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JAR N Í  P R ÁZ D N IN Y  N A  M AJÁK U  
 

 V týdnu od 11. 2. do 15. 2. byl v Havířově vyhlášen termín 
jarních prázdnin, což byl ideální čas na příměstský tábor v klubu Maják. 
Jako téma jsme zvolili „Cestu kolem světa za 5 dní“, kdy jsme postupně 
chtěli navštívit všechny světadíly, podívat se na zajímavá místa  
a navštívit různé země. 
 

Svou pouť jsme začali v Evropě, která je nám ze všech 
kontinentů nejblíže a je našÍm domovem. Děti si vybarvily vlajky 
evropských států, zahráli si vědomostní kvíz, hru „Pařížské klenotnictví“ 
a vyrobily si masky na proslulý benátský karneval. Další den jsme 
zavítali do Afriky. Na začátku dne si mladí cestovatelé mohli opět 
vybarvit tematický obrázek a poté si poslechnout tradiční africkou 
hudbu a podívat se na domorodé tance. Poté mohli sami zkusit zahrát 
na africký buben djembe. V Asii, která je nejlidnatějším světadílem, 
měly děti za úkol sesbírat co nejvíce kartiček, které právě velké 
množství a počet lidí symbolizovaly. Austrálie je typická svými zástupci 
fauny, se kterými se cestovatelé seznámili během her. Na americkém 
kontinentě měly děti možnost zastřílet si při hře Bang jako na divokém 
západě. Nutno dodat, že soutěž nevyhrál žádný z kovbojů, ale 
pistolnice! K Jižní Americe patří neodmyslitelně fotbal a ten stolní je 
velmi populární i na Majáku. Antarktida, poslední z kontinentů, je 
nejchladnější a lidmi neobývaná. My jsme ale chtěli navštívit i tento 
nehostinný kontinent a pro účastníky naší expedice jsme připravili 
koulovanou z papírových koulí.  

 
Kromě her, které se vztahovaly k tématu tábora, jsme hráli i hry 

Riskuj, Az kvíz, pantomimu nebo oběšence. Pevně doufáme, že se všem 
tábor líbil a že si jej všichni užili. Další turnusy příměstských táborů se 
na Majáku uskuteční v létě od 8. července do 23. srpna.  

 
     Tomáš 
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 V Y ST OU P EN Í R O M SK Ý C H  T AN C Ů  N A  P LESE  
 

V sobotu 16. února naše děvčata z Majáku vystoupila na plese  
U Jelena. Vystoupení se zúčastnilo osm děvčat, která pravidelně 
navštěvují zájmový útvar Romské tance. Ples pořádala Základní škola 
Školní ze Šumbarku.    

Tanečnice měly sraz na pobočce Maják, kde si před plesem 
tance zopakovaly a upravily se na vystoupení – krásně se 
učesaly,namalovaly, oblékly široké sukně s volány, připnuly kytičku do 
vlasů…  „U Jelena“ po přivítání hostů na plese vystoupila naše děvčata. 
Zatančila dva romské tance. Děvčata navodila dobrou atmosféru v sále 
a sklidila velký úspěch u obecenstva. Za taneční vystoupení dostala 
děvčata od paní Ochmanové (zástupkyně ředitele školy) sladkou 
odměnu.  
     Nikol 

 
 

 

 

 



5 

 

 

 OP ĚT  EX P ED IC E LH  1 9  
 
Po lednové sněhové kalamitě, která překazila náš záměr 

uskutečnit výstup s dětmi na Lysou horu, jsme to v únoru zkusili znovu 
a tentokrát úspěšně . Víkendovka byla určena pro děti z Majáku i ze 
Šumbarku a třebaže se nás nesešlo moc, náležitě jsme si ji užili . 
Páteční večer se nesl ve znamení týmových aktivit, vybíjené  
a večerního filmu, a v sobotu jsme se vydali na dlouho očekávaný 
výstup na Lysou . Počasí bylo poměrně fajn, výšlap jsme zvládli 
relativně rychle a po zasloužené obědové pauze v horské chatě jsme si 
mohli začít naplno užívat horské sněhové radovánky . Nejprve jsme 
nějakou dobu zkoušeli „lopatovat“ takřka na samém vrcholu Lysé a pak 
jsme se vydali na zpáteční cestu do Ostravice. Počasí bylo postupně 
stále krásnější a sjezd na lopatách rychle ubíhal. Vzhledem k tomu, že 
jsme měli ještě poměrně dost času, tak jsme se na delší dobu zastavili 
na louce nad Butořankou, kde byly podmínky pro „lopatování“ takřka 
ideální . Expedice LH19 se tedy nakonec povedla a všech „sedm 
statečných“ i se svými vedoucími bylo nadmíru spokojeno .          Bobr 
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M AT EŘ SK É ŠK OLK Y -P O H Y B EM  K E Z D R AV Í!  
 
Tento rok byl zahájen kroužek pro mateřské školky z okolí 

střediska Šumbark. Vše bylo založeno na pohybu, tanci, posilování 
končetin, zdravotním cvičení, cvičení pro rovná záda... 

Děti cvičily na velkých a malých míčích, cvičily i s kruhy, 
posilovaly nohy a ruce pomocí gumy a jiného náčiní. Líbilo se jim také 
cvičení na lavičkách - různé kombinace překážkové dráhy. Připravila 
jsem jim rozcvičky na zahájení i relaxační odpočinek na konec hodiny. 
Děti se na tento kroužek moc těšily, hodně se snažily a vše je bavilo. S 
postupem času se jim dařilo vnímat hudbu u různých tanečních cviků. 
Na konci každé hodiny dostaly omalovánku pro radost. 
 V rámci jedné hodiny jsem pracovala s 25 – 30 dětmi. 
Spolupráce s mateřskými školkami byla velmi dobrá, děti chodily na 
cvičení rády a pravidelně. Těším se na ně příští školní rok. 
     Teta Míša 

 
 

N ET R AD IČN Í D OB R O D R U Ž N Á V ÍK EN D OV K A  
 

Jak namotivovat dnešní mládež, aby něco dělala? Dnes to není 
úplně jednoduché, protože lenost, pohodlnost a mobilní telefony 
v ruce každého teenagera jsou slušnými protivníky. Jako malý kluk jsem 
asi jako každé dítě rád zažíval dobrodružství a výzvy. A tak mě napadlo 
připravit pro mladé od 11 let jednu víkendovku plnou výzev, ve které si 
budou muset naplánovat cestu a během ní splnit zajímavé úkoly 
většinou založené na komunikaci s cizími lidmi.  

Víkendovku jsme nazvali „YES MAN ADVENTURE“. V době psaní 
článku nám do víkendovky zbývají už jen tři dny a je naplněná. Už 
samotný název napovídá, že to bude dobrodružství. Hlavním motivem 
víkendovky je, aby se děti pokusily o sebe ve skupince postarat samy, 
poznali kousek našeho kraje a užily si u toho taky nějakou tu zábavu. 
Víkendovka sama o sobě nestojí nic, ale každý účastník musí mít 
povinné kapesné, hold bez peněz to dnes jde dost těžko, to by byl ještě 
trochu vyšší level. Účastníci se sejdou v pátek podvečer, kde dostanou 
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v obálce veškeré informace o průběhu víkendovky. Jejich úkolem bude 
si naplánovat cestu po různých místech a městech, která jsou v zadání 
určená a v těchto městech plnit netradiční úkoly. Některé úkoly souvisí 
přímo s daným místem, jiné zase mohou plnit kdekoliv během celého 
dne. Pro představu můžeme pár úkolů vybrat.  

- „Kupte 0,5l kofoly a koláček a darujte vše nějaké prodavačce 
v jakémkoliv jiném obchodě jako svačinku a popřejte jí dobrou 
chuť. Prodavačka musí svačinku samozřejmě přijmout“. 

- „Dojděte na místo, které se jmenuje „JEDLIČNÁ ROZCESTÍ“  
a udělejte si tam malý piknik. K jídlu se podává 1x banán, 1x 
jablko, rohlík pro každého, 30dkg jakéhokoliv salámu, 1x 
miňonky, 1x piškoty, 1,5l minerálky. Vše musíte na místě pikniku 
sníst.“ 

- „Začněte vyměňovat 1 korunu za větší částku peněz. Získanou 
větší částku dále vyměňujte. Získané peníze půjdou na krmení 
pro ještěrku Agátu.“ 
A takových různých úkolů čeká na účastníky celkem dvacet pět. 

V sobotu v 6:00h ráno začíná samotná akce a vrátit zpět do střediska se 
musí do půlnoci. Plánovat a cestovat budou ve skupinách a za splněné 
úkoly získávají body podle obtížnosti zadaného úkolu. Každá skupina 
bude samozřejmě pod dohledem jednoho vedoucího, který by se však 
do strategie plánování a samotného provedení akce neměl zapojovat. 
Vedoucí tak představuje jen jakousi dospěláckou podporu v případě 
nouze nebo neschopnosti pokračovat v naplánované cestě. Po návratu 
vše spočítáme a vyhodnotíme odvážnější a lépe připravenou skupinu. 
Věřím, že se 
nám to vše 
podaří a děti si 
budou o tomto 
dobrodružství 
dlouho povídat.  

  
Jirka Matuš 
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D EN  Z EM Ě – U Č ÍM E D ĚT I CH OV AT  SE  Z OD P OV ĚD N Ě  

 
 Den Země připadá každoročně na 22. dubna.  Velká část populace 
z téměř dvou set států světa si v tento den připomíná otázky týkající se 
ekologie a zaměřují se na ochranu životního prostředí. Tradice započala 
roku 1970, kdy lidé poprvé masově protestovali proti negativním 
dopadům průmyslu a lidské činnosti na životní prostředí a zdraví 
člověka. 
 Proto jsme se i my na Majáku rozhodli a v rámci Badatelského 
klubu jsme chtěli pro naši planetu něco udělat a přispět tak svojí 
troškou do mlýna.  Dohodli jsme se, že Den Země spojíme s akcí 
„Ukliďme svět, ukliďme Česko“ a sjednáme pořádek alespoň na naší 
zahradě a v okolí střediska. Na fotografii můžete vidět jen část 
nepořádku, který se nám podařilo sesbírat, vytřídit a vyhodit do 
příslušných nádob na odpadky. Zajímá Vás, co všechno se nám podařilo 
najít? Téměř vše, co má být v popelnici, ale rozhodně ne na veřejném 
prostranství a v místech, kde si hrají děti – plechovky, sklo, plastové 
obaly a lahve, dřeva se šrouby a hřebíky, papírky apod. Dále jsme 
v našem klubu instalovali koše na separovaný odpad a pohovořili  
o třídění s dětmi.  
 Všem, kteří nám 
pomohli a zúčastnili se 
majákovského Dnu Země 
mnohokrát děkujeme, 
udělali tak dobrou věc nejen 
pro nás, ale i pro své okolí  
a společnost. Každý z nás 
může přispět a je nesmysl se 
domnívat, že jedinec nic 
nezmění - myslete globálně, 
jednejte lokálně. 

Tomáš 
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 V ELIK ON OČ N Í D ÍLN IČK Y  P R O V EŘ EJN OST  

 
Týden před Velikonocemi jsme ve středisku uspořádali 

velikonoční dílničky pro veřejnost. Malovala se vajíčka voskem, 
vyráběla se kuřátka jako zápichy, ubrouskovou technikou se malovali 
zajíčci, vyráběly se krabičky na vajíčka pro koledníky.  
Kdo chtěl, tak si mohl vyrobit slepičku na zavěšení na okno. Kluci si 
mohli vyrobit karabáče. Pod dohledem našich zkušených „lektorů“ Jirky 
a Martina jim to šlo opravdu od ruky. I přes nepřízeň počasí byla 
návštěvnost velká. Pro účastníky bylo připraveno i malé občerstvení, 
kterého se 
zhostily děti 
z kroužku 
vaření. 
 
Anička 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V EĽK ON OČN É  M EST EČK O - V Y ST Ú P EN IE  T A N EČ N Ý CH  Z ÁU JM OV Ý CH  

Ú T V AR OV  

 
Deti z tanečných záujmových útvarov sa od začiatku nového 

roka 2019 pripravovali na, pre nich prvé, veľké vystúpenie pre 
verejnosť, na Námestí Republiky v Havířově. 



10 

 

Poctivá príprava na ich veľký deň vždy prebiehala v duchu 
očakávania, so štipkou trémy, či prídu ich blízki, ako to dopadne a či sa 
nepomýlia. V každom prípade však boli nadšení z toho, že každému 
ukážu, čo všetko sa za tak krátku dobu naučili. 

V deň vystúpenia tréma narastala. Deti sa zišli v stredisku  
a naposledy sme si prešli všetky tance v poradí, ako na vystúpení. 
Všetci spoločne sme potom vyrazili na námestie, kde sme ešte prebrali 
a doladili posledné maličkosti. Snažila som sa im vysvetliť to, že si to 
majú čo najviac užiť, ukázať , čo v nich je a ako sa to krásne naučili. 

Musím povedať, že s dojatím a so slzami v očiach som ich 
sledovala a prežívala s nimi každý jeden krok choreografie. Som na nich 
nesmierne pyšná. 

Sú to skvelé deti s veľkým potenciálom a talentom, ktorý krôčik 
po krôčku budem v nich s veľkou radosťou rozvíjať a posúvať hranice 
vyššie.     Nikola Burdíková 

 



11 

 

ŠIJU , ŠIJU  SI K AB ÁT EK … 

  
Jednoho dne, jedna hodná žena přinesla do 

CSVČ sv. Jana Boska věci, které už pro ni nemají 
význam, ale nám by ještě mohly posloužit. Byl mezi 
nimi také šicí stroj. A tak bylo rozhodnuto. Budu 
s dětmi šít. Kabátek by ale pro začátečníky byl moc 
těžký, proto jsme se rozhodli pro jednoduchý batůžek.   

Při vynesení této informace se mezi dětmi šířilo rozpačité 
nadšení, které v den zahájení kroužku zcela opadlo. Ale nenechala jsem 
se nezájmem odradit. Věděla jsem, že první viditelné výsledky zvědavce 
přilákají, a tak jsem byla rozhodnuta začít šít i sama. Ale nakonec to 
nebylo zapotřebí.  Ve chvíli, kdy Laura přišla s látkou, hned se přidala 
Sára a Ivanka a najednou křičí i Nikolas: „Já chci taky šít! Já chci taky 
šít!“  

A tak se postupně nasbíralo osm zájemců. První šití bylo 
náročné. Mezi darovanými věcmi, které už nikdo nechtěl, si děti našly 
látku, která se jim nejvíc líbila a já 
jsem jim na ni vyznačila tvar, který 
mají vystřihnout. Až sem to bylo 
lehké. Nejtěžší úkol prověřil 
zájemce o šití. Kdo vydržel  
a trpělivě se snažil tupými 
nůžkami prostříhat se k určenému 
tvaru, ten vyhrál. Nakonec se přes 
látku prokousalo všech osm 
zájemců.    
A dnes už jsme téměř na konci 
naší práce. Každý si to na stroji 
vyzkoušel a svůj batůžek mají 
všichni těsně před dokončením. 
V příštím čísle se našimi výtvory 
určitě pochlubíme. 

Petra 
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K R OU Ž EK  R OM SK Ý C H  T AN CŮ  

 
Kroužek romských tanců má už na Majáku svou tradici. Děti 

přicházejí do kroužku každé pondělí. Kroužek navštěvují především 
děvčata, občas se objeví i nějaký chlapec. Romské tance v Havířově 
nabízí pouze naše pobočka Maják.  Děvčata můžete vidět, jak vystupují 
na akcích města Havířova, jako je Veletrh poskytovatelů sociálních 
služeb, Velikonoční městečko, Vánoční městečko. 

Mimo tyto akce děvčata vystoupila také na požádání školy 
Školní na plese. Na všech vystoupeních, na kterých se děvčata 
zúčastnila, sklidila velký úspěch. 
Oceněním pro děvčata byl velký potlesk diváků, ale také sladká 
odměna za vystoupení. 

Zveme vás na naši zahradní slavnost dne 13. června na zahradě 
pobočky Maják, kde mimo jiné vystoupí také naše tanečnice. Těšíme se 
na vás.      Nikol 
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T R AD IČ N Í A K CE M ĚST A  P OD P OR U JEM E R OZ M AN IT Ý M I A K T IV IT A M I  

 
Velikonoční městečko 
 
Jako každoročně, tak i letos jsme se zúčastnili na Náměstí 

republiky velikonočního městečka, které pořádal Magistrát města 
Havířova. V průběhu tří dnů jsme nabídli hlavně dětem vyrábění 
jednoduchých velikonočních figurek, zápichů, krabiček na kraslice, 
slepiček a zajíčků. Po celou dobu nám přálo pěkné počasí, takže 
návštěvnost byla veliká. Děti i rodiče odcházeli velmi spokojeni. 

 
Den Země 
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V pátek 26. dubna jsme se zúčastnili již po několikáté na 
Náměstí republiky Dne Země, pod názvem „Co přejeme naší zemi“. 
Měli jsme připravenu papírovou zeměkouli, ke které každý  
z návštěvníků napsal jedno přání na připravený paprsek. Všechna přání 
byla zajímavá. Nakonec se pak paprsky k zeměkouli nalepily. Celý 
výtvor si vystavíme v našem středisku. 

Další aktivitou bylo vyrábění motýlů na kolíček, kde každý 
účastník mohl popustit uzdu fantazii a zapojit svou kreativitu. Vznikali 
opravdu krásní motýli. Účastníci si také mohli vybarvit omalovánky, 
nebo složit puzzle.     Anička 
 

 

D ĚT I JSOU  D AR EM  
 

Ráda se s vámi ve svém posledním článku podělím o své 
prožitky a pocity, které zažívám s dětmi ve středisku. V novém školním 
roce začnu další etapu mé životní cesty, a tak bych se ráda tímto 
způsobem se všemi rozloučila. 

 Jsem velice dojatá, jak skvělé děti mohou být. Děti, které 
přijdou do střediska jen proto, že vás mají rády nebo si s vámi jen tak 
chtějí popovídat. Také vám říkají, jak moc je tíží jejich starosti. A vy se 
na ně podíváte a vidíte v jejich očích takovou naději… A ještě hezčí je, 
když přišly právě za vámi, jako by ve vás viděly strážného anděla. A vás 
to zahřeje u srdce. Chodí k nám různé děti, ať jsou velké nebo malé, 
z běžné či sociálně slabší rodiny, všechny je miluju. Jako by byly mé 
vlastní. To, co cítím, nemůžu vyjádřit slovy. Tak bych ještě ráda 
vyjádřila svoji vděčnost a napsala o jednom velice moudrém a štědrém 
muži jménem Don Bosko, který také pomáhal dětem, které se 
potloukaly na ulicích Turína. Byl mi vzorem pro moji práci s dětmi. Jsem 
velice zavázána lidem ze střediska Dona Boska, které hodně pomohlo 
ať už mě nebo jakémukoliv dítěti a posunulo je v životě dál, aby našli 
lásku a přijetí. Když se kouknu zpátky do minulosti, kde jsem začala  
a kde jsem právě teď, ať už schopnostmi nebo myšlením, tak si ráda 
zavzpomínám, jak jsem to měla jako dítě těžké a jaké jsem udělala  
v životě pokroky. Co jsem se tu všechno doposud naučila…  
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A také ve své 
dospělosti mohla předat 
dětem, aby mohly zažít 
lepší budoucnost… Děti 
byly a jsou pro mne 
darem. A jsem za něj 
velmi vděčná. Tímto 
článkem děkuji za 
všechno.  

Barča 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M AŽ OR ET K Y  A  JEJIC H  N OV É CH OR EOG R AFIE  

 

Po Novém roce začaly mažoretky pilně trénovat nové 
choreografie, aby mohly opět vystupovat na plesech a v dubnu se 
ukázat i svým rodinám a blízkým na již tradiční akci Miss mažoretka. 
Nové choreografie jsou převážně sestavovány na hudbu z pohádek, 
které mažoretky moc dobře znají a líbí se jim. V lednu, únoru a březnu 
vystupovaly mažoretky na plesech v hotelu U jelena, v době jarních 
prázdnin se zúčastnily Jarního soustředění mažoretek, kde už měly 
všechny choreografie zvládnuté a už se nemohly dočkat (a rodiče také), 
aby v dubnu s novými choreografiemi vystoupily na Miss mažoretce. 



16 

 

Na této akci se každoročně setkávají všechny celky mažoretek. 
Holky se sešly v penzionu U Jelena už v poledne, aby si všechny tanečky 
ještě naposledy zatančily přímo v sále. Ve tři hodiny odpoledne Miss 
mažoretku zahájila maminka jedné z Kadetek choreografií s pompony 
na krásnou píseň Vanessy Mae. Stejná maminka pak provázela hosty 
celým programem.  

 
Dalšími hosty, kteří nám program zpestřili také již potřetí, byly 

Lucka a Eliška - maminka s dcerkou s jejich orientálními tanci. No  
a v neposlední řadě naše celky - Minimažoretky, Kadetky mladší  
a Kadetky starší.  

Přípravy byly veliké, protože nejen že se chtěly mažoretky 
ukázat svým rodičům a blízkým v nových kostýmech a choreografiích, 
ale zároveň věděly, že budeme mít letos poprvé novou porotu, která 
bude výkony mažoretek hodnotit. V porotě zasedla teta Míša, která 
kroužky mažoretek ve středisku na Šumbarku dlouhá léta vedla a paní 
Renátka - maminka naší asistentky Elišky, která také moc dobře 
mažoretkovému sportu rozumí. Pro mažoretky byly opět nachystané 
odměny, diplomy, medaile a poháry. A velikou sladkou odměnou byl 
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pro ně i koláč, který dostaly po zakončení programu. Vystoupení se 
povedlo všem celkům, a tak nakonec každý celek získal pohár  
i medaile. Takže všechny mažoretky odcházely domů s úsměvem. 
 A s úsměvem odcházeli i všichni rodiče a hosté, dokonce ukápla  
i nějaká ta slzička.  

Kromě toho se mažoretky zúčastnily i karnevalu a  také 
vystoupily na Velikonočním městečku a na a kademii ve středisku na 
Šumbarku v rámci 
oslav Dne matek. 
Mažoretky se 
vždy na 
vystoupení moc 
těší a ptají se, kdy 
budou další. 
Proto jsem moc 
ráda, že můžu 
pracovat v tomto 
středisku volného 
času a věnovat se 
dětem." 
 Eva 
 

 

 

B U D OU CN O ST  

 
Pod názvem tohoto článku se může skrývat spousta námětů, 

nicméně ten náš patří víkendové akci, která proběhla v měsíci březnu 
ve středisku na pobočce Šumbark a byla určena všem dětem, kterým 
není lhostejná budoucnost fauny a flóry, potažmo celé přírody. Proč 
považuji ochranu přírody za tak důležitou a snažím se děti (naši 
budoucnost) vést ke kladnému vztahu ke zvířatům, stromům, 
květinám…?  Mnozí si mohou odpovědět: proč bychom nemohli lesy 
vykácet, vždyť potřebujeme dřevo, co máme ze zvířat? - zabírají nám 
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prostor, který se dá využít pro farmy, továrny a různé jiné… Já mohu 
odpovědět jen tolik, že místo samozřejmě zabírají, jenže skutečnost, že 
se nám něco nelíbí, nám ještě nedává právo to zničit! Není naším 
úkolem rozhodovat, zda na zemi přežijí ty nebo tamty druhy zvířat či 
rostlin a zda se bez nich obejdeme. Tohle rozhodnutí je v rukou Boha. 
Nemůžeme si na něj hrát se svými zoufale omezenými znalostmi. 
Naším úkolem je zachovávat svět takový, jaký nám ho Bůh ve své 
velkorysosti zapůjčil k životu. Když narušíme to dokonalé fungování 
přírodního systému, budeme tím škodit především sami sobě… 
A proto si myslím, že pořádání takovýchto víkendovek má svou 
budoucnost, vždyť děti – to je naše BUDOUCNOST… 
      Pavel Toman 

 
 

SV ÁT EK  M AT EK  
 
Přestože jsem se na této akci nijak zvlášť nepodílela (kromě 

vítání u dveří), chtěla bych napsat, jak celá akce probíhala a jaký na mě 
a věřím, že i na ostatní udělala veliký dojem. Za celou dlouhou dobu, co 
jsem pracovala v Církevním středisku sv. Jana Boska jsem už viděla 
několik krásných akademií a řadu úspěšných akcí a tato také patří 
k nim.  

Celé akci předcházela náročná příprava. Nejdříve nám vedoucí 
na poradě přesně rozdal všem úkoly. Barča se zhostila velice dobře 
natáčení a focení celé akce, Evička (nová vedoucí mažoretek) zajistila 
výzdobu, propagaci, organizaci celé akce a vystoupení mažoretek, 
Ivanka měla za úkol zajistit vystoupení moderních tanců a Pavel 
vystoupení Taekwonda. Upřímně jsem nečekala tak velkou účast, lidé 
tleskali v rytmu hudby a celé vystoupení mělo obrovský úspěch. Video 
a fotografie z akce budou určitě brzo zveřejněny na internetu. Na závěr 
dostaly maminky od svých dětí krásné přívěsky ve tvaru srdíčka. Za 
celou akci patří poděkování všem, kteří se na akci podíleli a všem našim 
dobrovolníkům. 

Erika 
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 AD M A – SD R U Ž EN Í P A N N Y  M AR IE P O M OC N IC E  

 
Don Bosko založil Associazione di Maria Ausilliatrice (ADMA) – 

Sdružení Panny Marie Pomocnice v Turíně dne 8. dubna 1869, rok po 
dostavbě baziliky Panny Marie Pomocnice. Letos je to tedy kulatých 
150 let od vzniku. Sdružení je společenství lidí, kteří prožívají, rozšiřují  
a prohlubují úctu k Eucharistii a k Panně Marii Pomocnici (PMP) tak, jak 
to popisuje sen Don Boska „ O dvou sloupech“. Byla to druhá 
organizace, kterou založil osobně Don Bosko pro pokračování  
a rozšiřování svého díla. Chtěl co nejvíce lidí zapojit do poslání  
a spirituality salesiánské kongregace. (Pozn.: Dne 18. prosince 1859 
svolal Don Bosko do svého pokojíku nejbližší spolupracovníky a založil 
s nimi Společnost sv. Františka Saleského (Salesiánskou kongregaci - 
SDB). Sdružení salesiánů spolupracovníků ASC je třetí větev salesiánské 
rodiny, kterou založil v roce 1876 svatý Jan Bosko. Soustřeďuje ty 
křesťany, kteří chtějí v salesiánském duchu společně pracovat pro 
druhé, zejména pro mládež a obyčejné lidi.) 

Speciálním znakem sdružení je obnovovat a oživovat mariánské 
pobožnosti, zvláště modlitbu růžence, připomínku Panny Marie 
Pomocnice vždy 24. v měsíci,  modlitby novény před mariánskými 
svátky a adorace před svatostánkem. 

V Havířově toto všechno bylo a existovalo od počátku zřízení 
kaple Panny Marie Pomocnice v roce 1992. Veškeré požehnání pro dílo 
Don Boska v Havířově vychází z kaple PMP. Vždy 24. dne v měsíci byla 
sloužena mše svatá ke cti Panny Marie a za dobrodince, modlil se 
růženec, modlily i zpívaly novény a konaly adorace. Bohužel po smrti  
P. Václava Filipce SDB a zakladatelů manželů Hoňkových st. ASC tato 
činnost oslabovala, ale nezanikla. První kněží šumbarské farnosti P. 
Karel Jašek i P. Jenda Gacík ji dodržovali a byli si vědomi důležitosti 
salesiánské tradice i ducha. V současné době byly zrušeny mše svaté 
v kapli 24. dne v měsíci z důvodu velkého vytížení současného pana 
faráře na Šumbarku. Doufejme, že se mše svaté v kapli podle 
salesiánské tradice znovu na přímluvu PMP opět obnoví, zvláště když je 
avizován příhod druhého salesiána na Šumbark za účelem posílení 
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místní komunity. Všichni lidé dobré vůle a dobrodinci, modlete se 
s námi na tento úmysl.  

Maria Pomocnice křesťanů, oroduj za nás. 
Jindřich Honěk, ASC 
diákon a ředitel 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bazilika P. Marie Pomocnice křesťanů v Turíně 
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