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Slovo redakce
Milí čtenáři,
v dětství jsem o křesťanském prožívání 
hlavních jarních svátků nevěděl skoro nic, 
jako dítě jsem Velikonoce prožíval ve spole-

čenství kamarádů a igelitového pytlíku. Náš táta měl fixní 
představu, že je potřeba nasbírat na velikonoční pondělí 
co nejvíc vajíček, takže jsem se spolu s ostatními kluky 
neúnavně vrhal do zástupu „šlaháčů“ a s „žilou“ procházel 
vchody všech domů a věžáků u nás na sídlišti Hutník ve 
Veselí nad Moravou. Brali jsme to systematicky: Vyjeli jsme 
až do nejvyššího patra a zvonili na všechny zvonky. Když 
se někdo objevil za dveřmi, vyptali jsme se, jestli nemají 
doma nějaké děvče, které jsme „vyšlahali“ a dostali jsme 
za to vajíčko, případně vyšívanou pentli, kterou jsme si na 
žilu uvázali. Pokud děvče neměli, vyšlahali jsme cokoli žen-
ského rodu, někdy nám i osamělí vdovci dali čokoládu nebo 
nám nabízeli štamprli. Doma pak ležely na stole v kuchyni 
dvě nebo tři hluboké mísy plné barevných vajec – ještě 
několik týdnů jsme je snídali, svačili i večeřeli.

Teprve později jsem pochopil, že Velikonoce začínají 
Popeleční středou a že je i nějaký Zelený čtvrtek, Velký 
pátek a Bílá sobota, natožpak Velikonoční neděle se svou 
neopakovatelnou atmosférou kadidla, velikonočních be-
ránků přichystaných k posvěcení pod oltářem a se soškou 
vzkříšeného Ježíše s korouhví, která většinou vítězně vévodí 
nad tabernákulem. Především jsem ale po svém vlastním 
křtu v dospělosti pochopil, že svátky vyprázdněné od Ježíše 
a jeho poselství nedávají smysl a že se mohou zvrtnout 
ve svou karikaturu. Jsem šťastný, že dnes vím něco víc 
o prázdném hrobu, který našli učedníci a o Zahradníkovi, 
kterého v neděli ráno potkala Marie Magdaléna.
Požehnané Velikonoce vám všem!

Zdeněk Jančařík
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-ÚVODNÍK-

Vážení a milí čtenáři 
Salesiánského magazínu

Objednejte 
Salesiánský 

magazín 
svým známým!

Oznamte 
nám změnu 
své adresy!

S A L E S I Á N S K Ý  M A G A Z Í N

S A L E S I Á N S K Ý  M A G A Z Í N

Časopis Salesiánský 
magaz í n  z a s í l áme 
bezplatně každému, 
kdo o to požádá. Od 
roku 1887 je to dar 
Dona  Bo ska  t ěm , 
kteří sympatizují se 
salesiánským dílem.

Salesiánský magazín
Kobyliské nám. 1
182 00 Praha 8
tel.: 283 029 218
e -mail: magazin@sdb.cz

Každé 
2 měsíce

přichází 
Don Bosco 

k vám 
domů.

Prostřednictvím Salesiánského ma ga-
zínu vám nabízíme informace o ak-
tuálním dění v Salesiánské ro dině, 
informujeme vás o zajímavostech ze 
salesiánského světa a seznamujeme 
vás s nejrůznějšími událostmi, které 
se vás i nás týkají. Vážíme si všech, 
kteří v našich dílech pracují, kteří 
nám pomáhají v našem poslání a ne-
sou s námi „tíhu i horko dne“. 

Jako každoročně se na vás ob-
racíme s prosbou o finanční pomoc. 
V kontextu doby, resp. tíživé hospo-
dář ské situace, jsme si vědomi, že 
dnes nemá nikdo peněz nazbyt. 
Víme, že mnozí se s námi dělí o to 
málo, co mají. Domníváme se však, 
že právě tímto způsobem si lze budo-
vat onen pravý poklad, který ani mol 
nebo rez nezkazí. 

Štědrost a velkorysost jsou vlast-
nosti, které vnímáme u mnoha na-
šich dobrodinců a přátel. Proto si 
do volujeme opět poprosit o finanční 
pomoc prostřednictvím složenky 
vložené do časopisu. Ať už použijete 
k příspěvku složenku nebo převod ze 
svého účtu, rádi bychom vám po dě-
kovali. Proto prosím: Pokud od nás 
neobdržíte děkovný dopis, upozorně-
te nás, prosím, na tuto skutečnost, 
na adrese: dary@sdb.cz, nebo Sale-
siánská provincie, Kobyliské nám. 1, 
182 00 Praha 8. 

Naše výdaje jsou značné. Pro vaši 
představu uvádíme několik údajů 
z roku 2007:
–  formační aktivity v rámci provincie 

(aspirantát, noviciát, bydlení a stra-
va studentů): 1 356 000 Kč;

–  pastorační aktivity: 185 000 Kč;
–  výdaje na tisk dokumentů, publika-

cí, Salesiánského magazínu a další 
vydání v oblasti sociální komunika-
ce: 3 513 000 Kč;

–  příspěvky na opravy a investice jed-
notlivých objektů: 1 888 000 Kč;

–  daně, poplatky, pojištění, údržba: 
4 389 000 Kč;

–  režijní náklady provinciálního domu 
a areálu v Praze: 2 725 000 Kč.

Kromě těchto výdajů se v letoš-
ním roce připravuje investice do-
stavby střediska a hřišť v Brně Líšni, 
skladového objektu v areálu Portál 
a investice v Bulharsku ve Staré 
Zagoře, kde v místě působení naši 
spolubratři potřebují budovu a pro-
story pro práci mezi Romy. Ve výčtu 
dalších potřeb lze pokračovat, ale to 
není záměrem. Kdo sleduje činnost 
salesiánů, ví, že pracují na hranici 
svých možností. 

Vám všem, kteří nám pomáháte 
finančně, fyzicky, modlitbou či na-
bídkou svého utrpení patří náš dík, 
uznání a vděčnost. 

Pokud uznáte ze dobré nás pod-
pořit, můžeme vás ujistit svou pra-
videlnou modlitbou za dárce a dob-
rodince, na které myslíme při mši 
svaté, a vyprošujeme jim od Pána 
požehnání. Pán Bůh ať odplatí všem 
lidem dobré vůle! 

Za Salesiánskou provincii
P. Evžen Rakovský, provinciální ekonom
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-ROZHOVOR-

Novou představenou českých 
salesiánek se stala sestra Ma-
rie Tkadlecová, která je v sou-
časnosti ředitelkou komunity 
v Brně. Jmenovala ji začátkem 
března 2009 generální předsta-
vená sester salesiánek v Římě 
Yvonne Reungoat.

Obvykle se k „povýšení“ 
blahopřeje. Co bys 
chtěla, aby ti lidé přáli 
do příštích šesti let? 

Mně stačí to, co mi teď z různých 
míst přejí – Boží požehnání, dar mou-
drosti od Ducha Svatého, a třeba i to, 
aby mě ta funkce nezměnila. Jedno 
přání tak i znělo: Aby Tě Pán Bůh 
při zdravém rozumu zachovati ráčil! 
A děkuji za každé duchovní povzbu-
zení a modlitby.

Byla jsi jmenováním 
hodně překvapená? 
Bránila ses, nebo jsi je 
v poslušnosti přijala?

Popravdě: polil mě studený pot – pak 
jsem v tichu, které nastalo, hledala 
v duchu důvody, proč to já být ne-
mohu, a pak mě napadlo, že už jsem 
na cestě svého ANO navždy, tak kam 
chci utíkat…

Jaký máš program 
na funkční období? 
Kam bys chtěla 
českou inspektorii 
nasměrovat a dovést?

Nad tím jsem ještě neměla moc času 
přemýšlet – funkční období mi začne 
zřejmě od nového školního roku, da-
tum oficiálního předání služby ještě 
nebylo stanoveno. Zatím si plním své 
povinnosti v Brně -Žabovřeskách. Uží-
vám si onoho tady a teď. V budoucnu 
bych ani nechtěla moc měnit směr, 
kterým se naše inspektorie vydala. 
Sestra Věra (současná česká předsta-
vená, pozn. redakce) se snažila o to, 

abychom mezi sebou prožívaly důvěru 
a lásku, ve službě Bohu a mladým, 
tak v tom je třeba pokračovat, je to 
běh na dlouhou trať. V současnos-
ti pracujeme na organickém plánu 
inspektorie a při této společné práci 
jsme objevily priority, které nám taky 
jasně ukazují, kudy máme jít.

Dala sis pro nové 
působení nějaké heslo? 

Mám svůj oblíbený citát z Písma: „Pa-
ne, ty víš všechno – ty víš, že tě milu-
ji.“ (Jan 21,17) Opakuji si ho každý 
den. Pak mě oslovil citát, který mi 
vypadl na lístečku z knížky poté, co 
jsem si vyslechla novou poslušnost: 
„Nepřišel jsem totiž povolat spraved-
livé, ale hříšníky.“ (Mt 9,13)

Čeká tě stěhování 
do Prahy. Těšíš se, 
nebo se cítíš líp 
doma, na Moravě?

Stěhování začíná být mým koníčkem 
(smích) – zatím jsem v žádné komu-
nitě nepobyla déle než tři roky… Ale 
teď vážně: při stěhování si člověk 
aspoň probere své věci a zbaví se 
nepotřebného. Přes slzy z loučení 
pociťuje vděčnost Pánu za nové 
zkušenosti, za seznámení s novými 
lidmi, místy. 

Doma je doma… já jsem si uvě-
domila, že se cítím doma tam, kde 
mám známé a nějaké „své“ místo. 
Prahu už taky trochu znám, takže to 
nebude tak těžký nový začátek.

Don Bosco je pro mě život a Marie Do m

Marie Tkadlecová
• narozena 1971 ve Vsetíně
• pochází z Valašské Senice, farnost Francova Lhota
• má 4 bratry a 1 sestru
• 1992 počátek formace u FMA (Brno, Castelgandolfo, Řím)
• 1996 – složení prvních slibů (Brno) 
• 2002 – složení věčných slibů (Vranov u Brna)
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-ROZHOVOR-

o minika asi jako starší sestra
Jaký bude tvůj první 
plánovaný oficiální 
úkon coby inspektorky? 

To zatím opravdu nevím, ještě jsme 
to se sestrou Věrou ani našimi před-
stavenými z Říma neplánovaly – za-
tím se nechávám překvapit a nechá-
vám to na nich a na Pánu.

Spolu s tvým 
jmenováním došlo ke 
změně české vizitatorie 
na inspektorii. 
Projeví se změna 
nějak ve fungování 
vašich komunit? 

Je to spíš formální věc podle počtu 
sester a domů, ve fungování se to 
nijak zvlášť neprojeví.

Kdo je pro tebe 
Don Bosco, Marie 
Dominika? Máš 
nějakého „oblíbeného“ 
světce či světici? 

V jednom rozhovoru jsem odpovídala, 
že Don Bosco je pro mě život. Myslím 
tím, že jeho osobnost a jeho učení se 
prolíná celým mým životem. Už si 
nedovedu představit, že bych žila ně-
jakým jiným stylem života než salesi-
ánským. Ale jsem si vědoma, že ho 
taky ještě musím víc poznávat. Marii 
Dominiku vnímám asi jako starší ses-
tru – poradí, jde první, ukazuje směr, 
je mi vzorem i v tom, jak se nechala 
vést. Mezi další oblíbené světce na 
prvním místě patří samozřejmě Panna 
Maria, pak třeba svatá Monika – moje 
biřmovací patronka – příklad vytrva-
losti v modlitbě, a spousta dalších 
svatých, nejen salesiánských…

Pocházíš z Francovy 
Lhoty stejně jako 
Štěpán kardinál 
Trochta. Co tato 
postava českého 
salesiánského prostředí? 

Ovlivnila tě nějak? 

Věřím tomu, že mě ovlivňuje a že se 
za mě přimlouvá v nebi. Cítím k ně-
mu určitou blízkost, ale zároveň jaký-
si dluh. Když jsem byla ještě doma, 
tak jsme o něm ve farnosti skoro 
nevěděli a moc se o něm nemluvilo 
(alespoň mezi námi mladými). Až po 
listopadu 1989 začal Ing. Novosad 
(Jaroslav, pozn. redakce) dělat Štěpá-
nu Trochtovi větší propagaci: Napsal 
o něm knihy, začaly se organizovat 
tzv. Štěpánské dny, natočil se o něm 
dokumentární film. Dnes díky P. An-
tonu Kasanovi – faráři naší farnosti 
– se o něm víc dozvídají i mladí, kteří 
se připravují na biřmování (jezdí na-
příklad na pouť k jeho hrobu do Li-
toměřic, atd.). Ve farnosti se uvažuje 
o zbudování muzea Štěpána Trochty 
a probíhají další aktivity.

Prozraď nějakou 
historku, která se 
ve Lhotě o Trochtovi 
povídá a ještě není 
zaznamenaná…

Kvůli výše uvedenému žádnou tako-
vou historku nemám. Ale naši říkali, 
že když měli svatbu, tak se u kostela 
s panem kardinálem potkali – byl tam 
na ně jaké návštěvě. Paradoxem je, že 
se ptali svého kmotra, kdo to je… 
Jednou jsme na děkanátním setkání 
mládeže chtěli za naši farnost sehrát 
scénku ze života Štěpána Trochty, 
tak jsem navštívila jeho sestru, aby 
mi o něm něco vyprávěla. Připravili 
jsme si pak divadlo o tom, jak si už 
v dětství při pasení krav hrál Štěpán 
na kněze a dělal dětem kázání.

Jiří Kučera 

• počet sester s věčnými sliby: 38 
• počet sester s časnými sliby: 4 
• průměrný věk sester ve Vizitatorii: 45,38 
• české sestry, které patří do jiných inspektorií: 4 
• novicky: 4 
• nejstarší salesiánka v ČR – 82 let
• nejmladší v ČR – 25 let (novicka)
•  V ČR mají salesiánky 6 komunit – Praha -Karlín, Praha -Koby-

lisy, Plzeň, Hradec Králové, Brno a Ostrava. 
• Více na www.fma.cz. Stav k 1. 9. 2008
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-REPORTÁŽ-

„Až budu mít vlastní děti, budou se mn
Na začátku bylo pozvání ke spo-
lupráci na tvorbě internetových 
stránek, které přišlo z Havířova. 
Popravdě, představa, že pojedu 
z Prahy takovou dálku, mě moc 
nenadchla. Na druhou stranu 
jsem si říkal, že aspoň můžu udě-
lat reportáž z místa, o kterém 
jsem hodně zajímavého slyšel. 
Tak pojeďte se mnou…

První věc, která mě v Havířově mile 
překvapila, byla, že ve chvíli, kdy 
jsem se ptal silničářů na salesián-
ské středisko, hned to věděli. Dobré 
znamení! 

Jel jsem do střediska v Havířově-
-Šumbarku. Ve městě jsou totiž sa-
lesiánské střediska hned dvě: druhá 
budova se nachází „ve městě“, kde 
také salesiánské dílo začalo. „Všech-
no spustil v roce 1991 můj otec 
v budově bývalé česko -polské školky, 
která se v té době uvolnila,“ říká ře-
ditel střediska Jindřich Honěk, ASC. 
„Protože středisko velmi brzy praska-
lo ve švech a jeho kapacita byla ne-
dostatečná, začali jsme stavět novou 
budovu v Havířově -Městě, ta byla 
zkolaudována v roce 1994.“ Poté 
následovalo rozšíření činnosti na pe-
riferii, na sídliště Havířov -Šumbark. 
Zde se postavilo středisko s kostelem 
sv. Jana Boska. Od roku 2003 je zde 
zřízena farnost ve správě salesiánů. 
Farářem je P. Karel Jašek, SDB.“

Následuje logická otázka, co 
vedlo tvého tátu k tomu, aby založil 

salesiánské středis-
ko? Nebyl náhodou 
z generace salesiá-
nů, které v 50. le-
tech vyhnali komu-
nisté z klášterů?

„Ne, táta nebyl 
salesiánem, prošel 
pouze oratoří v Os-
travě. Když došlo 
k záboru klášterů, 
bylo mu teprve 
13 let. Myslím si, 
že  během těch 
několika let, která 
prožil v oratoři se 
salesiány, byl Do-
nem Boskem tak 
fascinován, že ho to ovlivnilo na celý 
život. Za komunistů patřil k neúnav-
ným tahounům podzemní církve. 
Středisko v Havířově rozjel krátce 
po listopadu 1989. Na začátku nás 
také hodně podporovali Láďa Vik, 
jako tehdejší inspektor, Dominus 
(František Míša). Táta byl výrazná 
a svérázná osoba, možná proto se 
mu nepodařilo vyjednat se salesi-
ány, aby byli zřizovateli střediska. 
Byli jsme jako první středisko toho-
to typu v ČR zařazeni do tzv. sítě 
škol a školských zařízení. Prvním 
zřizovatelem se stalo Arcibiskupství 
olomoucké, nyní už více než 10 let 
je naším zřizovatelem biskupství 
ostravsko -opavské. Možná i proto, 
neberou někteří salesiáni naše stře-
disko úplně za své…

Středisko
Jindra Honěk mě po školení bere na 
prohlídku střediska. Děcka se teprve 
scházejí, přesto je v celém domě cítit 
jakási zvláštní milá atmosféra, poho-
da a radost. 

Postupně procházíme nově posta-
vený kostel sv. Jana Boska pro asi 
200 lidí, velkou tělocvičnu, kde se 
trénuje například florbal, stolní tenis 
nebo korejské bojové umění sebeo-
brany Taekwon -do I. T. F, které velmi 
chválil a líbilo se Václavu Klemento-
vi při jeho vizitaci před dvěmi roky. 
„Snažíme se, aby zájmové kroužky 
byly skutečně na úrovni. Ve stolním 

tenise nemáme v salesiánském pro-
středí konkurenci, taekwon -do je 
také velmi oblíbené. Možná i díky 
tomu, že jednou z hlavních trenérek 
je mistryně světa, moje jmenovkyně, 
Jana Hoňková,“ říká Jindřich. 

„Chtěli jsme v nabídce střediska 
mít nějaké bojové umění. Myslím 
si, že je to dobré i přesto, že ně-
kteří pravověrní nás napadali, že 
do katolického zařízení žádný vý-
chodní sport nepatří. Dokonce jsem 
na takewon -do začal chodit sám, 
je to vynikající způsob odreagová-
ní a zlepšování fyzické kondice po 
celodenním duševním vypětí“, říká 
Jindra. „Výborné je i to, že se každý 
naučí, jak se ubránit, vyzkouší fy-
zický kontakt. Třetí dominantní čin-
ností jsou mažoretky. Tyto tři aktivity 
jsou opravdu hodně vidět a přinášejí 
výsledky v podobě medailí. Samo-
zřejmě, že z nich mají radost děcka 
i my,“ říká Jindra.

„Pro děcka mám širokou nabídku 
téměř čtyř desítek kroužků, vše je pří-
stupné zdarma. Máme jen registrační 
poplatek 20 korun za rok. A myslím 
si, že kroužky jsou opravdu kvalitní, 
florbal je na úrovní, tance pro děvča-
ta, ve stolním tenise nemáme v rámci 
salesiánského prostředí konkurenci,“ 
říká Jindřich. 

Děcka
A kolik k vám do střediska chodí dě-
cek? „Děcka máme rozdělená podle 
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-REPORTÁŽ-

mnou furt ve středisku“

věku na skupiny do 15 let a nad 15 
let, na oratoř a kluby, chodí jich plus 
minus asi stovka denně. Na Šumbar-
ku je to o něco víc, asi 150 až 200 
denně. Některé dny jsou slabší, zá-
leží na počasí, jakou mají školu nebo 
třeba co dávají v televizi. Co se týká 
celkového počtu děcek, která k nám 

chodí jsme největší středisko tohoto 
typu v republice. Jsme dokonce větší 
než Brno -Žabovřesky, které navštěvu-
je kolem 1500 děcek. K nám jich 
chodí na 2000, je to ale díky tomu, 
že máme dva domy.

Přicházejí sem různá děcka, 
spíše ta, která jsou sociálně znevý-
hodněná, „hodná a majetná“ k nám 

moc nechodí. Na 
Šumbarku, kde je 
sídliště, je ten so-
ciální rozdíl patrný 
víc, v centru, kde je 
stará zástavba, to 
tak patrné není. 

Jirka
Podobný osud jako 
zakladatel středis-
ka Jindřich Honěk 
st. má i současný 
zaměstnanec Jirka. 
Ten začal chodit do 
střediska ve městě, 
vyrostl zde, absol-

voval civilní službu a nakonec se stal 
zaměstnancem. 

„Do oratoře mě přivedl kamarád 
Tomáš Martinec, zalíbilo se mi tam 
a už jsem v oratoři zůstal – jednodu-
chá historie (smích). Práce s dětmi 
mě chytla, cítím, že je to dobrá věc. 
Cítím, že nám jsou děcka hodně 

vděčná, že mají kam chodit a mají 
se kde zabavit,“ říká Jiří. 

„A co tě ve středisku stále drží?“, 
nemůžu se nezeptat.

„Oslovily příklady druhých a pak 
samotná práce s dětmi. Mně se líbí, 
jak Don Bosco popsal podstatu práce 
s mládeží a vytýčil cestu, a myslím 
si, že i jako laik a dokonce jako ne-
věřící člověk můžu v salesiánském 
duchu pracovat. Samotní salesiáni 
mohou dát navíc to duchovní. 

Práce s dětmi mě opravdu baví 
a těší. Každý správný trenér – mám 
na starosti stolní tenis – by měl svoje 
svěřence nejen vést k maximálnímu 
výkonu, ale zároveň je vychovávat 
a formovat lidsky. Časově je to hroz-
ně náročné, naštěs tí jsem flegmatik, 
takže mi to nějak nevadí. Občas 
brblá moje manželka, ale mě práce 
v oratoři baví a nerad bych ji měnil. 
Naštěs tí zatím nemám děti, ale až 
budou, tak budou furt se mnou ve 
středisku.

Sám jsem přišel do oratoře, pro-
tože jsem se chtěl bavit a líbila se 
mi pestrá nabídka kroužků a různých 
činností. Perfektní byl i přístup ve-
doucích, hned se stali mými kama-
rády. Nebylo tam nic přísného jako 
ve škole. Naslouchali nám, pokecali 
jsme si, super!“ dodává.

„A o to se snažíme pořád, po-
važujeme to za jeden ze znaků sa-
lesiánského ducha,“ uzavírá Jindra 
Honěk. 

Z Havířova jsem odjížděl nerad. 
Rodinná atmosféra, pohoda, vstříc-
nost a nadšení pro dílo Dona Boska 
mne hluboce oslovilo. Možná to byl 
odraz onoho nadšení, které na vlast-
ní kůži pocítili Jindra Honěk starší 
a které dál nese a předává jeho syn 
Jindra mladší…

Jiří Kučera 

Církevní středisko volného času sv. Jana Boska v Havířově
Sídlo: Haškova 1, 736 01 Havířov -Město
tel./ fax 596 810 145
Odloučená pracoviště:
736 01 Havířov -Město, Kolmá 1
736 01 Havířov -Šumbark, Lomená 11
Web: http://www.csmdonbosco.cz
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Je to zázrak, kámo, zázrak!
-K ZAMYŠLENÍ-

Milí přátelé, kamarádi, známí 
i neznámí kteří mě zastavujete 
na ulici nebo telefonujete a ptá-
te se mě na můj zdravotní stav 
a vy všichni, kteří jste přiložili 
ruku k dílu (rozuměj ústa či myš-
lenku k modlitbě).

Jsem dojatý, když zjišťuji, kolik lidí 
o mě mělo a má starost. Nevím, čím 
jsem si to zasloužil, ale jsem rád.

Jednoho krásného listopadového 
dne (říká se – dneska by to šlo… na 
vyžádání mohu tuto hlášku vysvětlit) 
se mi na konci mše, kde jsme záro-
veň křtili našeho tříměsíčního syna, 
udělalo nekrásně. Nechci zatěžovat 
detailními příznaky své nevolnosti, 
hlavním byla intenzivní bolest hlavy, 
kterou jsem v tu chvíli přičetl defor-
mované krční páteři z nezdravého 
sezení u počítače. Z omylu mě ča-
sem vyvedli páni doktoři – když jsem 
ležel na JIP ve stále se zhoršujícím 
stavu, ke konci rovnajícímu se de 
facto bezvědomí (i když nikdy jsem 
vědomí úplně neztratil) s diagnózou 
poškozené cévy s následkem krváce-
ní do mozku. 

Nejsem superman ani jiný hrdina 
a tak jsem začal vzpomínat na růz-
né kámoše ( -ky), kteří by mi mohli 
vyjednat nějakou protekci. Zkrátka 
– umřít se mi ještě nechtělo. Jak 
jsem řekl, jsem srab a se smrtí se 
nechci kamarádit (možno říci, že se 
jí bojím) – zvláštní pocit jsem zažil, 
pouze když mě v nemocnici navštívil 
tehdy mě neznámý, nyní již známý 
pater a udělil mi svátost pomazání 
nemocných. To se ve mě rozlil zvlášt-
ní klid a blahé teplo – neumím to 
popsat – některé pocity asi nelze 
sdělit – a poprvé v životě jsem se 
nebál umřít. 

Nebál, ale ani jsem nechtěl. Tak 
jsem postupně – a tímto bych jim 
chtěl oficiálně veřejně poděkovat, 
i když ve svém nitru to dělám prů-
běžně pořád – začal skučet (někdo 
by to možná nazval modlitba) k pan-
ně Marii, sv. Blažeji, bl. Hroznatovi 
a hlavně k Pražskému Jezulátku. Ří-
kal jsem mu: ty malej roztomilej prc-
ku, když jsi zvládnul Švédy a zachrá-
nil celou Prahu, prosím nenech mě 

taky ve štychu, co je pro Tebe jedna 
cévka? (No uznejte, jestli nemám 
pravdu?) Ručičky Ti sice vyrobit ne-
umím, stejně už to udělal někdo jiný, 
ale něco bych třeba udělat mohl. Co 
takhle nějaký dobrý skutek?

A Ono mi to dítě říká – jóó hošán-
ku – to si dohodni u Nejvyššího, já 
jsem tady jen takhle malinkej. A tak 
jsem to hned začal s Nejvyšším uke-
cávat – začal jsem na 50 a skončili 
jsme na jednom dobrém skutku (tro-
chu podobné Abrahámovi ohledně 
Sodomy a Gomory, že? – říkal, že 
už to někde slyšel). Ne jeden denně 
– nejsem u skautů, ale jestli mám 
v životě udělat ještě alespoň jeden 
dobrý skutek, prosím, ještě mě tady 

chvíli nech. A On mě tady nechal, 
vyslyšel mě, když jsem říkal: Pane, 
nejsem hoden, abys vešel pod mou 
střechu, ale řekni jen slovo a má 
duše bude uzdravena. 

Tak jsem sice ztratil zdraví, ale 
našel jsem alespoň část toho, čemu 
se říká klid v duši. Taky jsem rád, že 
jsem nezradil svou ženu a nenechal 
ji tady s pěti dětmi (víte, my jsme 
se totiž domluvili, že umřu jako dru-
hý) a že díky mému zlepšujícímu se 
zdravotnímu stavu mohu v budoucnu 
udělat ještě alespoň jeden dobrý sku-
tek. Nevím, jak se mi to bude dařit, 
Ivánek v pohádce Mrazík s tím měl 
taky velké patálie, ale to ať posoudí 
On. Já jen věřím, že moji výše jme-
novaní (i nejmenovaní) kámošové mi 
v tom budou nadále pomáhat, abych 
nezklamal. Jsou takový moje pojiště-
ní neschopnosti splácet… (opět na 
vyžádání vysvětlím hlášku).

A taky jsem si konečně uvědomil, 
co to je za velký dar, být zdravý, co 
je to přát někomu hodně zdraví. Už 
to nevyslovuju jako frázi, ale vím teď 
přesně, o čem mluvím. 

A zodpovědně mohu říct – s pou-
žitím slov jedné písně Daniela Landy 
(i když jinak nejsem jeho fanouškem) 
– JE TO ZÁZRAK, ZÁZRAK, KÁMO, 
ZÁZRAK !

Tak opravdu všem upřímně dě-
kuji. 

Josef Slunéčko
P. S. Myslím na Tomáše Kvapila, ať 
to taky dobře ukecá.  

Pozor změna !
19. ročník Akademických týdnů 

se uskuteční 
od 2. do 10. května 2009 
v Lázních Rezek u Nové-

ho Města nad Metují. 
Informace na 

www.akademicketydny.info, 
nebo tel.: 777194750, 777194760
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Už se necítím provinile…
-DOPISY-

V předchozím čísle salesiánského 
magazínu (1/2009) mě zvláště po-
těšil článek o vztahu vnuků a praro-
dičů. 

Jsem ráda, že i pan psycholog 
do po ručuje prarodičům trochu toho 
„zdravého rozmazlování“ vnoučat. 
I děti potřebují zažít místo, kde je 
akceptující pohoda. 

Cítím se teď sebevědoměji, a ne 
provinile, když to tak již dlouho dě-
lám.

Se srdečným pozdravem 
Dagmar Opálková, Brno

Vážení salesiáni,

Svátek Vašeho zakladatele si vždyc-
ky s radostí připomínám. Teď už 
jsem stará a je mi 79 let, ale jeho 
životopis jsem četla už někdy v 17 
letech a od té doby si ho velmi vá-
žím a miluji ho. Mám také od vás 
dvoudílný film, který jsem už před-
tím viděla na TV Noe a koupila jsem 
ho nejen pro sebe, ale i jako dárek 
svým nejbližším. Vždycky jsem ob-
divovala pevnou víru tohoto světce, 
který věděl, že Pán ho v jeho díle 
neopustí a že mu vždycky pomůže. 
Proto s radostí sleduju i nyní všech-
no, co podnikáte, a věřím že jenom 
vy můžete dokázat, co vidím teď 
jako krajně potřebné:

V poslední době se v parlamentě 
debatuje o tom, zda má být právní 
odpovědnost snížena z 15 let na 14, 
či nikoli. K čemu je ale tato debata, 
když nedávno byly chyceny už děti 
13leté, které přepadaly staré bez-
mocné ženy, ale policie je musela 
propustit, protože v jejich věku je 
nemohou potrestat. I mně se stalo 
týden před minulými Velikonocemi, 
že jsem byla za bílého dne v Říča-
nech u Prahy, kde žiji, přepadena, 
povalena do bláta a okradena. Zloděj 
mi vzal nejen peníze, ale i veškeré 
doklady, klíče i mobil, a protože Pán 
Bůh dopouští, ale neopouští, blíz-
kost dobrých lidí mi pomohla to 
zvládnout. 

Stejně jsem se z toho nemohla 
dlouho vzpamatovat, a tak dobře 
vím, co to je. Proto nechápu, jak 

je možné takové děti propustit, aby 
mohly ve své kriminalitě pokračo-
vat.

Kdoví ovšem, jaké dětství tako-
véto děti prožily. Asi jsou samy také 
k politování. A pokud se uvězní s do-
spělými kriminálníky, nemá to urči-
tě žádný význam. Ať je jim třináct, 
nebo i více (či méně), potřebují lásku 
a dobrou výchovu. To žádní poslanci 
nevyřeší, protože oni nevědí, že je 
potřebí „hledat nejprve království 
Boží a jeho spravedlnost …“. Ale 
vy to víte. I já už podle toho dlouho 
žiju a vždycky mi ještě zbývá, abych 
podpořila dobrou věc. Věděl to i váš 
milý Don Bosco. 

A proto jsem přesvědčena, že jste 
u nás ti jediní, kdo mohou pomoci 
– například založit takové vězení pro 
děti. Prosím vás, prosím, prosím! Už 
teď se za vás modlím a i když sama 
nemám mnoho, přispěju vám hned, 
jak to budete potřebovat.

Srdečně Vaše
Eva Lacinová

Don Bosco 
v mém životě

Chtěla bych se s Vámi podělit o zá-
žitky z oslav Dona Boska. 

Dne 31. ledna 2009 jsem se 
s mým přítelem zúčastnila slav-
nostní mše sv. k oslavě Dona Boska 
v Prostějově, kterou sloužil provinciál 
salesiánů v ČR, P. František Blaha. 
Koncelebrovali všichni kněží z Pro-
stějova a také děkan P. Jan Mach. 
Byla to krásná slavnost. Připomněli 
jsme si a více si zase uvědomili vý-
znam života a díla D. Boska.

Co se týče mého života s Do-
nem Boskem, jako střední školu 
jsem studovala Cyrilometodějské 
gymnázium v Prostějově, na němž 
působí salesiáni. Nikdy jsem si moc 
neuvědomovala význam tohoto svět-
ce a „jeho“ řeholníků, brala jsem to 
jako samozřejmost a také mě nikdy 
salesiánská spiritualita nijak zvlášť 
neoslovovala. Ba dokonce jsem jí 
v jednom období svého života po-
hrdala, protože jsem si myslela, že 
řehole by měla být přísnější, nechá-

pala jsem, co to znamená působit 
ve světě konkrétními skutky lásky 
a sloužit Bohu v těch, které nám 
posílá. Za tento svůj názor se stydím 
a omlouvám se za něj Donu Bosku 
i salesiánům. 

Neutrální postoj jsem měla až 
do chvíle, kdy jsme měli na vysoké 
škole (studuji prvním rokem sociální 
pedagogiku) za úkol přečíst již zmí-
něnou knihu Don Bosco. Od doby, 
kdy jsem ji přečetla, se dívám na 
tohoto světce a na salesiány úplně 
jinak. Je to jistě i tím, že jsem toho 
o nich dříve moc nevěděla a že až 
teď začínám chápat pravé úmysly 
a životní cíle Jana Boska, které jsou 
jen tak mimochodem velmi aktuální 
zvláště v dnešním světě. 

Uvědomuji si, že jsem čtyři roky 
na CMG žila ve stínu salesiánského 
působení, ale že až teď to vnímám 
a prožívám. Až teď vidím, jaký to pro 
mě mělo význam a děkuji tímto za 
možnost poznat Salesiánskou rodinu. 
Uvědomuji si, jaký význam má, ob-
zvlášť v dnešní době, péče o mladé 
a děti a jejich křesťanská výchova, 
o kterou tak horlivě usiloval turínský 
duchovní. 

Otec Blaha v promluvě při mši 
svaté pěkně mluvil, nejvíce mi 
v hlavě utkvěla myšlenka, že je-
diný kněz, Don Bosco, udělal ve 
světě tak velké dílo, a to jen díky 
své horlivosti, svatosti, víře. Stále 
více mě oslovuje svatost všedního 
života, která je salesiánům vlastní. 
Možná si to málo uvědomujeme, 
ale každý z nás má jako křesťan 
jedno primární a hlavní povolání: 
stát se svatým. A nejkrásnější je to, 
že svatými se můžeme stát vším, 
co děláme, pokud to děláme s lás-
kou a poctivě – svatými nás může 
učinit úplně obyčejná činnost, po-
kud ji svěřujeme Bohu. 

V poslední době hledám své 
osobní životní povolání a začínám 
objevovat poklad, kterým je lidská 
rodina. Pokud mi Bůh dá ten dar 
založit křesťanskou rodinu, bude je-
jím patronem jistě Don Bosco. Přála 
bych si, abyste i vy objevili Dona Bo-
ska jako velkého přítele mladých. 

Lucie Ševrová 
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-RECENZE-

Kde končí země a začíná nebe?
Irští U2 po pětileté odmlce vydali 
2. března 2009 již své 13. řadové 
album No Line On The Horizon. 
Česky snad Země bez obzoru, jak 
to přeložil hudební kritik Pavel 
Klusák. 

Čtu -li recenze na toto album, napadá 
mě, že aby člověk pochopil Bo novu 
poezii, musí být sám trochu básník 
i trochu mystik. Nejsem jedním ani 
druhým, ale v hlavě mi zní slova 
svatého Pavla: „Člověk obdařený Du-
chem je schopen posoudit všechno, 
tedy i věci Ducha, sám pak ale ne-
může být správně posouzen nikým“ 
(1K 2,15); ale ani tím nejsem a po-
soudit U2 mi není dáno. Proč?

Poezie a hudba U2 není kalkul. 
Je zrozena z dlouho střádané bolesti 
i radosti, aby pak propukla jako vý-
buch sopky. Je zrozena seshora i zdo-
la, zásahem Ducha i génia člověka. 
Je inspirovaná a zároveň je plodem 
momentálního okamžiku interakce 
všech zúčastněných. „Poezie má jen 
jedno kritérium: Brečíš? – poezie dob-
rá. Nebrečíš? – špatná,“ řekla jednou 
spisovatelka Františka Jirousová. Při 
poslechu nového alba U2 to platí. Do-
jati a ustrnuti, bez dechu úžasem nad 
dálkou a hloubkou, do níž nedohlédá-
me a kam jsme zároveň vrháni, ocit-
neme se mezi nebem a zemí, přesně 
tam, kde nebe a zemi nedělí nic. No 
Line On The Horizon.

O čem album je? Snad o svobodě 
v odcizeném světě (Nekonečnost je 

nejlepším místem, kde začít), snad 
o jákobovské, zraněné ale požehna-
né lásce (Jen láska, jen láska nechá 
takovou jizvu / A jen láska, jen láska 
uzdraví takový šrám), nebo o víře 
(Najdeme cestu ke světlu / Ale vím, 
že se zblázním, jestli se dnes v noci 
nezblázním) a odpuštění (Kdo může 
odpustit odpuštění, kde odpuště-
ní není / Jedině beránek bílý jako 
sníh)?

U2 jsou výzvou k dospělému 
křesťanství (Přestaň pomáhat Bohu 

přes ulici jako nějaké stařence), lid-
sky přirozenému, a proto prostému 
(Každý den znovu umírám a znovu 
se rodím / Každý den musím najít 
odvahu / Vyjít na ulici / Rozpřáhnout 
ruce / Dostat lásku, kterou nemůžeš 
přemoci / Ani uštvat / Z toho, co 
máš, nepotřebuji vůbec nic / Mohu 
dýchat), výzvou k životu stejně str-
hujícímu jako jejich hudba. V našich 
očích jsou písně / Budeme je nosit na 
hlavě jako korunu.

Ladislav Heryán 

O kapele U2 vydalo nakladatelství Portál velkoformátovou knihu 
plnou barevných fotografií, v níž je zmapován příběh irské skupiny, 
která začínala v garáži na dublinské periferii. Z puberťáků, kteří 
neuměli základní kytarové akordy a nebyli schopni zahrát jedinou 
píseň od tehdy známých rock‘n‘rollových kapel, kteří obdivovali 
punkrock a tíhli k radikálnímu křesťanství, se během času staly 
světové megastar, které koncertují na všech kontinentech a jsou 
s to vyprodat hlediště největších hal a sportovních stadionů. Přes 
image popových hvězd si protagonisté U2 uchovali zdravý smy-
sl pro humor a sebeironii. Zpěvák Bono je zároveň neúnavným 
bojovníkem za oddlužení afrických zemí a za spravedlivý obchod 
s nejchudšími státy.

U2
 o 

U2
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-RECENZE-

Tipy na zajímavé čtení 
race pro vedoucí dětských skupin 
i pro učitele základních škol.

Metody aktivního 
vyučování

Sitná Dagmar, Portál, Praha 2009

Rámcové vzdělávací plány tvoří pou-
ze „obecný rámec“ vzdělávání, sta-
novující základní 
obsah  výuky 
a  v zdě l á vac í 
k o m p e t e n c e 
s tím, že vlastní 
náplň vzdělává-
n í ,  z p ů s o b y 
a formy předklá-
dání učiva se 
ponechávají na 
učiteli. Příkla-
dem vhodných, efektivních a na žáka 
orientovaných vyučovacích metod 
jsou metody aktivního učení formou 
spolupráce žáků ve skupinách. První 
část seznamuje se základní charak-
teristikou těchto metod, s principy 
jejich přípravy, zásadami vedení vyu-
čovacích hodin a hodnocením práce 
žáků.

Druhá část obsahuje jednotlivé 
vyučovací metody (např. brainstor-
ming, hraní rolí, případová studie, 
mentální mapování) spolu s prak-
tickým návodem na jejich přípravu, 
vedení a hodnocení. U každé vyučo-
vací metody jsou připojeny návrhy na 
vhodná pracovní témata.

Opuštěnost 
a sebeodcizení

Kathrin Asper, Portál, Praha 2009

Pocit opuštěnosti a sebeodcizení jsou 
základem naru-
šeného pocitu 
vlastní hodnoty, 
kterým se vyzna-
čuje tzv. narcis-
t ická porucha 
osobnosti. Autor-
ka na základě 
četných kazuistik 

zpřístupňuje čtenáři porozumění pro-
blematice této rané poruchy i jejím 
pozdějším důsledkům, jakými jsou 
znejistění vlastních pocitů, narušení 
zdravé sebelásky a sklon k depresím 
a grandiozitě. Naznačuje možnosti 
terapie narcistické poruchy a zásady 
terapeutického přístupu.

Knihu ocení psychoterapeuti, 
psychologové, psychiatři i odborní-
ci ostatních pomáhajících profesí. 
Kniha nabízí užitečné podněty i čte-
nářům, kteří narcistickou poruchou 
sami trpí, a jejich blízkým.

K. Asper, jungovská analytička 
a autorka četných publikací, působí 
na C. G. Jung institutu v Curychu.

Láska a sexualita 
v trvalém vztahu

Yvon Dallaire, Portál, Praha 2009

Kniha pro všechny, kdo hledají ces-
ty ke zdokonalení svého partnerské-
ho života, chtějí 
přispět k jeho stá-
losti a dokonalé-
mu int imnímu 
prožívání vztahu. 
Vysoké procento 
partnerských roz-
chodů je alarmu-
jící, ale podle au-
tora ne všechny 
jsou zaviněny ne-
dostatkem lásky a dobré vůle. Důvo-
dem může být nedostatečná znalost 
rozdílů, které existují mezi muži 
a ženami, neznalost prožívání vzta-
hu a chování druhého pohlaví. Autor 
vysvětluje vztahy mezi mužem a že-
nou na základě současných poznat-
ků moderní neuropsychologie a dal-
ších věd o obou pohlavích a umož-
ňuje partnerským párům, aby jeden 
druhého lépe chápal a aby prožívali 
svůj vztah trvale a spokojeně.

Y. Dallaire, psycholog a sexu-
olog, je zakladatelem quebeckého 
Centre Psycho -Corporel a tzv. apli-
kovaného psychosexuálního přístupu 
v poradenství, v němž se kombinují 
biologické danosti člověka s teoriemi 
objasňujícími jeho chování. 

Za jedním úsměvem
Gabriele Amorth, Matice Cyrilometo-
dějská, Olomouc 2009

Překlad životopisu blahoslavené 
Alexandriny da Costa

Proč je Alexandrina tak důležitá? Ale-
xandrina jasně ukazuje, jak člověk 
může spolupracovat s Bohem za 
všech okolností 
a  jak č lověk 
může  využ í t 
i svoji bezmoc-
nost. Její život 
ukazuje jádro 
a duši povolání 
mezi salesián-
skými spolupra-
covníky. Don 
Bosco v pravi-
dlech z 1891 říká, že spolupracovat 
se dá různými způsoby. Modlitbu 
uvádí na prvním místě. Na první 
místo Don Bosco u sa lesiánských 
spolupracovníků klade „Podporovat 
novény, tridua, duchovní cvičení 
a katechismus na těch místech, kde 
scházejí materiální a morální pro-
středky.

Jan Ihnát

Skupinové hry 
pro život

Klaus W. Vopel, Portál, 
Praha 2009

Každé dítě může zažít úspěch a při-
jetí skupinou. Poslední část čtyřdíl-
ného souboru 
skupinových her 
pro mladší děti 
přináší hry k od-
reagování agrese 
a ke zvýšení se-
beúcty nutné při 
spolupráci v tý-
mu a řešení kon-
fliktů. U každé 
hry je napsáno, 
pro jak staré děti se hodí, jsou uve-
deny její cíle, potřebný materiál, 
pomůcky, detailní návod a otázky 
k reflexi. Kniha poslouží jako inspi-
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-VYCHOVÁVEJ JAKO DON BOSCO-

Báseň, která prorazila
Báseň, která obletěla svět… 
báseň, která není pouhou básní 
a kterou by se měli rodiče a vy-
chovatelé naučit zpaměti, a pře-
devším uskutečnit to, co se v ní 
říká.

„Poprvé jsem publikovala Děti se učí 
to, co prožívají v roce 1954 v týdenní 
rubrice pro rodiny v jedněch místních 
novinách v jižní Kalifornii. Měla jsem 
tehdy dvanáctiletou dceru a devítileté-
ho syna. Byla jsem rodinným porad-
cem v pedagogickém programu pro 
dospělé v místní škole a ředitelkou 
pedagogické služby pro rodiče v ma-
teřské škole. Ani v nejmenším jsem 
si nemyslela, že by se moje báseň 
mohla stát celosvětovým hitem.“ Tak 
hovoří Dorothy Law Nolteová, jejíž bá-
seň v krátké době obletěla celý svět:

Jestliže děti žijí s kritikami, na-
učí se odsuzovat

Jestliže děti žijí s nepřátelstvím, 
naučí se bojovat

Jestliže děti žijí se strachem, 
naučí se být úzkostné

Jestliže děti žijí se soucitem, 
naučí se sebelítosti

Jestliže děti žijí se směšností, 
naučí se být nesmělé

Jestliže děti žijí se žárlivostí, 
naučí se cítit závist

Jestliže děti žijí s ostudou, na-
učí se cítit vinnými

Jestliže děti žijí s povzbuzová-
ním, naučí se sebejistotě

Jestliže děti žijí s tolerancí, na-
učí se být trpělivé

Jestliže děti žijí s chválou, nau-
čí se oceňovat

Jestliže děti žijí s přijetím, na-
učí se milovat

Jestliže děti žijí se souhlasem, 
naučí se mít rády samy 
sebe

Jestliže děti žijí s uznáním, na-
učí se tomu, že je dobré mít 
nějaký cíl

Jestliže děti žijí s dělením se, 
naučí se být velkorysé

Jestliže děti žijí s poctivostí, 
naučí se být upřímné

Jestliže děti žijí s korektností, 
naučí se, co je spravedlnost

destruktivními momenty, které mo-
hou ohrozit dětskou osobnost. Začí-
ná se kritikou. Jedná se o nejběžnější 
postoj, který se projevuje napomíná-
ním, neustálými stížnostmi a usta-
vičným hubováním. Nikdy nepřináší 
řešení a děti si začínají myslet, že 
„normální“ reakcí na problémy je 
si na ně stěžovat. Stále častěji děti 
vyrůstají v ovzduší plném nepřátel-
ství, potlačovaného hněvu, strachu 
a agresivity. 

Naše kultura nás zásobuje mnoha 
příklady násilí a boje. Stejně tak se 
tomu děje ve škole, na ulici i na síd-
lišti. Děti mohou rovněž vidět a sly-
šet, jak se jejich rodiče hádají mezi 
sebou, nebo se svými nadřízenými 
a sousedy. Žijí -li děti v agresivním 
vzduší, cítí se zranitelné. Některé 
reagují tím, že se stanou násilnými 
a útočnými, jiné jsou naopak úzkost-

né a nejisté. 
Soucit, sebelítost, směš-

nost a ostuda jsou odvrácenou 
stránkou růstu. Všichni jsme 
někdy objektem výsměchu 
nebo sarkasmu. Je velmi důle-
žité, aby se děti naučily, že je 
možné se mýlit, aniž by se do-
čkaly posměchu. Rodiče jim 

mohou dát ten nejkrásnější 
dárek: udělat z domova 
bezpečný přístav, kde by 
děti mohly počítat s tím, 
že alespoň zde mohou 
být prostě svobodně 
sebou samými. Tímto 
způsobem je mož-
no zneškodnit další 
destruktivní pocit: 
žárlivost, která vede 
k závisti, soutěžení 
a neustálé konfron-
taci. Rodiče se musí 
naučit oceňovat to, 
co je v každém dítěti 
jedinečné, a pomá-
hat dětem hodnotit 
sebe samé, přijí-
mat se a vyrůstat 
s dobrým míněním 
o sobě.

Bruno Ferrero, 
přeložil Ladislav 

Heryán 

Jestliže děti žijí s laskavostí 
a s tím, že si jich někdo 
váží, naučí se úctě

Jestliže děti žijí s jistotou, nau-
čí se důvěřovat sobě a bliž-
nímu

Jestliže děti žijí s dobrotivostí, 
naučí se, že svět je krásným 
místem pro život.

Báseň jednoduchým způsobem vyja-
dřuje velmi salesiánský pedagogický 
princip: nejmenší děti se učí jedině 
ze zkušeností sdílených s dospělými, 
kteří jsou pro ně významní. 

Doktorka Nolteová tvrdí, že pro-
středí a citový model rodiny utvá-
řejí základní osobnostní struktury 
dětí. Většina otců a matek chtějí 
být skutečně laskavými, chápající-
mi, ochotnými, upřímnými a spra-
vedlivými vůči svým dětem. Jejich 
příprava ohledně metod 
a technik vzájemné 
interakce je téměř 
vždy nedostateč-
ná. Spěch a starost 
o hmotné věci zničí 
i ty nejlepší úmysly. 
Samozřejmě, že 
neexistují rodiče, 
kteří se ráno vzbudí 
a řeknou partne-
rovi: „Vymyslel 
jsem čtyři výbor-
né způsoby jak 
zničit sebedůvěru 
našeho malého Ma-
rečka: odsuzovat ho, 
zesměšňovat ho, zo-
stuzovat ho a neříkat 
mu pravdu.“ Nikdo 
nechce úmyslně 
zraňovat své děti, 
a přesto rodiče 
dělají právě toto. 
I když to nemají 
v úmyslu.

Sedm 
záporných 
věcí
Báseň začíná 
sedmi velice 
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-TÉMA-

Chaloupky 2009

Salesiánský klub mládeže Zlín

Místo Termín Vede
Indiáni kluci Budkovice 4. 7.–14. 7. Banďouch Ladislav
Indiánky děvčata Budkovice 14. 7.–24. 7. Polášková Petra
Středověk kluci Budkovice 14. 7.–24. 7. Víťa Mach
Středověk děvčata Budkovice 4. 7.–14. 7. Katka Abrahámová
Indiáni (středoškoláci) ve středisku 24. 7.–4. 8. Jiří Woclawek

Dospěláci, příležitost pro vás! 
Víte, kam vlastně jezdí vaše dítě na 
tábor? Už jste se za nimi byli někdy 
podívat? Pro vás jsme připravili krát-
ký pobyt v táboře u Budkovic.
28. 6.– 4. 7.

Vede: Jiří Woclawek
Cena 1 500,– Kč

Středověký tábor pro rodiče 
s dětmi: 24.–31. 7.
Vede: Mirek Škarka 

Naše středisko bude také nabízet 
svůj program v průběhu prázdnin, 
a to ve dnech 
29. 6.–10. 7. a 17.–28. 8.
Podrobný program pro tyto dny bude 
k dispozici před jejích začátkem.

Příměstský tábor pro děvčata ve 
věku 10–14 let
Rukodělná a výtvarná činnost 
Předpokládaná cena 1000,– Kč 
Termíny: 29. 6.–3. 7., 7. 7.–10. 7., 
17. 7.–21. 7., předpokládaný čas: 
8.30–15.30 hod.
Vede: Zuzana Tichá

Přihlášku (najdete na stránkách střediska) odevzdejte na adrese: Salesiánský klub mládeže Zlín, Okružní 5298, 
760 05, Zlín, poštou nebo na recepci SKM Zlín nejpozději do konce dubna. 

Salesiáni v Pardubicích

Termín Místo
2.–10. 7. Borová Chaloupka pro nejmladší – Velká pohádka 

loupežnická aneb Lotrando a Zubejda
13. –19. 7. Borová Chaloupka pro holky
20.–31. 7. Borová chaloupka pro starší kluky – airsoft
2. 8.–8. 8. Putovní pro mládež
9. 8.–15. 8. Pardubice kuchařský kurz pro animátory
24. 8.–29. 8. Pardubice příměstský tábor pro děti

Podrobnosti najdete na http://www.pardubice.sdb.cz/

Salesiáni v Ostravě připravili:

Název tábora Věk Termín Místo Vedoucí Cena*
1. Rytíři nebes – kluci z Oratoře 10–15 30. 6.–5. 7. Hodoňovice Jiří Koudela 500,–
2.  Doučko – 

kluci a holky z Oratoře
8–12 30. 6.–5. 7. Blahutovice Pavlína Koláčková 300,–

3.  Noemova archa – 
kluci a holky

7–9 12. 7.–19. 7. Salaš 
(Pstruží)

Jiří Moravec 1400,–/800,–

4. Stroj času – mladší holky 10–12 10.–19. 7. Orlí Hnízdo Veronika Šebestová 1800,–/1000,–
5.  Aktion performance – 

mladší kluci
10–12 10.–19. 7. Hodoňovice Jiří Krupica 1800,–/1000,–

6.  Pomoz sobě – pomoz ji-
ným… – starší kluci a holky

13–15 20.–31. 7. Hodoňovice Jiří Heiser 2100,–/1100,–

*  Snížená cena za lomítkem se týká dětí, kteří jsou v tomto školním roce pravidelnými návštěvníky oratoře, kroužků 
a doučování. Tuto cenu si mohou snížit ještě střediskovými penězi – Zefiríny.

Bližší informace: Salesiánské středisko mládeže, Vítkovická 28, 702 00 Ostrava 1, tel.: 599 526 361.
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-TÉMA-

Salesiánské středisko mládeže v Brně -Žabovřeskách

Vedoucí Termín Místo Věk Cena
Relax 
Tábor pro děti a mládež z naší oratoře.

Soňa 
Prudíková

1.–4. 7. 
(4 dny)

Čučice 11–15, 
kluci i holky

800,–

Krtek a hlína – příměstský keramický tábor 
Prázdniny s Krtečkem ze stejnojmenných 
pohádek. Hrdiny příběhů vtiskneme do hlíny.

Ludmila 
Krčálová

1.–3. 7. 
a 7.–10. 7. 
8.00–17.00

Středisko 6–10, 
kluci i holky

1100,–

Indiánská vesnice 
V krásném prostředí s možností koupání, 
výletů a táborových her.

Tereza 
Kopalová

3.–9. 7. 
(7 dní)

Budkovice 
(tee -pee)

8–14, holky 1400,–

Tancování pod kostelem 
Příměstský tábor formou tanečních lekcí. 

Lucie 
Horová

4.–8. 7. 
(5 dní)

Sál pod 
kostelem

16–50, 
kluci i holky

1000,– 

Severská sekera 
Pokácíme a připravíme dřevo pro 
mládežnické středisko v severních Čechách.

Pavel Tichý 6.–12. 7. 
(7 dní)

Rumburk 16–30, 
holky i kluci

vratná 
záloha 
200,–

Volleyball Jam 
Podmínka: členství v kroužku volejbal – ženy.

Radek 
Komínek

9.–12. 7. 
(4 dny)

Ostrov 
u Macochy

17–30, 
holky

1700,–

Kůň a jeho chlapec 
tábor na motivy knihy „Letopisy z Narnie“

Jitka 
Kotrašová

12.–22. 7. 
(10 dní)

Budkovice 
(tee -pee)

11–15, 
kluci i holky

1800,–

Cykloputování 
Pět dní nevídaných sešupů a stoupání.

Romana 
Mifková

13.–17. 7. 
(5 dní)

Čeladná 
(Beskydy)

13–17, 
kluci i holky

1700,–

Ministrantská chaloupka – na pár dní se 
Čučice promění v tajemné stínadelské uličky.

Josef 
Klinkovský

19.–23. 7. 
(5 dní)

Čučice 7–10, kluci 800,–

Austrálie 
Pro děti z hudebních i nehudebních kroužků.

Bára 
Svobodová

19.–25. 7. 
(7 dní)

Rychtářov 
u Vyškova

9–12, kluci 
i holky

1400,–

Ministrantský tábor I 
Indiánský tábor pro ministranty z brněnské 
diecéze. Součástí programu jsou mše svaté.

Vít Dlapka 22. 7.–1. 8. 
(11 dní)

Budkovice 
(tee -pee)

10–15, 
kluci

1800,–

Zločiny v Alcatrazu 
Máš odvahu, fantazii a dobré nápady?

Petra 
Kušlová

26. 7.–3. 8. 
(11 dní)

Čučice 10–13+, 
kluci i holky

1700,–

Ministrantský tábor II 
Indiánský tábor pro ministranty z brněnské 
diecéze. Součástí programu jsou mše svaté.

Vít Dlapka 1.–11. 8. 
(11 dní)

Budkovice 
(tee -pee)

10–15, 
kluci

1800,–

Tábor rodin 
Několik dnů v krásném přírodním prostředí.

Pavel Tichý 8.–15. 8. 
(8 dní)

Templštýn 
(chatky)

–, 
kluci i holky

1700,–

PoPouPo 
Aneb „Podivuhodná pouť pouští“

Míla 
Čermáková

9.–16. 8. 
(8 dní)

Rychtářov 
u Vyškova

9–12, 
holky

1400,–

Mediální tábor Marie 
Kučerová

20.–24. 7. Hradec 
Králové

16–23, 
kluci i holky

1100,–

Kontakt: Salesiánské středisko mládeže, Foerstrova 2, 616 00 Brno, e -mail: info@brno.sdb.cz, telefon: 541 213 110. 
Zapisovat na tábory se můžete do konce května v kanceláři střediska. Při zápisu je nutné odevzdat přihlášku podepsa-
nou od rodičů a zaplatit celou částku anebo zálohu 200 Kč. Záloha je nevratná. Doplacení celé částky musí následovat 
do 31. 5.! Nejčerstvější seznam volných míst najdete na internetové adrese: http://brno.sdb.cz/tabory -vikendy

Salesiánky z Hradce Králové
13.–20. 7. Orličky pro 7–11 let, 1200 Kč, 

vedoucí Helena Formánková
24. 7.–1. 8. Hoješín, 12–15 let, 

vedoucí Veronika Vostrovská, 1300 Kč.
Informace u Marušky Vavříkové: fmahk@volny.cz.

Salesiánský klub mládeže v Jiříkově
19. 7.–25. 7. Veverčí stanování na farní zahradě 

(Fara v Jiříkově)

1. 8.–15. 8. Krhútí prázdninové lenošení 
(Fara ve Sloupu v Čechách)
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-TÉMA-

Salesiánské středisko mládeže v Praze -Kobylisích

Termín Místo
Tábor děcek z oratoře 13.–22. 7. Klášterecká Jeseň
Klub Vrtule 6.–12. 7. Spáleniště
Lezecká stěna 3.–9. 8. bude upřesněno

Kontakt: Michal Svoboda, Salesiánské středisko mládeže, 
Kobyliské nám. 640/11, 182 00 Praha 8, 
http://sasmkob.sdb.cz, tel.: 283029 311, 731604071

Dům Ignáce Stuchlého Fryšták
Expedice FÉNIX
předběžný termín: 1.–9. 8. 
Kromě práce nás čekají výpravy do 
kraje pískovcových skal Českého 
Švýcarska.
Cena: 100,– / 150,– 
Vede: Pavel Kosmák, Jiří Caha 
a Marcel Hrubý

Černá Hora – Koločava
Termín: 1.–10. 8.
Putování po ukrajinských horách, 
kde žil, byl a loupežil Nikola Šuhaj
Cena: 3800,– Kč
Vede: František Bezděk a Luděk 
Řezba
Minimální věk účastníků: 18 let

Středověk
Termín: 16.–22. 8.
Tradiční středověký tábor s mnoha 
činnostmi starodávných časů…
Předběžná cena: 1500,– Kč
Vede: Hanka Dočekalová, Petr Ve-
lan, Anita Jadrná 
Věk účastníků: 15–25 let

Víkend na hvězdárně v Ondře-
jově
Termín: 14.–16. 8. (změna termínu 
vyhrazena)
Cena: 500,– Kč (zahrnuje půjčov-
né lodí a vstup na hvězdárnu. Jídlo 
a cestu si hradí účastníci sami)
Vede: Luděk Řezba

Sázava
Termín: 28. 6.–5. 7.
Cena: 1240,– / 1440,– Kč (zahrnu-
je zapůjčení vodáckého a tábornické-
ho materiálu a dopravu)
Vede: Karel

Rodinné dovolené na DISu
Opět nabízíme zvýhodněnou dovole-
nou pro rodiny. 
Termíny: 26. 7.–2. 8. 
2. 8.–9. 8.
9. 8.–14.8.
Cena: 7 699 Kč pro rodinu do 
2 dětí, 8 799 Kč pro rodinu 3–7 dětí, 
nad 7 dětí individuální domluva.

Kontakt: Dům Ignác Stuchlého, P. Ignáce Stuchlého 26/27, 763 16 Fryšták, tel.: 577 911 065, 577 912 536.

Salesiáni z Českých Budějovic

Název Účastníci Termín Vedoucí Místo
Cestování strojem času 2.–3. třída – chlapci 22.–29. 7. Dominik Oujeský Ovčín u Bernartic
Dědictví Johna Silvera 4.–5. třída – chlapci 9.–18. 7. Petr Kalas, SDB Hranice u Nových hradů
Rozlom okovy 5.–6. třída – chlapci 1.–11. 7. Miroslav Veselý Ovčín u Bernartic
Devět bran 7.–8. třída – chlapci 30. 6.–9. 7. Martin Havlíček Hranice u Nových hradů
Proč bychom se neplavili 6.–7. třída – chlapci 15.–19. 7. Jakub Švanda, SDB Sjíždět budeme Vltavu.
Královy ostrovy 5–7 let chlapci i dívky 4.–11. 7. Alena Tlamsová Pořešinec
The LIFE 15–17 let chlapci i 

dívky
18.–31. 7. Ondřej Záleský Hranice u Nových hradů

OnTheWay 17–19 let chlapci i 
dívky

23.–30. 7. Václav Jiráček, SDB putovní na kole

Lotrando a Zubejda 2.–3. třída – dívky 2.–9. 7. Ludmila Hesová Kvilda
Mezi obratníky 4.–5. třída – dívky 10.–20. 7. Jana Šandová Putim
The WALL 5.–6. třída – dívky 1.–10. 7. Magdaléna 

Kovářová
Putim

Žij svůj sen 7.–8. třída – dívky 11.–22. 7. Eva Opekarová Ovčín u Bernartic

Podrobnosti najdete na http://chaloupky.sdb.cz/. Telefon: 385 341 877, e -mail: sasmcb@sdb.cz
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-TÉMA-

Prázdninové akce Salesiánské asociace Dona Boska – SADBY

DBYN Training course – Nice to 
meet you(th)
19.–26. 7. (SRN, Benediktbeuern)
Zahraniční kurz pro animátory, kteří 
chtějí spolupracovat při organizaci 
mezinárodních akcí.

S. O. S. – Salesian out serving
19.–29. 7. (Anglie, Bollington)
Poznej evropské salesiánské dobro-
volníky.

Play a game to activate you(th)
6.–12. 9. (Slovinsko)
Školení „Jak využít hru jako metodu 
práce s dětmi“.

Dobrovolníci na táborech
Po celé prázdniny (Belgie, Španělsko, 
Malta, Slovinsko, Slovensko) 
Práce s dětmi na (příměstských) 
táborech v mezinárodním týmu ani-
mátorů.

Evropský týden mládeže (Euro-
pean Youth Week 2009)
8.–15. 8. (SRN, Benediktbeuern)
Setkání asi stovky mladých ve věku 
16–17 let (nejen) z Evropy.

Eurizon 2009 – Heroes
2.–9. 8. (Anglie, Bollington)
Don Bosco jako Superman? 

Bližší informace, dotazy a registrace na http://mladez.sdb.cz (klikněte na ikonku mezinárodní akce).

Tábory z Brna -Líšně

Kdo Kdy Kam S kým Kontakt
Oratorní – příměstský přednostně 

návštěvníci 
oratoře

1.–5. 7. orator@lisen.sdb.cz, 
608 556 980 (L. Macák) 

Pohádkové Salesko – 
příměstský

(pra)rodiče 
s dětmi 
od 1 do 6 let

3.–7. 8. vratnice@lisen.sdb.cz, 
777 185 592 
(K. Simandelová), 
608 706 933 (J. Boro) 

Prázdniny s Křemílkem 
a Vochomůrkou I.

matky s dět-
mi 1–5 let

6.–12. 7. Bedřichov Marie 
Pospíšilová

736 523 614, 
mpospecka@centrum.cz

Prázdniny s Křemílkem 
a Vochomůrkou II.

matky s dět-
mi 1–5 let

27. 7.–2. 8. Strážek Marie 
Pospíšilová

736 523 614, 
mpospecka@centrum.cz

Prázdniny s Křemílkem 
a Vochomůrkou III.

matky s dět-
mi 1–5 let

10.–16. 8. Strážek Iva Enžlová 724 157 206, 
iva.enzlova@seznam.cz

Z pohádky do pohádky holky, kluci 
7–9 let

1.–8. 8. Radešínská 
Svratka

Hanka 
Slavíčková

736 647 312, 
slavickova15@seznam.cz

…A v dáli nová zem holky, kluci 
10–12 let

25. 7.–1. 8. Radešínská 
Svratka

Lída 
Pospíšilová

606 504 042, 
beka.kari@centrum.cz

Limit holky, kluci 
13–15 let

4.–11. 7. Strážek Jirka Jirovský jjirovsky@seznam.cz

Pavouk holky, kluci 
15–17 let

25.–31. 8. Žulová 
(Jeseníky)

Pavel Pleva pavel.pleva@gmail.com

Minutové variace holky, kluci 
17–19 let

27. 7.–5. 8. někde v ČR Ondra 
Šabatka

ondrej.sabatka@gmail.com

Kolem dokola Vysoči-
nou – putovní

kluci 14+ 
na kolech

19.–24. 7. Litomyšlsko Pavel Marf 
Andrle, SDB

737 586 245, 
marf.a@centrum.cz

Voda – putovní holky, kluci 
14+

23.–30. 8. naše řeka Pavel Marf 
Andrle, SDB

737 586 245, 
marf.a@centrum.cz

Přihlášky na vrátnici Saleska, v kostele sv. Jiljí v Líšni a na www.salesko.cz. Termín odevzdání přihlášek je do 30. 4. 
Koordinátor táborů: Dana Malíková, 736256803, tabory@lisen.sdb.cz
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-TÉMA-

Salesiánské středisko mládeže v Plzni

Termín Místo Účastníci
1.–10. 7. Příměstský tábor Středisko
13.–18. 7. Pobytový smíšený tábor Bukovec děti školního věku
17.–27. 7. Káčko Hrádek u Vlašimi křesťanská mládež ZŠ
20.–24. 7. Příměstský tábor Středisko
2.–8. 8. Hory pro mládež Malá Fatra
13.–22. 8. Chaloupka pro děvčata bude upřesněno věkově neohraničeno
24. –28. 8. Start do školy Středisko
31. 7.–8. 8. K2 České Švýcarsko křesťanská mládež 14–18 let

Bližší informace: www.sdbplzen.cz, příp. tel.: 377 266 953, e -mail: sdbplzen@sdbplzen.cz

Salesiánské hnutí mládeže
SHM Klub Krucemburk

Zaměření – název Věk Místo Termín Cena Hlavní vedoucí
Prázdniny s dědou Komárkem chlapci 12–15 let Jeníkov 3.–11. 7. 1500 Štěpán Zrzavý

Informace: www.shm.cz/krucemburk, e -mail: ruprecht@ruprecht.cz

SHM Klub Hlinsko

Zaměření – název Věk Místo Termín Cena Hlavní vedoucí
Společná akce pro spolčandy děvčata 12–15 let bude upřesněno 20.–24. 7. Jaroslava 

Nováková
Chaloupka pro děvčata děvčata 6–11 let Gruna 25. 7.–2. 8. 1300 Jaroslava 

Nováková
Chaloupka pro chlapce chlapci 13–18 let 27. 7.–2. 8. Zdeněk Novák
Pracovní chaloupka mládež Hlinsko – fara 24.–31. 8. Jaroslava 

Nováková

Informace: Jaroslava Nováková tel.:776 626 057, www.shm.cz/hlinsko
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-TÉMA-

SHM Klub Praha -Kobylisy

Zaměření – název Věk Místo Termín Cena Hlavní vedoucí
Chaloupka pro děvčata Děvčata, 6–12 let Jesenice 

u Rakovníka
20.–26. 7. 1 500 Anežka Heroldová

Chaloupka pro chlapce Chlapci, 9–11 let Kramolín 13.–26. 7. 2 400 Václav Pláteník
Chaloupka pro chlapce Chlapci, 11–13 let Moravská 

Třebová
6.–19. 7. 2 400 Lukáš Legner

Chaloupka pro chlapce Chlapci, 5–10 let Jesenice 
u Rakovníka

4.–11. 7. 1 500 Daniel Herian

Chaloupka pro chlapce Chlapci, 5–10 let Kralovice 
u Rakovníka

4.–11. 7. 1 500 Pavel Herian

Chaloupka pro chlapce Chlapci, 11–14 let Vojkov 21.–31. 7. 1 500 Martin Vacek
Ministrantská chaloupka Mladší ministranti Tehov u Kladrub 2.–9. 8. 2 000 Ondřej Triebenekl
Chaloupka pro chlapce Chlapci, 13–15 let Borová u Poličky 5.–19. 8. 2 400 Petr Legner

Děti z klubu SHM 
Kobylisy

Orlí hnízdo, 
Pstruží

15.–22. 8. 1 900 Lucie Lišková

Partička Šumava 22.–30. 8. 1 500 Alena Dařbujánová
Ministrantská chaloupka Starší ministranti bude upřesněno 24.–30. 8. 1 500 Vojtěch Smetana

Bližší informace získáte u Rozky Beránkové, tel.: 776 087 699, e -mail: rozka.berankova@centrum.cz.

SHM Klub Praha -Karlín

Zaměření – název Věk Místo Termín Cena Hlavní vedoucí
Tvořivá – č. 1 děvčata 7–10 let Liberec -Ruprechtice 17.–23. 8. 1300 Zdíša Háchová 
Sportovní – č. 2 děvčata 13–15 let Nová Paka 1.–7. 8. 1200 Kateřina 

Voleková
Dobrodružně -tvořivá – č. 3 děvčata 9–12 let Jistebnice 13.–19. 7. 1200 Dana Fučíková
Bez zaměření – č. 4 děvčata 10–12 let Sloup v Čechách 21.–30. 8. 1300 Terezie 

Beránková
Tvořivá – č. 5 děvčata 6–10 let Svatá Dobrotivá 25. 7.–1. 8. 1100 Dagmar Pelcová 

(Štefanová)
Všehochuť – č. 6 děvčat 13–15 let Lechovice u Znojma 15.–22. 8. 1200 Marie Jakubcová

Informace: Zdislava Háchová, tel.: 221 722 819, e -mail: zhachova@volny.cz

SHM Klub Újezd u Brna

Zaměření – název Věk Místo Termín Cena Hlavní vedoucí
Stavba tábořiště od 16 let Protivanov 29. 6.–4. 7. 600 Pavel Blažek
Tři mušketýři děvčata 8–16 let Protivanov 4.–18. 7. 2100 Marie Pospíšilová
Dakar chlapci 8–16 let Protivanov 18. 7.–1. 8. 2100 Pavel Fasora
Rodiny rodiny s dětmi Protivanov 1.–5. 8.

Informace: Pavel Blažek, e -mail: email@pavelblazek.eu, www.shm.cz/ujezd 

SHM Klub Kroměříž

Zaměření – název Věk Místo Termín Cena Hlavní vedoucí
Putování po Krkonoších 14–17 let Krkonoše 4.–11. 7. 1000 Luboš Herman tel.: 605087512
Tábor 6–12 let bude upřesněno 2.–9. 8. 1500 Petr Herman tel.: 732275315
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-TÉMA-

SHM Klub Prostějov

Zaměření – název Věk Místo Termín Cena Hlavní vedoucí
Pohádkový tábor pro děti 1 10–12 let Stará Voda v Jeseníkách 4.–11. 7. 1200 Veronika Ehlová
Pohádkový tábor pro děti 2 7–10 let Stará Voda v Jeseníkách 18.–25. 7. 1200 Jana Marková
Pohádkový tábor pro děti 3 7–10 let Stará Voda v Jeseníkách 11.–25. 7. 1200 Lenka Ottová
Lewron – cyklistika 12–15 let Annaberg v Jeseníkách 12.–25. 7. 1950 Barbora Gambová
Putovní cyklistický tábor 14–18 let Roháče – Zuberec 26. 7–8. 8. 2400 P. Jaroslav Němec
Pobytový tábor pro děvčata 13–16 let Do neznáma 2.–15. 8. 1900 Pavla Štěpánková
Pobytový tábor pro ministranty ministranti Beskydy 2.–8. 8. P. Petr Vaculík
Pobytový tábor pro ministranty ministranti Annaberg v Jeseníkách 9.–14. 8. P. Petr Vaculík
„Rangers výcvik“ budoucích 
animátorů

od 14 let Annaberg v Jeseníkách 24.–29. 8. 400 P. Jaroslav Němec

Zamávání prázdninám Stará Voda v Jeseníkách 26.–29. 8. 400 Veronika Ehlová
Informace: Veronika Ehlová, e -mail: verca.ehlova@seznam.cz, http://animatori.prostejov.cz 

SHM Klub Uhříněves–Kolovraty

Zaměření – název Věk Místo Termín Cena Hlavní vedoucí
Stavebka od 15 let Malonty 3.–10. 8. 500 Jan Musil
Stanový tábor 7–13 let Malonty 10.–24. 8. 2500 Jan Musil

Informace: Jan Musil, e -mail: musil_jan15@volny.cz, www.shm.cz/uhrineves 
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-VÝROČÍ-

Rozkvétající oratoř uzavřena… 70 le t
Salesiáni slaví v tomto roce 
70 let od příchodu do Brna. 
V tomto díle našeho seriálu 
o práci synů Dona Boska v Brně-
-Žabovřeskách se dozvíme o 50. 
letech, která byla pro všechny 
velmi těžkými obdobím. Jak na 
toto období vzpomínají bývalí 
brněnští oratoriáni? 

Brněnská oratoř v poválečném ob-
dobí byla pro kluky rájem na zemi. 
Velké hřiště bylo stále plné. Knihov-
na nabízela dobrou četbu pro volné 
chvíle. Herci nebo muzikanti našli 
své uplatnění v divadle či jedné z hu-
debních kapel oratoře.

Hudba patřila k oratoři jako tělo 
k duši. Žabovřeská oratoř měla tři 
dechovky. Jednou z akcí, kterou 

kapely doprovázely, byla pouť na 
Vranov. Konala se vždy druhou ne-
děli v září. Lidí bylo spousta, kolem 
1000. Muselo se jít v šestistupech, 
ani tak nebylo možné vidět konec, 
ani začátek.

Čas rozkvětu a radosti však ne-
měl dlouhé trvání. Po pouhých pěti 
letech „svobody“ byla práce salesiá-
nů násilně ukončena.

JEDNA Z KAPEL ORATOŘE

V noci ze 13. na 14. dubna 1950 
proběhlo zatýkání řeholníků. Brněn-
ští salesiáni byli do Oseku převezeni 
svázáni pouty vždy dva a dva. Vezli 
je celý den a samozřejmě 
nechyběl ani ozbrojený do-
provod. Pánové Petřík, Krejčí 
a Kovařík, bývalí oratoriáni, 
ve svých vzpomínkách popi-
sují tento den a následující 
dění v oratoři:

14. 4. 1950 ráno ma-
minka při snídani pronesla: 
„Děti, děti, zavřeli salesiány.“ Do 
kluků, jako když střelí. Už běželi 
k oratoři. Tam už byla StB. Kluci 
se hned zvědavě ptali, kdeže jsou 
salesiáni. Dostalo se jim prazvláštní 
odpovědi: „Odešli na přeškolení, ale 
zase se vrátí. Teď jsme tady místo 

Osobnosti
• P. Oldřich Med – (1914–
1991). Byl velkou salesián-
skou osobnos-
t í  a posi lou 
zvlášť pro mla-
dé spolubra-
try. Mnohým 
z nich zachrá-
nil povolání. 
Po pádu ko-
munismu se 
podílel na přípravách a stavbě 
kostela Panny Marie Pomocnice 
v Brně -Žabovřeskách.

• P. Vojtěch Tomáš – (1904–
1959) Patřil ke generaci prv-
ních českých 
s a l e s i á n ů . 
Bydlel v Br-
ně a ochot-
ně pomáhal 
spolubratřím 
propuštěným 
z  in te rnace 
a z vojny. Byl 
rázný, ale ne tvrdý. Vyžadoval, 
ale dovedl pochopit a pochvá-
lit. Měl v sobě řád a smysl pro 
zodpovědnost. Dovedl využívat 
každou minutu času. Jeho život 
byl ukončen pádem z ovocného 
stromu v 55 roce života.

Kontakt
Adresa: Foerstrova 2, 
616 00 Brno -Žabovřesky, 
Web: brno.sdb.cz, 
E -mail: komunita@brno.sdb.cz
Bankovní spojení: 
406 0012 626/6800.

V měsíci květnu oslavíme Pannu Marii 
Pomocnici dnem farnosti 23. 5. 2009 a 25. 5. 

setkáním všech bratří salesiánů

nich my.“ Bylo jich tam 12. Kluci se 
chovali jako nic, půjčovali si miču-
du… Všechno vypadalo jako dřív, ale 
nebylo to jako dřív.

Jediný, kdo v Brně uni-
kl soustředění by P. Vojtěch 
Tomáš, protože byl v době 
záboru hospitalizován.

Starostí o oratoř byl pově-
řen pan rada Kratochvíl. Bo-
hužel StB během svého poby-
tu v oratoři se činila. Vykradli 
všechno, co se dalo – vybave-

ní dechovky, knihovnu i mešní víno. 
Kluci se snažili odnést, co mohli.

Pak jednoho dne „estébáci“ zmi-
zeli. Zbyl tu jen správce Petřík, ale 
i ten byl po čase vyměněn. Kluci se 
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e t přítomnosti salesiánů v Brně 
dali do tajných protestů. Na podzim 
pouštěli na pozemku oratoře metrové 
draky ve Vatikánských barvách. Jeli-
kož to komunistům nedošlo, zůstala 
tato akce bez postihu. 

Nastupuje P. Med 
V roce 1957 po propuštění z kri-
minálu dostal p. Oldřich Med od 
brněnského kapitulního vikáře Kra-
tochvíla dopis s nabídkou nastoupit 
do duchovní správy. P. Med na dobu 
záboru vzpomíná v Knize Naděje:

„Kdysi v Oseku, v prvních dnech 
jsme chtěli udělat slavnostní slib, že 
postavíme v Brně Panně Marii Po-
mocnici kostel. Pokud udělá zázrak 
a my se do 14 dnů vrátíme do ústa-
vů. Nadšení bylo veliké. 

Nakonec jsme slíbili, že ten kostel 
postavíme, jen když tu dobu vůbec 
přežijeme, bez časového omezení. 
Zdálo se nám, že to, co prožíváme 
je přece jen něco tak širokého, jako 
celý svět a že Bůh na nás dopustil 

ty věci ne z trestu za nevěrnost po-
volání, ale z docela jiných záměru. 
Tušili jsme, že za vším stojí Boží 
prozřetelnost, která má své, člověku 

PRÁVĚ ROZESÍLANÝ CERTIFIKÁT BRNĚNSKÝM 
SALESIÁNSKÝM DOBRODINCŮM. 

nepochopitelné cesty, a kolem těch 
cest stojí samé kříže, odvozené od 
kříže našeho Pána.“  

Ze vzpomínek
Po záboru se vymyslelo, že se oratoř předá Kostelní jednotě. V jejím čele stál pan rada Kratochvíl. Aby činnost 
mohla nějak pokračovat, bylo nutné ji „legalizovat“. Myšlenky se ujal Karel Blaha a ve spolupráci s Josefem Pet-
říkem. Začali vést Ministrantské schůzky v letech 1950–1953. Každý kluk měl postupně projít sedmi stupni od 
kandidáta až po ceremoniáře. K přestupu do jednotlivých stupňů patřily zkoušky – ty měli tři části – věroučnou, 
mravoučnou a praktickou. Vše bylo pěkně vylepené na dveřích a kluci se učili na zkoušky. To zachránilo činnost 
oratoře ještě na několik let.

A jak taková zkouška vypadala – tak třeba kandidát musel umět malý i velký kříž, k dalším stupňům se pak 
přidávala i latina a akolyta už měl už i svůj oděv se štíty.

Josef Petřík, Lubomír Krejčí a Bohumil Kovařík, bývalí oratoriáni

Divadlo ve středisku
Za patera Surého se nejvíce rozvinula divadelní tvorba v oratoři. On sám byl režisér tělem i duší. Hrály se Pašije, 
Světlo hor, Tajemství faraonovy hrobky. Hráli jen kluci. Nikoho ani nenapadlo, že tam chybí ženy. Kluci zvládli 
bravurně zahrát všechny role.

Jednou se přišel na představení Tajemství faraonovy hrobky podívat ředitel Mahenova divadla, který byl i vý-
borný režisér – pan Stehlík. Ten když viděl, jak krásně a přesvědčivě kluci hráli, nemohl uvěřit, že jsou amatéři. 
Zvlášť exceloval Krejčí, kterému se všeobecně přezdívalo Jehlička. Hrál černocha, který byl otráven a umírá tak 
autenticky, že mnozí slzeli.

Jedna divadelní hra sepsaná p. Vitáskem – Rybář Marek, se hrála i později. K ní se váže tato historka. Hoch, 
který v ní hrál páže, měl a zazpívat svou část a posadit se na židli. Jelikož zrovna byla o židle nouze, dala se na 
jeviště jedna rozvrzaná. P. Janečka páže uklidňoval: „Neboj se Božíku, vysoké C v pohodě zvládneš.“ Vše šlo skvěle 
až do okamžiku, kdy páže zasedlo na židli. Ta se ihned prolomila a on propadl až po prsa na jeviště. Byl celý odřený 
a po představení se sám p. Surý ujal jeho ošetřování.

Božetěch Kovařík, bývalý oratorián
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Pouť bývalých žáků

Fryšták – Letošní pouť Žáků a žákyň 
Dona Boska se uskuteční 6. června 

na Svatém Hostýně. 
Hlavním celebrantem 

slavnostní mše svaté při 
příležitosti oslav 150 let 
Salesiánské kongregace 
bude otec provinciál Fran-
tišek Blaha SDB. Mše sva-
tá začíná v 10.15 hod. 

Jan Komárek

Zemřel český 
koadjutor ze Sudet

Brazílie – V brazilském Campo 
Grande zemřel 8. února 2009 koad-
jutor Rudolf Neutzner. Tento misionář 
se narodil 28. 2. 1931 a pocházel 
z Červené Vody v olomoucké arcidi-
ecézi. 

V seznamu žijících sudetských 
salesiánů tak zůstává ještě 5 spo-
lubratrů: P. Ernst Postulka z Dolního 
Benešova u Hlučína, P. Rudolf Teng-
ler z Jedlové u Svitav, P. Erich Thiel 
z Razové u Bruntálu, P. Josef Wenzl 
z Boršíkova (diecéze České Budějovi-
ce) a P. Josef Winkler z Lišnice u Mo-
helnice (misionář v Brazílii).

bb

Štěpán Trochta se 
vydal do světa

Německo – V měsíci únoru 2009 
zakotvila putovní panelová výstava 
o Š. Trochtovi nedaleko Budyšína, 
ve vzdělávacím 
středisku německé 
biskupské konfe-
rence ve Schmoch-
titz. Ve dnech 9. až 
13. února se zde 
shromáždili kněží 
erfurtské diecéze 
se svým biskupem 
Joachimem Wankem. Jeden den byl 
věnován situaci církve v Česku před 
a po pádu totality a též osudu naše-
ho spolubratra Štěpána. 

Z Bischof -Benno -Haus putuje 
výstava do Drážďan a na podzim se 
vydá Štěpán Trochta až do Kyjeva. 

bb

Důstojně oslavit 150 let exis-
tence salesiánské kongregace 
a 20 let obnoveného veřejného 
působení salesiánů u nás jsou 
hlavní cíle setkání s názvem 
Salesiánská evangelizace dnes, 
které proběhne 6.–8. listopadu 
2009 v Praze -Kobylisích.

Setkání je určeno pro všechny pří-
znivce díla Dona Boska, salesiány, 
salesiánky, zaměstnance, animáto-
ry, angažované laiky 
ze středisek, farností 
a dalších salesián-
ských děl, pro každé-
ho z míst, kde působí 
salesiáni a salesiánky 
a pro něhož je téma 
evangel izace ž ivé 
a podnětné. 

Kromě vlastního setkání, které 
proběhne od pátečního večera do ne-
dělního odpoledne je důležitý a snad 
i klíčový celý přípravný proces, který 
k němu vede. A právě k zapojení se 
do tohoto procesu jsou všichni, kdo 

vnímají otázku evangelizace jako dů-
ležitou, zváni.

Hlavním mottem akce je hes-
lo hlavního představeného na rok 
2009: „Usilujme o to, aby se sale-
siánská rodina stala širokým hnutím 
osob pro spásu mládeže.“

A na co se můžete těšit? Můžete 
navštívit tři hlavní přednášky, budou 
připraveny aktivity ve skupinkách 
(workshopy), panelová diskuse, 
sdílení a výměna zkušeností, zají-

mavé prezentace, 
oslava výročí 150 
let nebo duchovní 
program.

Přihlášky a po-
drobné informace 
najdete na interne-
tových stránkách 

setkání na adrese www.sdb.cz/sed, 
letáček k setkání na straně 28. 

Dotazy, připomínky či návrhy 
k setkání můžete psát na adresu 
pastor@sdb.cz.

Za přípravný tým SED Marek Sklenář, 
Vítek Dlapka a Pavel Ženíšek

Nové misijní materiály
Salesiánská asociace Dona Boska 
– SADBA vytvořila díky podpoře 
z Ministerstva zahraničních věcí 
nové misijní materiály: Brožurku 
„Don Bosco ve světě“ a knížečku 
„Zadarmo jste dostali, zadarmo 
dávejme.“

Publikace Don Bosco ve světe na-
vazuje na předchozí publikaci Don 
Bosco v ČR a informuje o práci 
salesiánů v jednotlivých kontinen-
tech, misijních snech Dona Boska, 
českých salesiánských misionářích, 
díle v Bulharsku, 
salesiánském vo-
lontariátu nebo 
salesiánských 
rozvojových or-
ganizacích v Ev-
ropě. Nechybí 
ani africká po-
hádka a kvíz. 

Na 80 stra-

nách knížky Zadarmo jsme do-
stali, zadarmo dávejme se čtenáři 
dozvědí podrobné informace o sa-
lesiánském volontariátu Cagliero 
a jednotlivých místech, kde naši 
dobrovolníci pomáhají. Texty jsou 
doplněné fotkami a příběhy býva-
lých dobrovolníků. 

Obě publikace si můžete vyzved-
nout osobně v SADBĚ, Kobyliské 
nám. 1, Praha 8 nebo se domluvit 
na jiném způsobu doručení. Jsou 
k dispozici zdarma, každý příspě-
vek však rádi uvítáme. Nebo si pu-

blikace můžete 
objednat u Jany 
Švecové, 
cagliero.sadba@
centrum.cz, tel.: 
283 029 229, 
SADBA, 
Kobyliské n. 1, 
18200 Praha 8 

Jana Švecová

SALESIÁNI
DO NA BO SKA

Setkání o evangelizaci
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Diskuse nad pastorací mezi Romy
Historicky první setkání tří sa-
lesiánských provincií (maďarské, 
slovenské a české), ve kterých 
se pracuje s romskou mládeží, se 
uskutečnilo 21. a 22. února 2009 
v maďarském Kazincbarciku.

Setkání se zúčastnili 3 provinciálové 
a 11 salesiánů pracujících s Romy 
z uvedných zemí a Meinolf von Spee, 
představitel salesiánů v Bruselu. Ten 
seznámil účastníky s romskou pro-
blematikou z pohledu Evropské unie 
– například s tím, že společnost je 
nazývá důsledně Romové, ale v círk-
vi jsou označování jako Cikáni, proto-
že církev chce vrátit význam tomuto 
pojmenování. Dále informoval o tom, 
že je nemožné určit počet Romů 
v jednotlivých zemích, a popsal zá-
kladní rysy tohoto etnika: mobilita, 
rodinnost a smysl pro duchovno (ná-
boženství). Zdůraznil, že je třeba mít 
úctu k jejich kultuře a zároveň být 
kritičtí k negativním prvkům v jejich 
životě. Stále jsou chápáni jako pod-
řadná menšina a prožívají i opuště-
nost v církvi. Je dobré využít jejich 
bezprostřednosti, citovosti i spontán-
nosti. Je potřeba speciální příprava 
salesiánů pro práci s nimi.

Pak jednotliví salesiáni, kteří pří-
mo pracují s Romy představovali svá 
díla ve prospěch Romů. Na Sloven-
sku se pracuje s Romy v Bardějově, 
Michalovcích, Košicích a Plaveckém 
Čtvrtku. 

V Maďarsku se pracuje s Romy 
v Kazincbarciku – je zde učňovská 
škola pro 550 učňů, z toho je 60 
procent Romů a 40 procent Maďa-
rů. Rozdíly v kultuře nejsou tak mar-
kantní jako v ostatních zemích. Učí 
se zde bez napětí a konfliktů. Vět-
šina učňů pochází ze sociálně zne-

výhodněného prostředí. Učí se osm 
praktických oborů, které se mohou 
vykonávat samostatně – nezávisle 
na dalších pracovnících, což je pro 
romskou mentalitu velmi praktické. 
Na 130 učňů je ubytovaných v sale-
siánském internátě. Ředitelem místní 
komunity je misionář z Indie Manjo-
oran Simon. 

Za českou provincii byly předsta-
veny díla pro Romy ve Staré Zago-
ře (Bulharsko), Ostravě, Teplicích 
a Českých Budějovicích.

Tomáš Rádl

Papežské poselství 
ke Světovému dni mládeže
„Máme naději v živém Bohu“ 
(1 Tim 4,10), takové je téma le-
tošního Světového dne mládeže, 
připadající na Květnou neděli. 
Zveřejnil je Vatikán 4. března 
2009.

„Naděje“ – čteme v poselství papeže 
Benedikta XVI. – „není jen ideál nebo 
pocit, ale živá osoba: Ježíš Kristus, 
Boží Syn. Jenom v Něm lidská bytost 
nachází svou pravou realizaci.“

Papež poukazuje na to, že „krize 
naděje“, která dnes zasahuje lidstvo 
je „jedním z hlavních důsledků zapo-
menutí našich společností na Boha“ 

před těžkostmi, které zdánlivě pře-
kračují jejich síly“. 

Mladí, kteří „často prožívají osob-
ní nezralost, jež je často důsledkem 
prázdného rodinného zázemí, povol-
ných a libertinských výchovných kon-
cepcí či negativních a traumatických 
zkušeností“, „se ocitají ve svízelných 
situacích, protože následovali rady 
„špatných učitelů“. Nepřestávají však 
pociťovat „touhu po pravé lásce a au-
tentickém štěs tí“. 

Odpovědí musí být nová evange-
lizace, která „mládeži pomůže znovu 
objevit autentickou tvář Boha, který 
je láska“.  rv

a „zasahuje nejsnadněji mladé gene-
race, které se v sociálně -kulturních 
kontextech zbavených jistot, hodnot 
a pevných opěrných bodů ocitají 
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Prvorozené dítě: o sourozenecké pozici
Ještě před několika lety bych 
tuto knihu napsala spíše z po-
msty. A to i přesto, že mi moje 
prvorozená sestra nikdy schvál-
ně neudělala nic špatného. Na-
opak se na mě snažila být hodná. 
Má bolest pramenila z toho, že 
jsem si myslela, že jsem méně 
milované dítě. 

Za to ona nemohla. Ona byla ta 
hvězda a já jsem byla v jejím stínu. 
Můj poměr k ní byl velmi napjatý, 
někdy víc, někdy méně. Tento vztah, 
který měl vždycky pečeť příkoří, nám 
vydržel víc než šedesát let. 

Chvála skupiny 
sourozenců

Sourozenci mají tu velkou výhodu, 
že celé dětství prožívají trénink růz-
ných způsobů vzájemného sociální-
ho chování. Podle pořadí narození 
se děti naučí přizpůsobovat se jedno 
druhému, hájit se před sebou, trpět 
se, dělit se, pro hrávat, ale i vzájem-
ně se ctít, bojovat proti sobě nebo 
spolu proti společným nepřátelům, 
schovávat se jeden za druhého nebo 
se zastupovat a bránit, držet spo-
lu. Naučí se přijímat svou pozici se 
vším všudy a rozvíjet strategie, jak 
se každý sám uhájit. Tím si upevňují 
síly, protože rodiče nejsou vždycky 
nablízku. 

Prvorozeného nikdo dostatečně 
nepodpoří, když se mladším souro-
zencům dostává víc pozornosti a on 
se tím cítí znevýhodněn. Musí si najít 
vlastní cestu, aby mu přesto byla po-
tvrzena jeho pozice. A i když sestra 
nemá ráda svého bratra, dokáže si 
s ním za deštivého nedělního odpo-
ledne dlouhé hodiny hrát „člověče, 
nezlob se“. Když rodiče ještě nejsou 
doma a malá sestřička pláče, vklouz-
ne starší bratr do role svých rodičů, 
všelijak ji rozptyluje, utěšuje a v šup-
líku pro ni třeba najde pár gumových 
medvídků.

Sourozenci mohou z prodělané 
zkušenosti těžit celý život. Přená-
šejí poznané na volbu partnera, na 
manželství, výchovu vlastních dětí 

i na své zaměstnání. Poznané je 
poznané. 

Nejvýraznější vliv má 
samozřejmě sama sou-
rozenecká pozice. Frank 
Sulloway se jí podrobně 
zabýval ve své knize Ro-
dinný rebel. Zvláštní pozor-
nost zde věnuje mladším 
sourozencům. Ale protože 
jsou zkoumáni v porovnání 
s prvorozenými, dozvíme se 
i o nich mnoho zajímavého. 
F. Sulloway zjišťuje, že „po-
řadí narození má pětkrát až desetkrát 
větší vliv na osobnostní kvality než 
na akademické výkony a inteligenční 

kvocient“. 
Ale ať jsou pochváleny všechny 

krize, které člověk přesto-
jí! Kdyby se nikdy neocitl 
ve tmě, nikdy by neocenil 
světlo. Tak jako po každé 
noci přichází den a člo-
věk se může nadechnout 
až poté, co vydechl, mají 
smysl všechny krize, jež 
člověk prožívá ve svých 
rodinných vztazích. Na 
každém utrpení je možné 
uzrát.

Jiřina Prekopová: Prvorozené dítě
Portál, Praha 2009. Cena: 215,– Kč
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-KŘÍŽOVKA O CENY-

Křížovka

Arabské přísloví

POMŮCKA:
ORSK

SPZ 
MĚLNÍKA

CHŮVA 
(ze špan.) LUPEN MILÁNSKÝ 

KLUB
2. DÍL 

TAJENKY
PLOŠNÁ 

MÍRA

JEDLÝ PLOD

VODNÍ 
ŠELMA

AFRICKÝ 
SAVEC OKOLO

INICIÁLY 
PĚVCE 

MAŘÁKA

STEJNĚ

OSUD

ASI

ZNAČKA 
CIGARET
 DRUH 

MOHAMEDA

VEDLEJŠÍ 
MÍSTNOST 

BYTU

LETMÝ DO -
TEK MÍČE

NÁŠ NAKLA-
DATEL

ŠACHOVÁ 
PROHRA

ZNAČKA 
HLINÍKU

USUŠENÁ 
TRÁVA
1. DÍL 

TAJENKY

ŘÍM 
(slovensky)

RUSKÉ 
MĚSTO

KAMNA 
(nářečně)

ŘÍM. MRA-
VOKÁRCE
DONALDA 
(domácky)

CITOSLOVCE 
POHRDÁNÍ

LETADLO

CYKLICKÝ 
AMID

SVÍZEL
DOBYT-
KÁŘSKÁ 
FARMA

TÉMĚŘ 
(básnicky)

POHLED 
(knižně)

PLEMENO 
KOŇŮ

OSETÉ 
POLE

VYRÁBĚT 
LÁTKU

DRUH 
LOSOSA

LOMIT 
(knižně)

ELEMENT 
CHŮZE

VÝZVA

MILENEC 
(řidčeji)

ČÁSTI VOZŮ

ARABSKÝ 
STÁT

OSOBNÍ 
ZÁJMENO

BRODIVÍ 
PTÁCI

STAROGER-
MÁN

A (latinsky)

VZOREK 
MĚŘIDLA

VODNÍ 
ŽIVOČICH

ŽENSKÉ 
JMÉNO
OTCOVÉ 
(knižně)

KRUH

AFRICKÝ 
SLON
LESNÍ 

BYLINA

HADR 
(řídce)

ANASTÁZIE 
(domácky)

JINAM 
(slovensky)

VLASATICE

KROKOVA 
DCERA
DRUH 

ATOMU

OŠÁLITI

ROZLEHLÉ 
POLE

ZN. MOLYB-
DENU

BEZHRBÝ 
VELBLOUD

NIŽŠÍ 
PRÁDELNÍK

TAMTEN NEZNÁMÝ 
PISATEL
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Soutěž o ceny: Vyluštěnou tajenku zašlete na adresu redakce (Salesiánský magazín, Kobyliské náměstí 1, 
182 00 Praha 8). Ze správných odpovědí bude vylosováno 10 výherců, kteří obdrží věcné ceny. Řešení 
zasílejte do 15. května 2009. 
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-BLAHOPŘEJEME-

Oslavenci
Salesiánům a salesiánkám, kteří v lednu a únoru oslavili narozeniny (nebo se slavit teprve chysta-
jí), vyprošujeme hojnost Božího požehnání, darů Ducha Svatého a vytrvalost při působení v duchu 
Dona Boska.

P. Josef Šplíchal 
oslavil 1. března dvaasedmdesá-

tiny. Den nato, 2. března slavili 

hned dva salesiáni, a to 55. na-

rozeniny koadjutor Jiří Ze-
zula a pětatřicátiny P. An-
tonín Pražan. 3. března 

se dožil 83 let P. Ferdi-
nand Plhal a 6. března 

slavil třicáté narozeniny Jiří 
Baláš. 11. března osla- P. LADISLAV VIK

vil 81. narozeniny P. Josef 
Freml,  20. března oslavil 

P. Josef Dolista 55. 

narozeniny. Čtyřicátiny oslavila 

23. března salesiánka Marie 
Kučerová. Bývalý inspektor 

P. Ladislav Vik se 25. 

března dožil 86 let a 26. března 

se 80 let dožil P. Blažej 
Müller. Ve stejný den osla-

vil 45. narozeniny P. Josef 

Vzpomínáme
Zemřel P. Josef Pekárek, SDB
Na Popeleční středu 25. února 
2009 zemřel salesián P. Josef Pe-
kárek, který dlouhá léta působil 
jako farář ve Slušovicích. Pohřeb 
P. Josefa se uskutečnil ve středu 
4. března 2009.

Otec Josef se narodil 12. července 
1930 v Boršicích u Buchlovic, dět-
ství prožil v Kvítkovicích u Otrokovic. 
Na radu duchovního správce šel v ro-
ce 1942 studovat k salesiánům do 
Fryštáku a po skončení války v roce 
1945 nastoupil do noviciátu v Hodo-
ňovicích. 16. srpna 1946 složil své 
první sliby. V roce 1949 nastoupil 
na asistenci (praxi) do Prahy -Kobylis. 
V noci z 13. na 14. dubna 1950 byl 
spolu s ostatními spolubratry zatčen 

a odvezen do internačního tábora 
pro řeholníky v Oseku u Duchcova, 
propuštěn na svobodu byl 9. května 
1951. Vystudoval pražskou Vyšší 
hudebně -pedago-
gickou školu. Po 
skončení vojenské 
služby, namísto 
propuštěn í  do 
civi lu, byl za-
tčen a odsouzen 
k trestu 18 měsí-
ců nepodmíněně 
za „protistátní činnost v ilegálním 
salesiánském řádu“. Po propuštění 
11. června 1959 se vrátil k rodičům 
do Kvítkovic. Pracoval v dělnických 
zaměstnáních v Moravanu Otrokovi-
ce a později ve Svitu Otrokovice. Při 

práci pokračoval ve studiu teologie 
a 28. září 1965 byl tajně vysvěcen 
na kněze biskupem Štěpánem Troch-
tou. Teprve v létě 1968 mohl tajné 
svěcení zveřejnit. Provinciálem sale-
siánů byl vybrán, aby nastoupil služ-
bu sekretáře u svého světitele, lito-
měřického biskupa Štěpána Trochty. 
Působil u něho až do jeho smrti v ro-
ce 1974. Poté se vrátil na Moravu 
a působil ve farnostech Napajedla, 
Švábenice, Nová Lhota a Tlumačov. 
V prosinci 1982 nastoupil do farnosti 
Slušovice, kde působil až do odcho-
du do důchodu v roce 2005. Zde 
bydlel a podle svých možností a sil 
vypomáhal v duchovní službě až do 
své smrti ráno na Popeleční středu 
ve zlínské nemocnici.  

Klinkovský. 30. března 

oslavil 80 let jáhen Václav 
Kelnar.
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-TADY JE NEZBEDOVO…-

Dubnové číslo zábavného křes-
ťanského měsíčníku pro děti je 
plné zajímavého čtení. Nezbeda 
přichází mimo jiné s

•  Biblickou soutěží z Nového zá-
kona – každý měsíc se soutěží 
o zajímavé ceny. Témata: Vjezd do 
Jeruzaléma, Zmrtvýchvstání, Máří 
Magdaléna, Josef z Arimatie;

•  Na slovíčko s biskupem – na otáz-
ky o křestním patronovi odpovídá 
brněnský biskup Vojtěch Cikrle;

•  Cestou víry – třetí pokračování 
komiksu ze života sv. Cyrila a Me-
toděje;

•  Vítěz nad smrtí – povídání o tom, 
co následovalo po ukřižování Ježí-
še Krista;

•  Jak zvony odletěly – příběh založe-
ný na lidové pranostice;

•  Velmi drahé zboží – Drahé zboží 
nebo pošetilost bohatých? – dvě 
zajímavosti;

•  Toulky naší vlastí – navštívili jsme 
sice krátký ale o to krásnější skal-
natý hřeben Broumovských stěn;

•  Zábava – hádanky pro bystré hlavy, 
strana humoru.

Nezbeda
Divadelní 6, 760 01 Zlín
tel.: 739 344 031
e -mail: nezbeda.zlin@volny.cz
web: www.volny.cz/nezbeda.zlin

V loňském roce vydala redakce 
dětského časopisu Nezbeda již 
druhou sbírku vtipů s názvem 
Nezbedův humor s Otíkem. 

Výbor úspěšných anekdot otištěných 
v minulých ročnících Nezbedy je do-
plněn padesáti kreslenými příhoda-
mi andílka Otíka. Knížka má rozměr 
11x18 cm, 104 strany a její cena je 
60 Kč. 

Pár ukázek: 

„Jeníku, kde sis tak ušpinil ruce?“
„Hrál jsem si na pískovišti.“
„A proč máš dva prsty čisté?“
„Pískal jsem na psa.“

Jede řidič začátečník jednosměrnou 
ulicí a proti němu řada aut. Zastaví ho 
policista: „Kam to, člověče, jedete?“

„Já nevím, říká vyděšený řidič, 
ale určitě jedu pozdě, protože všichni 
ostatní už se vracejí.“

„Jean, běžte ven zalít květiny.“
„Ale pane, vždyť venku prší.“
„Tak si vezměte deštník!“

Nezbedův humor s Otíkem lze ob-
jednat na adrese: Redakce Nezbe-
da, Divadelní 6, 760 01 Zlín, tel.: 
739 344 031, 577 218 266 (+ zá-
znamník), e -mail: 
 nezbeda.zlin@volny.cz 

Nezbedův humor podruhé

Co přináší dubnový Nezbeda
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