní
hodnoty. Kniha provádí
čtenáře jednotlivými oblastmi
lidského života, ve kterých jsou
mezi nositeli různých typů
zvlášť              velké              rozdíly: 

David Nadrchal
Různost je
bezva!

mezilidskými   vztahy,   komunikací,   prací...
Ač kniha nabízí možnost hlubšího pochopení 
 typologie,   je   psána   tak,   aby   ji   mohl   číst
i člověk, který se s MBTI dosud nesetkal.
   Autor je studentem gymnázia, vedoucím
skautů a mládeže ČCE. Má pět mladších
sourozenců.  Knihu začal psát v 15 letech.

Maureen
Murdock
Hrdinka v nás

Cyklický proces hledání
použitelné, naplňující, moderní
ženské identity nás provází po
celý život. Slavná, stále znovu
vydávaná kniha o této pouti,
obohacená mnoha konkrétními
příběhy, pracuje s jungovskými
archetypy, mýty a sny. Zabývá
se redefinováním ženské
identity poté, co žena
(„hrdinka“)    prošla    identifikací
s     mužskou       stránkou        své 

osobnosti a má potřebu integrovat obě své
součásti do autentického celku.
        Autorka je americká psycholožka, terapeutka
a vysokoškolská profesorka. Napsala několik
dalších knih na téma ženské identity.



Rozloučení s kroužky
před prázdninami

Již tradiční setkání dětí, rodičů a vedoucích na
naší zahradě na Čtyráku se letos neslo v duchu
retro hraní. Rodiče si při hrách zavzpomínali na
dětství a předvedli dětem kouzlo "analogových"
her. Společně jsme si zaskákali gumu,
zacvrnkali kuličky, malovali jsme na kameny,
hráli si s céčky a přebírali. Jako na každé
správné zahradní slavnosti ani zde nechybělo
grilování a všeobecná dobrá nálada.

V uplynulém  školním  roce  jsme  dětem
nabídli 36 kroužků, které navštěvovalo
273 účastníků. 
    Stejně jako je tomu v jiných sekcích
Střediska,  neobejdou se ani zájmové
kroužky bez pomoci dobrovolníků. Jsme
rádi, že nám přízeň zachovávají stávající
dobrovolníci, kteří u nás působí jako
asistenti nebo vedoucí kroužků. Podařilo
se nám získat   také  dobrovolníky  nové.
Často se jedná o dřívější účastníky
kroužků, kteří se rozhodnou předávat své
zkušenosti mladším kamarádům. 

Kroužkový školní rok
2021/2022

Tyto krásné vázy byly jedním z mnoha letošních
výtvorů  dětí  z  kroužku  Barevné  tvoření

Děkujeme všem rodičům za svěřenou důvěru,
dětem  za  krásné  společně  strávené  chvíle
a těšíme se na shledanou opět v novém
školním   roce!

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


Dobrovolníci 
v zájmových kroužcích

Florbalový kroužek vede již mnoho let Michal
Saitz. V uplynulém roce se scházeli v této
sestavě a už se těší, až si po létě znovu zahrají!

Také v našich zájmových kroužcích  nacházejí
uplatnění  dobrovolníci.   Vedoucími  kroužků
(a dalších aktivit) mohou být podle školského
zákona  pouze  lidé,  kteří  jsou se Střediskem
v pracovně právním poměru a mají určité
pedagogické vzdělání.  Neplacení dobrovolníci
tak u nás působí na pozicích asistentů
vedoucích. Jsme rádi, že se každoročně najde
okolo dvou desítek dobrých lidí, kteří jsou
ochotni se podělit o svůj čas a svoje
zkušenosti s mladšími kamarády. Nicméně
dobrovolníků není nikdy dost, takže stále
hledáme další. Největší poptávka je po
asistentech horolezeckých kroužků, které
jsou mezi dětmi i rodiči velmi oblíbené.
Abychom mohli v reakci na zvyšující se
poptávku po nich navyšovat jejich kapacitu,
sháníme každoročně mladé horolezce, kteří by
byli  ochotni  se  věnovat  dětem.
    Vedení kroužků si letos vyzkoušeli také
frekventanti našeho kurzu Junioři (více o něm
na straně 28). Byla to pro ně nová a zajímavá
zkušenost, stejně jako pro stávající
dobrovolníky a vedoucí kroužků, kteří díky nim
získali nový pohled zvenčí a inspiraci pro další
aktivity s dětmi.  

Vedoucí kroužku Sportovní hry Jiřina
Prokešová s dětmi a frekventanty kurzu  Junioři

Při horolezení se pomocná ruka, která Tě
podrží,  vždycky  hodí!

Příroda nás baví. A baví i děti a dobrovolnici
ve stejnojmenném kroužku



 Zájmové kroužky pro
školní rok 2022/23

Zapisování do kroužků
začíná 1. 9. 2022 na eSAL.cz

Pro nadcházející školní rok jsme pro Vás
připravili opět pestrou paletu zájmových
kroužků, ze které si jistě vybere každý. 
   Kromě oblíbených stálic jsme rozšířili
nabídku o několik sportovních kroužků, jako
Kruhový trénink nebo Joga pro děti, Zumba,
Roztleskávačky, Horosportík pro děti ve věku
3–5 let či Aerobik.  
     Vyzkoušet můžete také třeba naše letošní
novinky kroužek Malý kutil či Včelařský nebo
Výtvarně keramický kroužek. 

VÝTVARNĚ KERAMICKÝ
4–10 let, út. 15:30–17:00

1400,– Kč

VÝTVARNÉ KROUŽKY

BAREVNÉ TVOŘENÍ
 4–8 let, po. 15:00–16:30

1 400,– Kč

KERAMICKÝ 
I: 5–12 let, út. 13:30–15:00
II: 10–18 let, čas na dotaz

1 800,– Kč

Naši vedoucí se už nemůžou dočkat, jak si
opět kroužky s dětmi v novém školním roce
užijí! 
      Přehled   všech   kroužků  a   bližší 
 informace k nim, včetně návodu jak se
přihlásit, naleznete na naleznete na našem
webu www.sasmcb.cz

NOVINKA

ZOBCOVÁ FLÉTNA
začátečníci/navazující, 

čt. 17:00–18:30
1 200,– Kč

KYTAROVÝ
I: začát., po. 16:00–17:00

II: navaz., po. 17:00–18:00
III: pokroč., po. 18:00–19:00

 1 200,– Kč

HUDEBNÍ KROUŽKY
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NOVINKA

NOVINKA

I: 8–15 let, út. 16:30–17:30
II: 8–15 let, čt. 17:00–18:00

 1 200,– Kč 

AEROBIK
věk na dotaz, st. 17–18 ***

1200,– Kč

HOROLEZECKÝ
I – Tarzánek: 5–8 let, 

II: 9–15 let, út. 18:00–19:30
III – Tarzánek: 5–8 let, 

IV: 9–15 let, st. 18:00–19:30
V – Tarzánek: 5–8 let, 

VI – Tarzánek: 5–8 let,

VII: 9–15 let, čt. 18:00–19:30
VIII: 15–18 let, st. 19:45–21:15
IX: 9–15 let, čt. 14:30–16:00

út. 16:15–17:45

st. 16:15–17:45

po. 17:15–18:45

 čt. 16:15–17:45

1 900,– Kč

JOGA

SPORTOVNÍ HRY
6–9 let, po. 15:30–17:00

1 200,– Kč

SPORTOVNÍ KROUŽKY

STOLNÍ TENIS
8–16 let, čt. 14:30–16:00

1 200,– Kč

FLORBAL
I: 8–15 let, čt. 15:00–16:30 **
II: 13–18 let, st. 18:45–20:15 ***
dospělí: po. 19:30–21:00***
 1 800,– Kč (dospělí 1 500,–)

CVIČENÍ S KRTEČKEM 
I: po. 10:00–11:00 *
II: út. 9:00–10:00 *

1–4 roky; 80,– Kč

HOROSPORTÍK
I: út. 9:30–10:30 ***
II: čt. 9:30–10:30 ***

3–5 let; 1200,– Kč

ROZTLESKÁVAČKY
4–9 let, po. 14:00–15:30 *

1200,– Kč

I: 8–12 let, po. 16:15–17:15 ***
II: 11–16 let, po. 17:15–18:15 ***

 1 200,– Kč 

KRUHOVÝ TRÉNINKZUMBA
6–12 let, st. 15–16

1200,– Kč

NOVINKA NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA
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NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA NOVINKA

NOVINKA

ŠKOLA V BRADAVICÍCH
8–16 let, čt. 16:00–17:30

1 200,– Kč

DŘEVOMODELÁŘSKÝ
I: začátečníci, út. 14:00–15:30
II: pokročilí, út. 15:30–17:00

1 400,– Kč

MEDIÁLNÍ KOKTEJL
10–15 let, st. 15:30-17:00

1 200,– Kč

OSTATNÍ KROUŽKY

ANGLIČTINA
S HANKOU

7–10 let, čt. 15:00–16:00 
1 200,– Kč

INFORMATIKA
10–16 let, po. 15:30–17:00

1 200,– Kč

VESELÁ VAŘEČKA
9–12 let, út. 16:00–18:00

1 900,– Kč

PŘÍBĚH FOTOGRAFIE
8–12 let, st. 15:00–16:30

 1 200,– Kč

MALÝ KUTIL
7–10 let, po. 17:30–18:00 ***

1 400,– Kč

MONTÍK
maminky s dětmi od 1,5 roku

I: pá. 8:45–10:15***
II: pá. 10:30–12:00***

1 500,– Kč

Kroužky neoznačené
hvězdičkou probíhají na adrese 

Emy Destinové 1, ostatní      
* v klubovně na Vltavě    

** v Sokolovně    
***  v KC Máj

VČELAŘSTVÍ - ŽIVOT
VČEL

7–12 let, po. 15:30–16:30
1 200,– Kč
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V Chaloupkách se "protočí" během jednoho
roku cca 150 lidí. 85 z nich působí přímo jako
táboroví vedoucí. Ostatní, kteří nejsou tak na
očích, ale odvádějí také velký kus práce a jsou
pro chod sekce Chaloupky nepostradatelní,
jsou právě dobrovolníci, kteří nám pomáhají
například se stavěním stanů před začátkem
táborové sezóny, s přípravou či úklidem
táborových základen nebo třeba udělají
program  pro  děti  na  táboře. 
        Největší počet dobrovolníků je přítomných
právě během letní sezóny na pobytových
chaloupkách a příměstských táborech. Jejich
dobrovolná činnost však probíhá po celý rok,
protože nejdelší na letní akci není samotná její
realizace, ale příprava akce, které věnují
mnoho  času. 
      Dobrovolníci se zapojují také do dalších
akcí během školního roku, jako jsou lyžařské
víkendy, podzimní chaloupka, atd. Často se
jedná o tytéž dobrovolníky, kteří nám
pomáhají během letních prázdnin. Je tedy
obdivuhodné, že jsou ochotni svůj čas věnovat
chaloupkám  ještě  i  během  zbytku  roku. 
    Pro naše dobrovolníky každoročně
chystáme různé akce. Některé jsou
vzdělávací,    jiné    zase    čistě     odpočinkové
s   možností    se    vzájemně     potkat,   pobavit 

Dobrovolníci 
v Chaloupkách

 

Letní sezóna 
Chaloupek 2022

V letošní sezóně se konalo 9 pobytových
chaloupek a 9 příměstských táborů. 
    Pobytové  chaloupky probíhaly na
Tampíru, Ovčíně a na Kvildě. Příměstské
tábory zase našly zázemí v Komunitním
centru Máj a na Čtyráku. 
   Po předchozích sezónách, které byly
zatížené opatřeními kvůli epidemii covidu,
jsme   se   letos    mohli    konečně    navrátit
k normálnímu fungování, což nám i rodičům
účastníků  celou  situaci  velmi  usnadnilo. 
       Před samotným začátkem letní sezóny se jako
každoročně odehrály dvě důležité brigády, bez
kterých by nebylo možné chaloupky uspořádat.
Jednalo se o brigádu na Tampíru a brigádu na
Ovčíně. Těch se účastnili zaměstnanci Střediska,
spolupracovníci a další dobrovolníci, kterým na
chaloupkách záleží. Na brigádě se stavěly stany,
uklízely prostory budov, ale také se například
tvořil nový přístřešek na Tampíru, který umožňuje
schovat se trochu více před slunečním žárem.
Všem  zúčastněným  patří  veliké  poděkování. 

a inspirovat. Mezi tradiční akce patří
závěrečné hodnocení chaloupkové sezóny či
školení  chaloupkových  vedoucích. 

Dobrovolníci také připravují nejrůznějšíDobrovolníci také připravují nejrůznější
zábavné aktivity pro děti. V tomto případě nazábavné aktivity pro děti. V tomto případě na
příměstskémpříměstském    tábořetáboře    propro    tyty    nejmenší.nejmenší.

Školení chaloupkových vedoucích - příprava ohně.Školení chaloupkových vedoucích - příprava ohně.
V dobréV dobré    partěpartě      sese    ii    těžkátěžká    břemenabřemena    nesounesou    vesele!vesele!  



Naše pobytové tábory letos probíhaly od 1. 7.
do 13. 8. Uspořádali jsem tři chaloupky pro
holky, tři pro kluky a tři smíšené. 
    Nejmladší kluci si na Ovčíně zahráli na
kouzelníky ze světa Harryho Pottera,
prostřední  se  ocitli  ve  světě   Pána   prstenů
a hobitů  a  nejstarší  se  na  Tampíru  potýkali
s otázkou devíti bran - devíti ctností, které si
do života přináší. Čekalo je dobrodružství v
lese, na louce a teplé dny přinesly i mnoho
vodních bitev. Nechyběly však ani tradiční mše
či  otevírání  témat  jako  fair-play a podobně. 
     Nejmladší holky měly v rámci své chaloupky
na Ovčíně možnost se podívat do světa
statečných rytířů, hájících svou čest a zájmy
ostatních, prostřední se ocitly mimo realitu a
hledaly, co je a co není to pravé a nejstarší
zase měly možnost se díky portálu podívat do
světa robotů. I holky si prožily několik
dobrodružných soubojů, zahrály si hry, které
byly zábavné, ale také hry, které nesly
důležité myšlenky, jako práva žen či
virtualizace  světa. 
       Účastníci smíšené chaloupky pro nejmladší
na Kvildě se ocitli ve světě Fantastika, kde
společně poráželi temnotu. Hráli hry, povídali
si, tvořili, ale  také  hodně  zpívali  za
doprovodu kytary a houslí, které celou
chaloupku doprovázely. Nejstarší zase čekala
záchrana světa. Během toho je navštívilo
mnoho zajímavých lidí, kteří je přijeli inspirovat
a otevírat s nimi témata, která do jejich světa
právě tuto chvíli patří. Jako třetí letos
nechyběla horolezecká chaloupka, která byla
určená především účastníkům horolezeckých
kroužků. Horolezci se podívali na nejrůznější
skály v okolí Bechyně a užili si společné chvíle
plné  adrenalinu  a  sportu. 

Pobytové chaloupky

Příměstské chaloupky

Trojici Baby příměšťáků doplnil ještě sportovní
příměšťák. Jeho účastníci si mohli vyzkoušet
nejrůznější sportovní aktivity, ale stejně se
nejraději  vraceli  ke  staré  dobré  vybíjené. 
   V průběhu léta se odehrály také dva
kroužkové příměstské tábory. Účastníci prvního
z nich se byli například podívat v Zoo Ohrada,
vytvářeli nejrůznější výrobky a nakonec se také
formou her dozvěděli něco o Evropské unii.
Druhým příměstským táborem byl tábor
horolezecký, který byl určený pro děti z kroužků
horolezení. Během tohoto tábora si děti užily
lezení po různých skalách v blízkém okolí. 
       Uspořádali jsme také tři příměstské tábory pro
ukrajinské děti.  Více o nich najdete na straně 4.

Hana   Laschová,   Koordinátorka   Chaloupek 

Malí námořníci z Baby příměšťáku I si vyrobiliMalí námořníci z Baby příměšťáku I si vyrobili
stylová trička a projeli na lodi po Malši.stylová trička a projeli na lodi po Malši.

Chaloupkové příměstské tábory se letos konaly
čtyři. Všechny tři již tradiční a velmi vyhledávané
Baby příměšťáky se i letos naplnily během chvíle.
Baby příměšťáky měly témata Námořnící,
Labyrint světa a ráj srdce a Vesmírné
dobrodružství. Účastníci během nich navštívili
Stromovku, planetárium nebo jump arénu, ale
také si užili lanové aktivity nebo program s roboty. 

Nejstarší kluky na TampíruNejstarší kluky na Tampíru    čekalo devět brančekalo devět bran
představujících devět ctností.představujících devět ctností.



Již v 80. letech minulého století do Českých
Budějovic přišli tajně Salesiáni a kolem nich
se shromažďovali mladí lidé a děti. Už tehdy
jim pomáhali nadšení věřící lidé. Organizovali
zázemí pro různé víkendové či prázdninové
akce. Tito dobrovolníci se po roce 1990
„zveřejnili“ spolu se Salesiány a začal veliký
boom na Čtyráku ve farnosti, kde bylo v těch
letech pokřtěno velké množství mládeže.
Začali organizovat různé kroužky a Oratoře,
kde  právě  dobrovolnici  hráli  významnou  roli. 
  V začátcích nemělo Středisko žádné
pravidelné finance a žádné placené
zaměstnance, takže všechno leželo na
bedrech dobrovolníků, salesiánů asistentů,
kteří přicházeli na dvouletou praxi, na mužích
na civilní službě a také na pomoci katechetek,
které tu na začátku 90. let byly. Ti všichni byli
součástí farnosti i Střediska. V této době
nebylo  ještě  tak  definované  rozdělení.  
      Pokračovalo se ve „velkém dobrovolnickém
stylu“ v Chaloupkách a již v roce 1995 se začala
mladším dobrovolníkům věnovat skupina
starších dobrovolníků společně se Salesiány.
Toto pokračuje do současnosti pod názvem
"Junioři" (vizte též str. 28). V dvouletých
kurzech probíhá připravování patnácti až
dvaceti mladých dobrovolníků na práci na
Chaloupkách. 
      Celé  Salesiánské  středisko  bylo  a stále je

Jak to všechno začalo...

Tomáš Rádl,  
ředitel komunity SDB v Českých Budějovicích

na dobrovolnicích založené. V roce 1990 se
podařilo Středisko dostat do sítě školských
zařízení MŠMT, a tak mohlo mít první placené
zaměstnance. I tak jsou dobrovolníci pro
středisko nepostradatelní. Jsou stálou součástí
střediska a my se jim také věnujeme. Všem
dobrovolníkům děkuji, že pomáhají  Středisku
být takovou organizací, jakou nyní je. 

Naši dobrovolníci
V   současnosti     jsou     dobrovolníci     jednou
z  klíčových skupin,  která  ovlivňuje,  naplňuje
a spoluorganizuje  aktivity  pro  děti  a  mládež
v našem Středisku. S dobrovolníky se můžeme
potkat při pravidelné činnosti v zájmových
kroužcích, v programech Otevřených klubů
(Doučování, Oratoř...) i na  Chaloupkách
(pobytové i příměstské tábory), ale pomáhají
nám i při jednorázových akcích, jako je
Salesiánský dětský den, oslava Mezinárodního
dne Romů, pečení perníčků na adventní trhy, 
 stavění táborové základny či stáčení medu.  
    Naši dobrovolníci tvoří poměrně početnou
skupinu, která čítá cca 150 členů různého věku
(Junioři od 15 let, studenti vysokých škol, celé
rodiny i senioři) i rozličného profesního
zaměření. Velkou část našich dobrovolníků,
cca   80,  tvoří   "chaloupkáři“.    Více   se  o  nich  



Dočtete na stranách 16 a 23–24.
        I když se může zdát, že dobrovolníků máme
velké    množství,    jejich    počty  i   složení   se
v   jednotlivých      letech     hodně    proměňují.
Řady našich dobrovolníků se například velmi
změnily v dobách covidových. Starší
dobrovolníci se ze zdravotních důvodů obávali
vrátit se k doučování dětí či k jinému bližšímu
kontaktu, a tak pro program Doučování
hledáme stále nové tváře. I válečný konflikt na
Ukrajině způsobil, že jsme hledali dobré duše
do programu doučování českého jazyka se
schopností komunikovat v ukrajinském či
ruském jazyce. Díky šesti dobrovolníkům se
nám podařilo tento program pro ukrajinské
uprchlíky  zrealizovat. 
          Rádi     bychom     rozšířili    spolupráci     také
s firemními dobrovolníky, pro které bychom našli
uplatnění hlavně v rámci jednorázových akcí.
Tuto skupinu se nám zatím příliš nedaří
zapojovat, nicméně věřím, že díky rozšiřujícímu
se    společenskému    povědomí    o    důležitosti
a prospěšnosti dobrovolnictví budeme do
budoucna  i  v  této  oblasti   úspěšnější.
    Každým rokem pro naše dobrovolníky
připravujeme různá setkání, kde mají
dobrovolníci zapojení do nejrůznějších aktivit
Střediska možnost lépe se poznat a vzájemně
se obohatit u šálku dobré kávy či při
závěrečném grilování. 
       Odměnou za čas a úsilí věnované dětem je
našim   dobrovolníkům   možnost  být  součástí

party lidí,  kteří  mají  srdce na správném místě
i dobrý pocit, že se věnují něčemu, co považují
za smysluplné. Kromě toho máme pro naše
dobrovolníky připravené i další benefity. Na
našich  setkáních  od  nás obdrží drobný dárek
v podobě trička, knížky, slunečnice či nějaké
ručně vyráběné maličkosti. V případě, že nám
budete jako dobrovolník věnovat čas celý rok,
může  vaše  dítě navštěvovat zájmový kroužek
v našem Středisku zdarma a můžete také
využít našich ubytovacích kapacit na Kvildě,
případně si zapůjčit naše sportovní vybavení.
  Novinkou od roku 2021 je změna právní
úpravy pracovního volna k činnostem na
táborech pro děti a mládež a na sportovních
soustředěních dětí a mládeže. Nyní přísluší
zaměstnancům, kteří se účastní akcí pro děti
například jako vedoucí či instruktoři, nejen 
 pracovní volno, ale také náhrada týdenní mzdy
nebo platu ve výši průměrného výdělku. Díky
této novince se zvyšuje šance na zapojení
dobrovolníků  z  řad  plně  pracujících  lidí. 
   Naše Středisko je klinickým pracovištěm
Teologické fakulty a Zdravotně sociální
fakulty Jihočeské univerzity. Zajišťujeme
odborné praxe studentů JU, kteří se takto
mohou také zapojit do našich programů.
Přijímáme  i  praktikanty  ze  středních  škol.
     Děkujeme všem našim dobrovolníkům, kteří 
 nám pomáhají. My se na oplátku budeme stále
ze všech sil snažit úspěšně naplňovat jejich
přání a motivace. Vážím si všech, kteří nám
věnují to nejcennější co mají, co se nedá 
 koupit,  tedy  svůj  čas. 

Ilona Paulátová,  
koordinátorka sekce  Dobrovolníci a praktikanti

Pestrá    a   veselá     společnost     dobrovolníků
a zaměstnanců Střediska zachycená ve
fotokoutku na "Dobrovečírku" - závěrečném
setkání  pořádaném  pro  naše  dobrovolníky.

http://www.tf.jcu.cz/
http://www.zsf.jcu.cz/cs


Jana Slancová a Ludmila Macků se staly
dobrovolnicemi v našem Středisku v roce 2021.
Účastní se programu Doučování. Jana byla první
průkopnicí, později přivedla kamarádku Ludmilu. 

Jak se to stane, že se ženy, které se nejspíš
nenudí, stanou dobrovolnicemi v Salesiánském
středisku? 
J.S.: Vlastně šlo o náhodu. Já jsem si vždycky
říkala, že budu chodit číst pohádky dětem do
nemocnice, až budu v důchodu. Ovšem doba šla
tak dopředu, že si myslím,  že děti  by pohádky
v dnešní době moc nezajímaly. Každý má už
tablet nebo mobil. Přesto jsem chtěla někde
pomáhat. Na mém posledním pracovišti jsem
se potkala s jednou mladou učitelkou, která mi
dala kontakt na Salesiány. Tys mi zavolala, já
zkusila první hodinu a už to šlo ráz na ráz.

A jak jsi se k tomu dostala ty, Ludmilko?
L.M.: Já jsem se k Vám dostala přes Janu. Zaujalo
mě její vyprávění. Jak po konci školního roku
pláče, že jí chybí dětičky z Doučování. Řekla jsem
si, že to taky  zkusím.  Že  sice  matiku nedám, ale
s angličtinou a češtinou můžu pomoci. 

J.S.: Já říkala Lídě, že si na angličtinu netroufám.
A  tu  zas  umí  Lída. 

Takže Ti Jana dodala odvahu?
L.M.:  Ano, dodala  mi  odvahu.   První   šok   byl
z toho, jak jsou ty děti upřímný a živý, jen
některé  byly  zakřiknuté. 

Milí čtenáři, rádi bychom Vám blíže představili
alespoň některé z mnoha našich dobrovolníků, bez
nichž by naše Středisko nebylo ani zdaleka tím, čím
dnes je. 
       Ilona Paulátová pro Vás připravila sérii rozhovorů
s  dobrovolnicemi,   které   se   zapojují   do   činnosti
v našich zájmových kroužcích či Otevřených
klubech a mluvila také s naší bývalou dobrovolnicí, 
 která se nyní rozhodla věnovat rok svého života
 potřebným dětem v Bulharsku. Hana Laschová se
zase zeptala chaloupkových dobrovolníku na jejich
motivace  a  důvody,  proč  pomáhají. 
    Doufáme, že pro Vás budou následující stránky
inspirativní, a že Vás při čtení těchto řádků potěší,
kolik  dobra  je  v  lidech  okolo  nás.

Jana a Ludmila Jaké předměty doučujete?
L.M.: Já se vyhýbám jen matice. Když jsem
doučovala třeťáka Michala, upoutala jsem ho
angličtinou. Když zjistil takový frajer, že jsem
schopná mluvit anglicky, tak jsem u něj
"stoupla v ceně“.  Kromě   angličtiny jsem učila
i češtinu  a  skončila  jsem u  kroužkovců.

J.S.: A ještě nějaký ty planetky jsi je učila. 

Jani, jaké děti jsi doučovala?
J.S.: Párkrát  jsem  byla  u větších  dětí, s těmi
jsme  dělali  úkoly  z  matematiky,  češtiny, fyziky
a němčiny, častěji ale doučuji děti menší. Chodí
tam dvě moc šikovné druhačky a to jsou moje
paní učitelky. Když mají hotové svoje úkoly,
pomáhají s kontrolou prvňáků a tím si i ony
opakují. Říkám jim, aby se dobře učily a byly z nich
učitelky, aby byl někdo, kdo dětem dobře rozumí. 
    Minimálně u 50 % dětí je vidět, že k vám
chodí už delší dobu. Pak se ale stane, že
přijdou koncem roku děti, které neumí ani
všechna písmena abecedy.

Koncem roku je vždy velký tlak na výkon, jak
ze strany rodičů, tak učitelů.  Díky kolegyním
z terénní  sociální  služby  se  daří děti oslovit
a navést na cestu k nám. 

Děti, které navštěvují naše Středisko, jsou
převážně z místního sídliště, většinou jsou to
romské děti i děti, které nemají doma takové
zázemí, které by nahrávalo domácí přípravě
do školy. Měly jste někdy pocit, že s Vámi děti

Jana Slancová s další naší dobrovolnicí Adélou
Navrátilovou při pletení košíků na letošních
oslavách  Mezinárodního  dne  Romů.



Naučilo Vás doučování našich dětí něco
nového? Co Vám to přineslo do života?
L.M.: Něco nového o romské mentalitě. A že
nejsou všichni stejní. A dává mi smysl, že
motivuji děti ke vzdělávání. 

J.S.: Děti obohacují vždycky. Jsou upřímné, milé.
U kluků je vidět, že berou více chlapy než
ženské. 

Jako koordinátorka dobrovolníků bych ráda
motivovala další lidi, aby k nám přišli
dobrovolničit.  Co je Vaší motivací? 
J.S.: Já se u Vás cítím moc dobře. Jste úžasná
parta, včetně pana ředitele. 

L.M.:  V našem věku nesedíme doma a nekoukáme
na blbý televizní seriály.  Radši se budu věnovat
těm dětem, když vím, že jim můžu pomoci. Tu
hodinu, co já jim věnuji, tráví smysluplně a není to
marné. 

Marné to určitě není! Jeden náš dobrovolník,
Karel, pan učitel v důchodu, řekl moc pěknou
větu: "Já jsem se až v důchodu u Vás naučil, že
není důležité, co je naučím, ale že se jim věnuji."
A takhle to přesně v našem Doučování chodí.
Nejde jen o učivo, ale i o společně strávený čas,
věnovanou pozornost, citlivý a vstřícný přístup...

Dámy, děkuji Vám moc za čas, který jste
věnovaly tomuto rozhovoru a hlavně za čas,
který věnujete našim dětem!

chtějí sdílet i něco více než jen to učení? Měly
jste pocit, že Vás pustily k sobě blízko?
J.S.: Smích… Už jsem zvažovala, že na začátek
každé hodiny zařadím bod „Jano, my ti musíme
něco říct“. Děti mě překvapily tím, jaké mají
sociální cítění a postřeh. Stalo se mi třeba, že
mi prvňák Míša řekl: „Jano, paní učitelka řekla
jinému klučíkovi ve třídě,  že  se vůbec nemyje
a smrdí. A to by mu přeci neměla říkat před
námi, to by mu měla říct mezi čtyřma očima."
To mě opravdu  překvapilo, že tohle řekl.

V průběhu roku jsme rozjeli doučování pro
ukrajinské uprchlíky, do kterého jste se také
zapojily. Byly ty děti, které jste měly možnost
vidět měsíc a půl po vypuknutí konfliktu,
něčím jiné? Jaká tam byla nálada?
L.M.: Ty děti jsou podstatně jiné, ale nevím, zda
je to tím, že si prošly tím konfliktem přímo
nebo tím, že se válčí v jejich zemi. Ale jsou tišší.
A je to také tím, že to u nich ve škole často
vypadá jako u nás za komančů – sedíš a jsi
zticha. Nesmíš se ptát a komunikovat. Já se
jich raději na situaci neptala, nechtěla jsem je
vracet do vzpomínek. 

Napadne Vás nějaký příběh nebo třeba nějaká
"veselá historka z natáčení", kterou byste
chtěly poslat dál? 
J.S.: Ano, jednou mi jedna holčička povídá: "Víš
Jano, moje maminka je úplně blbá. Má jen pět
tříd a já za ni musím všechno řešit a psát." Já jí
odpovídám: "Není blbá,  protože tě sem posílá
a ona sama takovou možnost neměla." Přeci
tohle nemůže říct o své mamince.  Snažím se,
aby se na to podívala z jiného úhlu. A mám taky
velkou zásobu vtipů. Např.: "Víš proč invalida
nemůže do vězení? No protože už sedí". 

L.M.: S Vojtou jsme dělali úkoly. On je velmi
chytrý a hledal podklady pro referát o Lajce.
Štěpán přišel s tím, že byli ještě dva pejsci,
Strelka a Belka, kteří letěli do vesmíru, ale ti už
se vrátili zpátky. Tak jsme pátrali dál a našli jsme,
že tyhle dvě fenky letěly do kosmu se 40 králíčky
a Vojta usoudil, že to bylo proto, aby měly co žrát.
A že ještě před Lajkou byli vysláni do vesmíru
pejsci Cigan a Dezik, kteří vystoupali v raketě do
výšky přes 100 km a pak se v pořádku vrátili na
Zemi na padáku. Tak se Vojta zaradoval, že tam
byl taky Cigán. Takže i takto si rozšiřuji obzory. 

Ludmila (vlevo) a Jana zdraví ze společného
výletu! :) 



Jiřinko, jsi naše dlouhodobá dobrovolnice. Jak
dlouho jsi u Salesiánů a jsi se k dobrovolnictví
dostala? 
Před 15 lety jsem přišla o syna, udělala jsem si
kurz  sociální  práce  a dcera  mě nasměřovala
k Salesiánům. Jsem u Vás 14 let.

V jakém programu jsi začínala?
Byla jsem v Oratoři, v Oráči (větší děti, většinou
z místního sídliště).  Chodívali jsme do sídliště
a svolávali děti. Dětí chodilo více než 30.
Hrávala jsem s nimi fotbal, stolní tenis.

Jsi s některými z těchto dětí ještě v kontaktu?
Když potkám někoho z nich na ulici, všichni se
ke mě hlásí. A to je jim přes 18.

V současnosti vedeš kroužek Sportovní hry
pro menší děti. Co ti dává smysl při
dobrovolnické pomoci?
Myšlenka, že když ty děti někdo podrží,
nebudou se flákat po sídlišti, smysluplně
využijí čas a naučí se něco pro život. Chci děti
naučit vztahu ke sportování. Někteří v šesti
letech neumí vůbec nic. Pokud vydrží do 10 let,
vidím velký pokrok. U některých nadání na
sport vycítím. Dokonce jsem poznala na
jednom z malých účastníků, že má problémy se
srdíčkem. Maminka na mé doporučení
navštívila  lékaře  a  ten  to  potvrdil. 

Je něco, co jsi sama musela překonat za ta
léta dobrovolničení? Jen naznačím, že podle
tvého mladistvého hlasu by nikdo nehádal, že
jsi  30.  narozeniny  oslavila  již  2x.
Sport  je  můj  život.   Hraju   fotbal   a   volejbal
s mladýma klukama od nás z vesnice. Oni za tři
hodiny odpočívají a já je vracím zpátky do hry.
Někdy s úsměvem říkají, že by mě chtěli za
trenérku. Když bych přestala sportovat, bude
to konec. Potřebuju pohyb. Překonávat sama
sebe  zatím  nepotřebuju,  zvládám  to  dobře. 

Jak si myslíš, že lze motivovat jiné
dobrovolníky,  aby  se  nebáli  zapojit?
Příkladem jiných dobrovolníků. Aby se nebáli
svého věku ani práce s dětmi. 

Díky za motivaci i za Tvůj čas věnovaný dětem!

Jiřina Adelia
Adélko, jsi naše nová dobrovolnice.  Přišla jsi
k nám tento rok pomáhat s doučováním
ukrajinských dětí. Jsi studentkou. Jaký obor
studuješ?
Studuji první ročník, obor anglický jazyk a literatura.

Proč jsi zareagovala na výzvu, že hledáme
dobrovolníky? Jako studentka jistě nemáš
času nazbyt, navíc pro tebe jako pro cizinku je
asi výzvou učit se český jazyk. A proč jsi přišla
zrovna  k  Salesiánům?
Začátkem března, když skončil ten šokový
stav, jsem chtěla něco dělat, aspoň trochu
pomoci. Obracela jsem se na několik
organizací a myslela jsem, že budu například
pomáhat s překladem nebo doučovat děti. Ale
jen Salesiánské středisko mi odpovědělo.
Možnost doučovat děti je pro mě velmi
zajímavá. I když nechci být učitelkou, výchova
dětí a komunikace s nimi mě moc baví. 

Jaké  jsi  tím  získala  zkušenosti?  Naučila  ses
i  Ty  během  doučování  něco  nového?
Začala jsem více komunikovat v českém jazyce
a překládala jsem.  Ráda bych byla tlumočnicí
a ta komunikace ve dvou jazycích byla dobrá
zkušenost. Byla to něco jako má malá praxe.
Oceňuji, že jsem si to již mohla zkusit. 

Doučování se konalo 2x týdně. Nebyla jsi tam
sama, měla jsi k dispozici lektory, kteří vždy
vyučovali s tebou. Kolik dětí chodilo? 
Ráda bych řekla, že já jsem byla pomocí tomu
lektorovi spíš, než naopak. Někdy přicházely
čtyři děti, jindy více. To jsme pak měli několik
skupin, abychom to zvládli. Když byly tři nebo
čtyři, tak to šlo líp, mohli jsme se jim lépe
věnovat. 

Pomohlo Ti, že jsi sama cizinka a učíš se cizí
jazyk? Věděla jsi lépe, s čím budou děti
bojovat, co budou muset pochopit? Poměrně
nedávno jsi absolvovala online kurz českého
jazyka. Byla to pro tebe pomoc? Věděla jsi, co
je složité v české gramatice a jak to vysvětlit?
Ano. Často to tak bylo, že jsem dokázala lépe
pochopit, čemu děti nerozumějí,  protože jsem
s tím měla sama problém před rokem. Někdy to
rodilý  mluvčí  nechápe  a  já  jsem se pokoušela



vysvětlovat to jednoduše. Bohužel jsem mohla
překládat jen do ruštiny a chtěla bych i do
ukrajištiny. 

Takže když to shrnu: ty umíš rusky, česky,
anglicky  a  začala  jsi  se  učit  ukrajinsky. 
A pokud nebudu líná, budu se ještě učit
francouzsky a japonsky… 

Máš   můj  velký   obdiv!   Uvažuješ,   že    budeš
i nadále pomáhat? Že na to při svých
studijních  povinnostech  najdeš  čas? 
Doufám, že ano. Já myslím, že záleží hlavně na
tom, jestli chceš. Čas se pak najde. Chtěla
bych moc pomáhat. Když budeme studovat
společně s českými dětmi, s rodilými mluvčími,
bude to výzva. A já budu hodně studovat
češtinu  v  létě,  abych  byla  dobrá. 

Adélko, poslední otázka. Co tě motivuje, že
věnuješ svůj volný čas tímto způsobem
dětem? 
Lidé, kteří utekli před válkou, potřebují, aby jim
někdo pomohl. Je to moc složitá doba, nevědí
co dělat. I malá pomoc od člověka, který Ti
rozumí v jazyce, který umíš, je dobrá. Nemohla
bych jen tak sedět a nic nedělat. A já miluju
komunikaci s dobrými lidmi. Salesiánské
středisko je moc útulné místo. Je fajn tady
trávit čas. 

Adélko, děkuji Ti za krásnou motivaci!

A proč zrovna v Chaloupkách? Pokud se člověk
rozhodne být dobrovolníkem, rozhodne se
věnovat to nejcennější, co ve svém životě má, a to
svůj čas. Proto je rozhodnutí stát se
dobrovolníkem v jakékoliv oblasti spojeno se
smyslem, který nesmí budoucí dobrovolník u své
práce postrádat. Chaloupkový dobrovolník může
tento smysl nacházet ve více oblastech. Někdo
hledá zkušenost v práci s dětmi, někdo partu lidí,
se kterými je mu dobře, někdo třeba hledá
odpovědi na otázky spojené s vírou.  
     Jsme rádi, že je stále dostatek obětavých lidí,
kterým dává smysl trávit svůj volný čas právě na
chaloupkách.   Několika   z   nich   jsem   se   zeptala, 

jaké jsou jejich motivace a co jim dobrovolnická
práce na   chalpoupkách   přináší.   

Hana  Laschová

► Dělat dobrovolníka je úplně stejné, jako sport,
knihy, filmy či jiné způsoby trávení volného času.
Baví vás to, chcete to dělat a máte smysl života.
         Dělat dobrovolníka je jako jíst perfektně propečený
steak. Chutná Vám to a máte smysl  života.
   Dělat dobrovolníka je jako dýchat čerstvý
vzduch. Rozšíří se Vám plíce, vlije se Vám nová
krev do žil, máte více energie, zbystří se vám
smysly, tělo funguje lépe a hlavně: máte smysl
života.  Adéla  Navrátilová

► Odpověď,  která  asi  většinu  lidí napadne je to,  že
v mládí máme více času a energie pomáhat a zároveň
méně starostí a povinností. Pravdou však je, že často
je  důvod  a  motivace  mladých  daleko  hlubší.
     Svět očima mladého člověka je složité místo, kde
se děje spoustu nespravedlností a nesrovnalostí,
vůči kterým je třeba se vymezit a bojovat. Často
naivní představa, že to jsem právě já, kdo dokáže
změnit svět, žene k hledání možností, jak se
angažovat a jak projevit svůj názor. Dobrovolnictví
je  jedna  z možností,  jak  přispět  ke  změně. 
       Nechci moc zobecňovat, takže budu mluvit o tom,
co motivuje k dobrovolnictví mě. Dobrovolničila jsem
ve více organizacích, ale ráda bych nyní zmínila
konkrétně  chaloupky.  Mé  působení v chaloupkách
v průběhu  let  pro  mě znamenalo mnohé a motivace 

Proč se mladí lidé stávají
dobrovolníky?

Chaloupkoví dobrovolníci Tě nenechají ve
štychu, když Tvému motoru docházejí síly



mého působení se také postupně měnila. Ze
začátku šlo hlavně o komunitu lidí a kamarády,
prožití vždy nezapomenutelných zážitků, poznání
sám sebe a svých hranic, dobrý pocit, když se
vám povede zorganizovat hru… Postupem času
mě začalo motivovat také vidět účastníky růst,
dospívat, tvořit si vlastní názor a přebírat
postupně roli vedoucích. Participovat v takovém
procesu mi dává obrovský smysl a neskutečnou
radost. Často člověk trávil hodiny nad přípravou
programu, vymýšlení s týmem… ale co jsem si
uvědomila za ty poslední roky je to, že to největší,  
co můžeme účastníkům dát (a zároveň od nich
několikanásobně získat) je láska. Mít někoho rád
a důvěřovat mu je ta nejzásadnější ingredience,
kterou se v chaloupkách všichni učíme. Jak
dobrovolníci, tak účastníci.
    Dobrovolničení v chaloupkách mi nabídlo
bezpečné  prostředí,   kde   jsem   se   mohla   rozvíjet
a jsem za to velmi vděčná. Často si myslíme, že
dobrovolničením pomáháme ostatním, ale
zapomínáme,   že  ve  finále  to  má  obrovský    dopad
i  na  nás  samotné.  Veronika  Šmídová

► Na tuto otázku zajisté existuje nespočet různých
odpovědí a pro každého je ta správná z nich jiná. Těžko
se tak hodnotí, proč obecně mladí lidé dobrovolničí.
Ale pokud bych měl tuto otázku vztáhnout na sebe,
tak je to především touha být prospěšný svému okolí.
Spousta z nás ve svém zaměstnání dělá repetitivní
činnosti,  které  se  jen  stěží  dají  nazvat   hodnotnými
a možná právě proto hledáme jinou cestu, jak nějaké
hodnoty  ve  společnosti  vytvářet. 
     Dobrovolničení je pro mě nejen možnost něco
předat, ale i hodně získat. Ať už jde o praktické
rady ohledně práce s dětmi nebo třeba situace,
ze kterých můžu těžit i v osobním životě. Není ale
větší motivace, než když rok co rok potkáváte ty
samé děti a na vlastní oči jste svědky jejich
životních příběhů. A motivací o to větší je pak
vědomí, že jste třeba jen nepatrným otočením
kormidla napomohli k nasměrování jejich cesty
životem tím správným směrem.  Ondřej  Talíř

► K dobrovolnictví jsem se vrátila po zhruba
čtyřleté pauze. Po svojí tehdejší chaloupkové
sezóně jako účastník, jsem se přihlásila na kurz
juniorů, tak nějak automaticky. Téměř vždycky
jsem jezdila na chaloupky, tak prostě jezdím dál.
Nic, nad čím bylo třeba přemýšlet. Kurz jsem
tehdy nedodělala, byť jsem ještě jela jako vedoucí 

na jednu chaloupku. Působila jsem v té době ještě
ve Skautu. Nebrala jsem to jako nic výjimečného.
Něco   jako    když    se    rozjede    vlak    po    kolejích
a nehledě na to, že už ho dávno netáhne žádná
lokomotiva, tak jede dál, snad jen možná trochu
pomaleji, ale ne natolik, aby si toho cestující všimli.
Dráha vlaku dobrovolnictví byla přerušena
výjezdem do zahraničí. Po návratu jsem
odmaturovala,  udělala  přijímačky  na  psychologii
a pocítila jsem velkou potřebu více volného času.
Přestala jsem vést skauty a na chaloupky
pozapomněla. Nějakou dobu jsem nikde nepůsobila
a užívala si volných víkendů,  žádné  zodpovědnosti,
o prázdninách jsem nemusela jsem krotit dravou
zvěř. Moje dobrovolnické působení na dětských
táborech stálo smutně na kolejích a padal na něj
prach. 
      Když se ohlédnu zpět, těžko se mi hledá ten
jeden konkrétní moment, kdy jsem pocítila
potřebu opět  zapřáhnout  vagóny  za lokomotivu
a vrátit se k vedení dětí. Myšlenka na to musela
nějakou dobu uzrát, být přihnojena  mým studiem
psychologie a potřebou nějaké neuchopitelné
„něco“ předat další generaci, aby mohla naplno
vyklíčit  během  covidu,  kdy   mnoho   dětí   přišlo
o možnost socializace a cena času, který mohly
strávit děti spolu mimo obrazovky, stoupla do
zázračných výšin.  A potom už to šlo samo, vlak
dostal pořádné roztlačení a já jsem se ozvala
koordinátorce, zda bych se mohla vrátit jako
vedoucí chaloupek a nějak se to semlelo, že
nejen,  že jsem se vrátila  zpět,  ale stihla  jsem  si
v období před státnicemi ještě udělat kurz
hlavního vedoucího a odjela na první chaloupku
jako "hlavas". Musím říct, že jsem si ji neskutečně
užila, děti jsme předávali celé, plné dojmů a můj
vlak odfrčel nabit novou energií dál fungovat jako
dobrovolník. Říkám si, že možná moje působení
inspiruje další generace, které budou cítit
potřebu předat dalším dětem to, co oni sami
zažili, aby jednou i mé děti měly kam rády jezdit,
kde získávat nové kamarády, zážitky a klidně i pár
škrábanců, protože to má smysl a stojí to za to.
Kateřina  Janečková



Aničko, Ty ses rozhodla kvůli dobrovolničení
přerušit studium. Na jaké škole?
Studovala jsem učitelství pro 1. stupeň
základní školy a byla jsem ve druhém ročníku.
Rozhodla jsem se přerušit studium, ale škola
tomu mírně řečeno nebyla nakloněná. 

To  je  zajímavé.  Vůbec by mě  nenapadlo, že
v současné době může být přerušení studia
tak  složitá  věc.   Myslíš   si,  že  to  souviselo
s tím, že jsi se rozhodla odjet dobrovolničit?
Že kdyby se jednalo třeba o stáž v rámci
Erasmu nebo obdobné vzdělávání, tak že by
to bylo lehčí? 
Myslím si, že kdyby to bylo pod záštitou školy,
tak že by to bylo 100% lehčí, ale tím, že to bylo
z mé vůle a přes organizaci, kterou ta škola
nezná, tak to bylo složitější. 

Mohla bys nám popsat Tvoje napojení na salesiány,
ať už na ty Českobudějovické a nebo na Sadbu*,
přes  kterou  teď  dobrovolničíš  v  Bulharsku?
Moje napojení na budějcké salesiány trvá už
téměř  23  let,  od  mého  křtu.   Později  jsme
s mými sestrami docházely k salesiánům jak
na bohoslužby, tak i na kroužky a jak to jen
šlo, tak jsem začala jezdit na Chaloupky.
Později na gymnáziu jsem začala chodit jako
dobrovolník na doučování a na oratoř. 
   K  Sadbě  jsem  se   dostala skrz  mateřskou

Rok dobrovolnictví
v Bulharsku

Anna Petrziková je rodačka z Českých Budějovic,
která se rozhodla ve dvaadvaceti letech přerušit
studium na vysoké škole a vydat se na roční
dobrovolnickou službu do Bulharska. Inspirativní
rozhovor, který rozhodně stojí za přečtení, s ní vedla
na začátku roku 2022 Ilona Paulátová,
koordinátorka naší sekce Dobrovolníci a praktikanti. 
         V   době,     kdy    rozhovor    vznikal,    byla    Anička
v Bulharsku pět měsíců, v době vydání tohoto čísla
Zpravodaje  se  tato  její  služba  chýlí  ke  konci.

školu, kam jsem docházela jako dobrovolník
na setkání na papežská misijní díla a s nimi
jsem byla jednou v Kroměříži na misijní, které
se účastnila také jedna bývalá dobrovolnice,
jejíž povídání o Sadbě mě nadchlo. Myšlenku
vyjet na misii jsem měla v hlavě už dlouho, ale
odrazovalo mě jednak, že nejsem úplně
nadaný člověk na jazyk a váhala jsem, zda
jsem člověk povolaný na tuto službu. Ale když
jsem slyšela, že může vyjet pomáhat do ciziny
úplně každý, tak jsem si řekla: “Proč ne zrovna
já?”. 

Proč zrovna Bulharsko? Jak k Tobě “přišla”
zrovna  tato  cesta? 
Moje cesta nejdřív směřovala jinam. Právě proto,
že jsem nechtěla přerušit studium, a tak jsem
plánovala odjet na tři měsíce během prázdnin do
Mongolska.  To  ale  bylo kvůli covidu uzavřené,
a tak jsem hledala jiné možnosti a naskytlo se
Bulharsko, kam byla možnost jet na měsíc, nebo
na rok. Řekla jsem si tedy, že pojedu na měsíc,
ale po rozhovoru s jedním otcem, který tady
působil dlouhá léta, jsem se rozhodla, že pojedu
na rok. Dalším faktorem bylo, že Bulharsko je
myslím jediná země, kde se pracuje s Romy,
takže    bych    mohla    zúročit    své    zkušenosti
z dlouholetého působení u Budějovických
salesiánů.  Navíc je tu i česká  komunita.  Jsou tu
i čeští otcové, někteří tu žijí už 20 let. 

*SADBA (Salesiánská asociace Dona Boska, z. s.), vznikla v roce 2005 s cílem pomáhat
znevýhodněným dětem a mládeži ve světě. Její hlavní náplní je školení dobrovolníků, kteří jsou pak
vysláni do salesiánských středisek v ČR i v zahraničí. (Pozn. redakce)



Jaká    byla  tvoje   očekávání  od této  cesty?
S jakou informovaností jsi odjížděla do
Bulharska a jaká byla místní realita? 
Podle informací, co jsem měla, jsem si
představovala takový chudší budějcký Máj*,
ale realita byla dost odlišná. Když jsem se šla
poprvé společně s otcem podívat do Machaly,
což je čtvrť za městem, kde žijí jen Romové,
tak jsem pak nedokázala celý den promluvit.
Byl to pro mě velký šok a byla jsem doslova
zralá na panáka. Je to místo, kde lidi žijí jenom
ve čtyřech stěnách, okna ani nemají zabitá
prkny, protože prkna spálí kvůli teplu. Děti si
tam  hrály  se  vším,  co  našly  na  ulici,  třeba
s plechovkami a jeden chlapeček si tam hrál
tak,  že měl na provázku  mrtvé  štěně a běhal
s ním po cestě (jestli se tomu dá říkat cesta).
To byly silné úvodní zážitky. 

Jak v takovém prostředí pomáháte? Salesiáni
už tam působí dlouhá léta. Co se daří nebo
nedaří v tomto sociálně vyloučeném
prostředí?   Jakou   podporu  místním   dětem
a komunitě poskytujete?
V Bulharsku působí salesiáni od roku 1994.
Začínali ve městě Kazanlak a od roku 2008
jsou i ve Staré Zagoře. V Kazanlaku žijí dva
salesiáni a mají na starosti internát základní
školy. Ve Staré Zagoře působí dva čeští
salesiáni a jeden bratr z Argentiny. Ti zde
staví nové zázemí pro děti z romské čtvrti.
Staví se kostel, škola a prostory pro oratoř.
Pořádáme zde odpolední doučování, kroužky,
oratoř, výlety a letní tábory. Máme tu i nově
založenou skupinku skautů a od února je v
plánu vznik druhé skupinky. Každou neděli po
programu se tu schází malá skupinka dětí,
kteří se připravují na křest.
        Z Česka jsem byla zvyklá, že k salesiánům
docházejí víceméně pořád stejné děti, se
kterými je tím pádem možné kontinuálně
pracovat. Zde je práce poměrně náročná v tom
smyslu, že každý den přicházejí děti nové,
kterým je potřeba pořád odznova vysvětlovat
pravidla, ukazovat možnosti co tady může
dělat. O víkendech se spíš zaměřujeme na
duchovní stránku. Snažíme se děti vést,
protože  v  té  čtvrti   působí    různé   pochybné

*Sídliště v Českých Budějovicích, kde sídlí Salesiánské středisko mládeže. (Pozn. redakce)

církve, ne-li sekty. Já působím ve Staré
Zagoře,  což  je město,  které má něco přes
150 000 obyvatel a dále salesiáni působí také
v Kazanlaku. Tam jsou vidět lépe pokroky dětí
ve vzdělávání. Máme tam třeba romského
chlapce, který studuje vysokou školu a u toho
pracuje. To je asi největší z takových těch
“měřitelných” úspěchů. Tady u nás jsou
pokroky  pomalejší.   Za   úspěch  považujeme
i třeba to, že děti, které ze začátku nebyly
schopné se na nás ani podívat, nebyly
schopné nás pozdravit, začaly postupem času
chodit k nám do oratoře, povídat si s námi…
navázali jsme srdečný vztah. I takové pokroky
jsou pro mě velké. 

Jak vypadá Tvůj běžný týden? Kolik dětí
průměrně týdně Vás navštíví? 
Můj běžný týden vypadá následovně. Od úterý
do pátku mám dopoledne lekce bulharštiny,
odpoledne okolo druhé hodiny chodí děti na
doučování. Procvičujeme hlavně matematiku a
bulharštinu. Po doučování následují kroužky a
volný program. Děti odcházejí mezi půl pátou
a půl šestou. V sobotu máme dopoledne
setkání holek a odpoledne máme se všemi
biblické setkání, kde se vypráví jeden příběh z
Bible a následně se hrají hry. Program končí
mší svatou a malou večeří. V neděli program
začíná mší svatou a svačinou a následně si
děti mohou libovolně hrát. V pondělí máme
všichni volný den. Od úterka do pátku k nám
chodívá pět až dvacet dětí, o víkendu třeba
třicet. 

Jsou v tomto prostředí i děti školního věku,
které nechodí do školy? 
Děti zde samozřejmě mají povinnou školní
docházku, ale málokteré dítě chodí do školy
pravidelně. A vím třeba o jedné holčičce, které
matka zakazuje chodit do školy, protože jí
musí pomáhat v domácnosti. 

Co Tě tato dobrovolnická práce naučila? Co
jsi třeba musela změnit nebo objevit, abys
tuto svoji misi takhle s úsměvem zvládala?
Máme tady spolubratra z Argentiny, jehož
nejoblíbenější    a   nejpoužívanější    bulharské



slovo je “spokojno”, což asi tušíte, že znamená
prostě “v klidu”. Mít trpělivost. To jsem se
musela naučit jako první. Prostě klid. Na pohodu
všechno. Netlačit, nespěchat. Když nechce, tak
to zkusit s tím dítětem trošku jinak to učení
třeba.

Takže se tam úplně vytrácí tlak na výkon?
To rozhodně. Třeba ten styl výuky, který jsem se
učila na Karlovce, je pro práci tady úplně
nepoužitelný. Tady je důležité, abychom ty děti
naučili aspoň trošku číst a umět si spočítat,
kolik mají v peněžence peněz, pokud tam nějaké
mají. Učíme je úplně základní věci, které jsou pro
nás samozřejmé. Třeba mýt si ruce. Děti tady
neznají třeba papírové kapesníky. Vlastně
kapesníky vůbec. Utírají se do trička nebo do
čehokoliv, co mají po ruce. 

To musí být docela kulturní šok. U Tvého
povídání si znovu uvědomuju, jak každá cesta
člověka obohatí ve všech možných směrech.
Sice se říká, že všude je chleba o dvou kůrkách,
ale někde je ten chleba o poznání tvrdší než
ten, co máme doma, a na který se nám i přesto
občas  zajídá. 

Podělila by ses s námi o nějaký zážitek, kdy
sis řekla, že “pro tuhle věc, pro toto dítě, pro
tuto situaci to moje působení tady mělo
smysl”? Zažila jsi už něco takového?
Zažila. Je to taková zdánlivá maličkost. Je tady
jedna rodina, která je na tom strašně bídně.
Tatínek je alkoholik, maminka má rakovinu.
Mají čtyři děti, páté před rokem zemřelo za
nejasných okolností. Chodí sem jeden z těch
kluků. Je mu sedm a dalo by se říct, že
postrádá sociální cítění. Kdo ví, co v životě už
prožil… Musí se k němu přistupovat velmi
opatrně. Když na něj člověk třeba trochu zvýší
hlas, škaredě se podívá nebo něco řekne
špatně, tak on se zabejčí a je schopný utéct.
Jednou nastala situace, kdy už jsem cítila, že
se zase schyluje k něčemu takovému. Bylo to
během mše. Já jsem se na něj usmála a on mi
to oplatil. Usmál se na mě a bylo vidět, jak
moc mu to pomohlo. Otevřel se a bylo cítit, že
je zase rád, že je tam s námi. Pouhý jeden
úsměv, vlastně takové nic a jak dokáže
člověku pomoct. 

Aničko, to je moc krásný příběh. Vzpomněla
jsem si při něm na moc pěknou větu, kterou
říkal dnes na poradě náš pan ředitel, a to že
“Bůh nám dal obličej, ale úsměv už mu musíme
dát sami.”. 
      Moc Ti děkuji za povídání o Bulharsku a za
čas, který jsi mi věnovala a přeji Ti, aby Ti
úsměv  na  tváři  vydržel!

V loňském roce se Anička účastnila jako vedoucí
našeho příměstského tábora pro nejmenší děti -
Baby campu s názvem Indiáni ve městě.



projektu vybrali naše zájmové kroužky, jiní
některý z programů Otevřených klubů, další
třeba chaloupkové lyžáky. Následně skupina
svůj projekt obhajovala před komisí, která se
skládala  z garanta  skupiny,  vedoucího kurzu
a  dalších  přísedících. 
        Do tohoto běhu kurzu Junioři se přihlásilo
34 účastníků. K závěrečným obhajobám došlo
27 z nich. Z toho úspěšně kurz zatím zakončilo
22 účastníků a 3 účastníci dostali možnost svůj
závěrečný projekt opravit a znovu obhájit. 
    Z pohledu koordinátora chaloupek a také
vedoucího   kurzu   byla   jeho   realizace  pro  sekci
a celé salesiánské dílo velmi žádoucí a prospěšná.
Absolventi kurzu se již nyní zapojují do aktivit
jednotlivých sekcí a jejich proškolení má veliký vliv
na kvalitu dané sekce a vedení jednotlivých aktivit. 
      V současnosti připravujeme další běh kurzu,
který  bude  začínat  v listopadu 2022 a končit
v lednu 2024. Bude určený pro stejnou věkovou
skupinu jako kurz předchozí. Pokud byste měli
o kurz zájem, obraťte se na koordinátorku
Chaloupek pro více informací. 

V letošním roce jsme úspěšně ukončili další běh
kurzu Junioři. Tento animátorský vzdělávací kurz
je  určený  pro  mladé  lidi  ve věku  14–16 let,
kteří  mají  chuť  být součástí salesiánského díla
v Českých  Budějovicích.  Podobné  kurzy u nás 
 mají dlouholetou tradici. Probíhají v různé formě
už 25 let a za tu dobu jimi prošlo již okolo tří
stovek frekventantů. Uplatnění absolventů
tohoto kurzu může být různé, ale nejvíce se jich
následně zapojí v sekci Chaloupek, konkrétně při
letních akcích. 
      Právě skončený kurz měl podle původního
plánu probíhat prezenčně 2 roky, ale kvůli
covidovým opatřením jsme museli část kurzu
přesunout do online prostředí. Dohromady jsme
se potkali 7x, na různých místech Jihočeského
kraje, např. na Horské Kvildě, v Zátoni či ve
Stožci. 
      V kurzu se účastníci dozvídají informace,
které později využijí při své práci s dětmi.
Probírají například témata z oblasti pedagogiky,
psychologie či etiky, nechybí ani duchovní
program nebo první pomoc. Během kurzu se
střídá     teorie,     interaktivní     bloky a  praktické  
ukázky  nejrůznějších  aktivit  a her. 
       K úspěšnému ukončení kurzu bylo zapotřebí
využít nabytých zkušeností při závěrečném
projektu. Frekventanti kurzu měli za úkol ve
skupinách naplánovat a  zrealizovat   vybranou
aktivitu v rámci salesiánského díla. S realizací
projektu jim pomáhali zkušení garanti. Někteří
účastníci   si   pro   realizaci   svého    závěrečného 

Junioři

V době covidové se účastníci a lektoři
kurzu Junioři scházeli online.

Účastníci kurzu si  vyzkoušeli mimo jiné práci
s předškolními dětmi v Klubíku Mája

Hana Laschová,  koordinátorka Chaloupek



Aby se z dobrovolníků – laiků stávali dle možnosti 

Aby z profesionálů (placených) byli profesionálové 

Aby dobrovolníkům nedocházela jejich dobrá vůle.
Aby i profesionálové měli také vždy „dobrou vůli“.
Aby dobro-volníků s nadšením bylo vždy dostatek.

         profesionálové ve smyslu odborníci.

        (odborníci).

Termín profesionál má dva zdaleka ne podobné
významy. Na jedné straně tak označujeme
odborníka na určitou práci. Protikladem je pak
člověk   označovaný   termínem   laik.   To  ovšem
v církevním prostředí mate. Slovo „laik“ se zde
totiž používá, jak dobře víme, především pro
osobu nesvěcenou. Na straně druhé pak
profesionál může znamenat osobu za danou
práci placenou, a to ať už odborné znalosti či
dovednosti má, nebo nemá. Naproti němu pak
stojí dobrovolník, tedy člověk, který  určitou
činnost  vykonává z „dobré vůle“ a tudíž zadarmo.
To ovšem nijak nebrání tomu, aby dotyčný ne-
profesionál byl profesionálem – odborníkem na
slovo vzatým. Někdy dokonce i větším, než
profesionál   placený.
      V církvi pak máme ještě takovou specifickou
zvláštnost. Jsou zde profesionálové - placení,
kteří ani zdaleka nemusí být profesionálové -
odborníci, kteří ale mají svou „profesionalitu“
danou nějakým „vyšším principem“. Ti jsou si
vědomi toho, že už  vždy  budou  považováni  za 
 profesionály - odborníky a každopádně budou
stále profesionálové – placení. A to až do
takové míry, že to ani sami nemohou změnit.
Tedy abychom byli přesní: mohou se z nich stát
profesionálové – odborníci (budou-li mít sami
snahu to změnit), ale nemohou se ctí přestat
být odborníky – placenými. To by se považovalo
za „profesní“ selhání. Nutno po pravdě dodat, že
mnozí se upřímně alespoň třeba následně snaží
být i profesionály – odborníky a za to jim patří
uznání.
         Ale to už se nějak zamotávám do slovíček.
Tak jak z toho teď ven? Snad jen přáním:

Dobrovolník versus
profesionál (v církvi)

Pepa Hes

Projekt Junioři můžeme realizovat díky podpoře
Renovabis - iniciativy solidarity německých katolíků
s lidmi ve střední a východní Evropě, která se
zaměřuje na obnovu církevního a společenského
života v bývalých komunistických zemích.
Děkujeme.

O svůj pohled na Kurz Junioři se s námi podělila
i jedna z účastnic, Nela Mezerová:
Na Chaloupky jsem jezdila už jako malá holka se
svojí nejlepší kamarádkou a obě jsme je
milovaly. Bavilo nás to natolik, že jsme se
rozhodly tuto radost předávat dál, a to tím
způsobem, že si uděláme kurz na vedoucí -
Juniory. Naše parta „skorodospěláků“, kteří se
rozhodli, že se stanou vedoucími, se přes rok
potkávala na víkendovkách, na kterých jsme se
pod vedením našich již zkušených vedoucích
účastnili různých přednášek a her, které nám
právě tento náš cíl pomáhaly splnit.
     Poté přišel čas na závěrečný projekt, kdy jsme
si vlastně zkoušeli „vedoucovat“ některou z
aktivit Salesiánského střediska. Pak už zbývalo
jen projekt obhájit před našimi vedoucími a hurá
na první Chaloupku.
        Absolvování  tohoto kurzu rozhodně nelituji
a ani nikdy nebudu, protože Chaloupky z pozice
vedoucího jsou opravdu krásný zážitek. Taky
jsem se tím dostala do skvělé party vedoucích.
Takže jestli přemýšlíš o tom, že by ses stal/a
vedoucím, tak neváhej, jdi do toho a zážitky ze
svých Chaloupek dopřej i dalším dětem!



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:                                      

Možnosti finanční podpory

Vaše finanční příspěvky můžete odeslat na příslušný bankovní účet pomocí poštovní poukázky, převodem z účtu na účet nebo
pomocí QR platby (ve Vašem mobilním nebo internetovém bankovnictví vyberete možnost QR platby, načtete kód, který již

obsahuje číslo účtu i variabilní symbol, doplníte částku, kterou chcete darovat a autorizujete platbu).

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

ary od Vás nám umožňují rozvíjet a zlepšovat naši pomoc dětem a mládeži.

  louhodobá podpora mnoha z Vás je pro nás velkou motivací a závazkem.

ěkujeme srdečně všem našim příznivcům, podporovatelům a dárcům!

  QR platba:108 200 2660/5500

Naši milí podporovatelé a dobrodinci, jak jsme Vás
již informovali v zimním čísle Zpravodaje, probíhá
reforma financování církevního školství ze strany
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
(MŠMT), jejíž podoba je pro naše financování
životně důležitá. Nyní jsou již jasná pravidla
financování jak pro letošní rok, tak i pro rok 2023.           
Potvrdilo se, že MŠMT finančně podpoří v plném
rozsahu normativem účastníky přihlášené do
zájmového vzdělávání (kroužky a pedagogické
programy Otevřených klubů) od 1. 9. do 30. 10.
2022, ale účastníky pobytových akcí a táborů
podpoří pouze 25% normativem. Dotace od MŠMT,
která v minulých letech pokryla velkou část našich
mzdových a provozních nákladů, tak byla výrazně
snížena. 
           Na výše zmíněné plánované změny jsme se
snažili včas a účinně reagovat.  Zvýšili jsme počet
aktivit v pravidelné činnosti, otevřeli jsme nové
zájmové       kroužky,        nové      sportovní      aktivity
v Otevřených klubech a v neposlední řadě jsme
zavedli i mnoho úsporných opatření: pozastavili
jsme   veškeré   investice   a  zmrazili    mzdy    našich

Financování

Ekonomika a fundraising

Sociální služby NDZM                            1.927.000 Kč
Podpora dobrovolnictví                               50.000 Kč
Pravidelná činnost a podpůr. práce      8.502.843 Kč
Předškolní vzdělávání                                  50.000 Kč
Letní příměstské tábory.                             50.000Kč 
Vybavení a stavební práce ŠVS Kvilda      90.000 Kč
Vybavení pro včelaření a renovace úlů    70.120 Kč
Ukrajinské programy pro uprchlíky        483.029 Kč
Ostatní (akce, vybavení)                                     152.000 Kč

Pro rok 2022 jsme podali  24 projektů - žádostí
o finanční podporu.  Z toho bylo  23 úspěšných
a podpořených celkovou částkou 11.374.992 Kč.
U jednoho projektu zatím neznáme výsledek.

Podpořeny byly tyto naše programy:

Květa Herrmannová, ekonomka

Dopady reformy
financování

církevního školství
 

zaměstnanců. Díky tomu se nám podařilo snížit
propad  financí z provozní dotace na „pouhých“
250 tis. Kč. Pokryjeme jej jinými dotacemi,
hlavně od místní samosprávy, případně
vlastními zdroji. Nicméně v této pro nás nelehké
situaci je pro nás každý, i sebemenší příspěvek
velkou  pomocí.

mailto:eva.hajduskova@sasmcb.cz
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křížovka

"Dobrovolníci nejsou placeni - ne proto, že jsou bezcenní, ale proto, ..."  Mahátma Gándhí



@sasmcb

Salesiánské 
středisko

mládeže Č.B.

salesiani_c.budejovice@sasmcb

salesiani_o.uk.ej salesiani.oukej

TÉMA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA: 
SALESIÁNSKÝ ČTYŘLÍSTEK
PRINCIPY SALESIÁNSKÉ PEDAGOGIKY 
A JEJÍ MÍSTO V SOUČASNÉM SVĚTĚ

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

Informace o nás najdete na 
 

                                                                       
 

Budeme rádi, když nám napíšete na e-mail
 
 
 

nebo zavoláte na číslo
 

Salesiánské středisko mládeže 
můžete sledovat na sociálních sítítch: 

www.sasmcb.cz
Zůstaňme v kontaktu

910 441 242

 sasmcb@sasmcb.cz 

SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA NÁŠ OBLÍBENÝ DĚTSKÝ DEN,
TENTOKRÁT S VESMÍRNOU TÉMATIKOU. 

V ÚTERÝ 13. 9. OD 15 DO 18 HODIN U KOMUNITNÍHO CENTRA MÁJ
(ZASTÁVKA J. BENDY) SI PŘIJĎTE UŽÍT SOUTĚŽE, SKÁKACÍ
ATRAKCE, MALOVÁNÍ NA OBLIČEJ, SLAŇOVÁNÍ DO MĚSÍČNÍHO
KRÁTERU, POZOROVÁNÍ SLUNCE A MNOHO DALŠÍ ZÁBAVY. 

 

VSTUP ZDARMA. TĚŠÍME SE NA VÁS!


