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M AJÁK  CH V ÍLI P Ř ED  K OR ON AV IR EM  

Na jarní období byl v majákovské pobočce naplánován pestrý 
program, který však musel být v důsledku koronavirové epidemie 
výrazně zredukován. Nicméně ještě předtím proběhlo mnoho tvůrčích  
a herních aktivit a mnoho dětí se 
také zúčastnilo zdejšího jarního 
tábora. Jednou z posledních větších 
„předkoronavirových“ akcí byl turnaj 
v oblíbených tanečních podložkách, 
který proběhl v Majáku na konci 
února. Tohoto turnaje se zúčastnilo 
10 soutěžících, kteří byli rozděleni do 
dvou skupinek po pěti, ve kterých 
bojoval každý s každým. Poté 
postoupili čtyři nejlepší účastníci  
z každé skupinky do vyřazovacích 
zápasů pavoučku, ze kterých vznikla 
finálová čtyřčlenná skupina. Zde 
opět probíhaly zápasy systémem 
každý s každým. Po velice těsných 
vzájemných soubojích bylo výsledné 
pořadí finálové skupinky následující: 

4. místo – Jarda   
3. místo – Adam 
2. místo – Laura 
1. místo – Pepa 

Ale konec vzpomínání. Těšíme se, že od května děti zase můžou 
přicházet k nám a můžeme konečně trávit volný čas společně s nimi.  
I když v okolí pobočky Maják jsme se s „našimi“ dětmi často potkávali  
i v „době koronavirové“ a byli jsme s nimi tedy vlastně v neustálém 
kontaktu.    Bobr 
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P R OJEK T  ŠAB LON Y  II N A  P OB OČCE M ĚST O  
 

Projekt Šablony funguje ve středisku od začátku školního roku 
2018/2019. Realizuje se na všech pobočkách střediska. Cílem projektu 
je nejen „pomoc“ dětem, ale také vzdělávání pedagogů, pomoc 
sociálního pedagoga v komunikaci s rodiči dětí a okolními školami. 
Stále se měnící svět klade nové požadavky na technické znalosti 
člověka. Získaní těchto znalostí a dovedností bylo cílem „Badatelského 
klubu“. Zaměřil se na rozvoj klíčových kompetencí v technických, 
v praktických, motorických a přírodovědných dovednostech. 

 
Cílem „Klubu zábavné logiky a deskových her“ bylo poskytnout 

dětem takové aktivity, které vedly k rozvoji logického myšlení  
a kreativity, především pak v matematické oblasti. 

Dále jsme měli možnost prohloubit spolupráci mezi pedagogy  
a odborníky z praxe formou několika víkendovek. Navštívili nás 
odborníci z oblasti výtvarné, rukodělné, sportovní, taneční, kadeřnice  
a kosmetičky. Děti byly nadšené z toho, co všechno se dá naučit  
a v čem by mohly vyniknout.    Anička 
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Z AST AV EN Í… 
 

Věnovat článek už takhle všudypřítomnému tématu, které nás 
všechny zahltilo doslova ze dne na den? Zcela upřímně od srdce se 
přiznávám, že z koronavirového šílenství mi jde chvílemi hlava kolem  
a snažím se příliš si ho nepřipouštět. S nejčistším svědomím opatření 
samozřejmě dodržuji, ale snažím se zachovat si chladnou hlavu. Toto 
období není zrovna příjemné a přineslo spoustu starostí, ale lze v něm 
nalézt i něco pozitivního, je to taková zkouška lidskosti pro nás pro 
všechny. V neposlední řadě bychom se měli umět tzv. zastavit, mnozí 
z nás totiž žijí ve spěchu, aniž bychom si uvědomovali každodenní malé 

a někdy docela obyčejné 
radosti života.  

Dovolím si 
navrhnout malý tip – 
PŘÍRODA, taková procházka 
v přírodě je tím nejlepším 
lékem na bolavou duši, jen 
to chce chodit 
s otevřenýma očima  
a naplno si to, co se kolem 
nás děje, užívat. 

 
Přeji hodně zdraví  
a hezkých zážitků…. 

Pavel  
 

 

ŠAB LON Y  II N A  M AJÁK U  
 

Od minulého školního roku mohou v Majáku žáci navštěvovat 
nové zájmové útvary, mezi které patří Klub zábavné logiky a deskových 
her a Badatelský klub. Oba kroužky si získaly mezi dětmi oblibu a jsou 
hojně navštěvované. A čemu se na našich setkáních věnujeme? 
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Jak již název napovídá, Klub zábavné logiky a deskových her se 
zaměřuje na hraní tradičních, ale i méně známých stolních her, řešení 
hlavolamů. S tím je spojen i rozvoj logického a strategického myšlení. 
Ke hrám, které tvoří na Majáku „stálice“, patří Dáma nebo Člověče, 
nezlob se!, ve kterých pořádáme i turnaje s odměnami pro 
nejúspěšnější soutěžící. K oblíbeným hrám, jejichž portfolio neustále 
rozšiřujeme, patří i vědomostní hry AZ kvíz, Česko a Evropa. Při nich se 
děti zábavnou formou učí, rozšiřují a tříbí své vědomosti a dozvídají se 
spoustu nových věcí. Jde o ideální formu vzdělávání hrou. Obzvláště 
mezi mladšími návštěvníky zájmového útvaru jsou oblíbené 
„postřehové hry“ Cink a Double, ve kterých procvičují koordinaci 
několika svých smyslů současně. Do široké palety našich her patří 
samozřejmě i karty. Na Majáku tak zápolíme v pexesu, Černém Petru, 
sedmě a žolících. V neposlední řadě u nás zkoušíme i známé hlavolamy, 
mezi které patří ježek v kleci nebo rubikova kostka. Ale ani tohle není 
vše… zajímá Vás, jaké další hry si u nás můžete zahrát? Přijďte se 
podívat na vlastní oči! 
 Badatelský klub má široké zaměření a můžete si být jistí, že 
žádná hodina není stejná (i když pro velký zájem některé aktivity 
opakujeme). Při našem bádání chodíme do přírody a poznáváme okolí 
našeho města. Dozvídáme se o zvířatech, které u nás žijí, poznáváme 
stromy podle plodů nebo listí. Díky kroužku jsme na Majáku začali třídit 
odpad a šířit osvětu, která se týká nakládání s odpady. Na zahradě 
střediska jsme si založili hřbitov odpadků a pozorujeme, jestli dochází 
k nějakým změnám na rozkládajících se odpadcích. Dále jsme na 
hodinách měřili srážkový úhrn a prováděli pokusy s rychlostí  
a směrem větru. Environmentální zaměření klubu je patrné  
a pravděpodobně i dominantní, není však jediné. Bádání se totiž 
oddáváme i při práci s počítačem. Vyhledáváme a ověřujeme si 
informace a doplňujeme je do pracovního listu, pracujeme s textovými  
i tabulkovými programy nebo prozkoumáváme svět s pomocí online 
mapových podkladů. Velmi oblíbenou součástí našeho bádání jsou 
dílničky, které našim účastníkům zlepšují senzomotoriku a jemnou 
motoriku. Hlavní předností Badatelských klubů je objevování  
a dozvídání se nových informací zábavnou formou  
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a především vlastním přičiněním. Děti tak nejsou pouze pasivním 
příjemcem, ale dveře s jejich tajemstvími si musí otevřít pomocí 
vlastních klíčů.  

Tomáš 
 

D OB A K OR O N OV Á  

 
V tejto dobe je to ťažké. Ako pre nás, pedagógov strediska 

voľného času, tak aj pre deti, ktoré k nám chodia. Každý z nás bol 
zvyknutý na určitý režim, aktivity, sociálne väzby, ktoré sme zo dňa na 
deň museli utnúť  kvôli Korona vírusu. 

Deti sa museli prispôsobiť podmienkam domáceho učenia, 
ktoré sú pre mnohých veľmi náročné, pretože nerozumejú preberanej 
látke a rodičia im v danej problematike často tiež nevedia pomôcť. 
S kamarátmi, vrstovníkmi sa tiež nemohli vídať a hlavne prišli o všetky 
voľnočasové aktivity, na ktoré sa tešili a mali rady. 

My, pedagógovia sme do našej dennej rutiny museli zahrnúť 
tzv. home office (práca z domu), takže sme prišli o denný kontakt 
s deťmi, ktorý je tak dôležitý pri ich rozvoji v danom záujmovom útvare. 
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Zo dňa na deň sme museli kompletne preorganizovať našu 
pracovnú dobu a prispôsobiť sa danej situácii. 

No keďže som vždy pozitívne naladený človek, tak si kladiem 
otázku: „Čo nám táto doba Koronová priniesla?“ Rozhodne nám dala 
do života veľké +, a to chvíle strávené s rodinou doma, kedy sa čas 
musel spomaliť. Rodičia, ktorí boli inak zaneprázdnení prácou 
a každodenným zhonom spomalili a začali sa viac venovať svojim 
deťom či už pri učení, hraní spoločenských hier alebo pri spoločných 
tvorivých aktivitách. Naučili sme sa vážiť si pre nás doteraz samozrejmý 
pobyt v prírode, že máme možnosť vyjsť z bytu a ísť sa poprechádzať 
do parku alebo do lesa na turistiku. No hlavne si príroda od nás 
„oddýchla, zregenerovala“, znížil sa počet splodín vo vzduchu  
a odpadkov na ulici či v parku. 

Nie nadarmo sa hovorí, že všetko zlé je na niečo dobré. 
Nikola  

 
 

B OSK O M IX ÉR  2 0 2 0  
                                                  
  V polovině měsíce dubna jsme se rozhodli vytvořit pro děti 
třítýdenní koncept (od 27. 4. 2020 do 15. 5. 2020) online programu pod 
názvem  BOSKO Mixér 2020. 

Vše se připravovalo po vzájemné dohodě s pedagogy poboček  
a inspirací pana ředitele Jindřicha Hoňka. Za každou pobočku se vytvořil 
garantovaný tým pedagogů a ti po vzájemné dohodě stanovili 
programovou náplň.  

Prvotním oslovením však bylo informační video, které jsme 
společně pro děti připravili a zveřejnili na www.csvc.cz  a na FB 
stránkách každé pobočky. Záměr byl jednoznačný, a to v této nelehké 
„covidové době“ sdělit dětem, že na ně hodně myslíme a těšíme se, až 
zase bude vše OK. Hlavním cílem bylo navázat s dětmi online kontakt 
prostřednictvím Facebooku a webináře a přiblížit se ve výzvách 
střediskovým rozvrhům.   Mixování zájmových aktivit pro každou výzvu 
v pobočce bylo vždy odlišné a pro děti velmi pestré. Týdenní obměna 

http://www.csvc.cz/
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výzev přinášela dětem širokou škálu možností se aktivně realizovat  
a zabavit se.  

 
Název BOSKO MIXÉR 

2020 je originální a vystihuje 
provázanou spolupráci 
s dětmi, pedagogy, a to 
napříč celým střediskem.  
 
Tři pobočky, tři týdny ve třech 
výzvách a v logu 
prezentovaná třemi spirálami 
balónků symbolizujícími 
pohyb a rotaci, i takto lze 
vnímat BOSKO MIXÉR 2020.   
 

 
BOSKO MIXÉR 2020 umožnil dětem točit krátká videa, věnovat 

se taneční, sportovní a umělecké aktivitě a vyfotit se s tématikou výzev 
anebo nakreslit nějaký obrázek či si zasportovat. Nabídka byla hodně 
bohatá a zájem byl menší, než jsme očekávali, ale to vůbec nevadí.  
 

V pondělí 11. 5. 2020 přišel den „D“ a my jsme mohli středisko 
otevřít. Provoz v dopoledních a odpoledních hodinách nám umožnil ve 
výzvách BOSKO Mixéru 2020 pokračovat. Děti tedy mohly úkoly reálně 
plnit a vše pomalu dopracovat ve všech třech výzvách.  
V příštím roce máme zájem BOSKO Mixér 2020 programově rozšířit  
a prosadit jako projekt. Když projekt, tak musí být obohacen o akce. 
Akce programově a časově zaměříme na termíny, které umožní oslovit 
větší počet dětí (i z řad havířovských základních škol), ale to se ještě 
uvidí. 
Mějte se krásně, pohodově. Těšíme se na viděnou. 

David  
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AH OJ, T AD Y  B AR Č A  
 

Ahoj čtenáři, chtěla bych se s vámi podělit o mou práci, když 
jsem nastoupila v březnu 2020 na novou pobočku Maják. Jsem velice 
ráda, že mám další nové zkušenosti s novými dětmi, ale také jak to 
chodí na pobočce Maják. Moje první pocity byli velice smíšené, měla 
jsem radost, ale také trošičku strach pracovat v romské populaci.  

Hned ze začátku jsem se snažila sblížit s novými dětmi, které 
chodí už dlouhou dobu do klubu Maják. Také by se dalo říct, že si 
pěstuji jejich důvěru ke mně jako k pedagogovi a k důvěryhodné osobě. 
Snažím se dát maximum do práce, která mě baví a naplňuje. Je to 
úplně jiné než na pobočce Šumbark, kde jsem pracovala. Dostala jsem 
novou šanci se dozvědět a naučit se něco od dětí, ale tak též od svých 
spolupracovníků, kteří mě vzali mezi sebe. Doufám, že předám to 

nejlepší, co jsem se naučila 
na pobočce Šumbark.  Jsem 
velice šťastná, že si mohu 
vyzkoušet něco unikátního.  

Jelikož je teďka velice 
obtížná situace, tak jsme 
museli zavřít pobočku 
Maják. Mezi tou dobou co je 
pobočka zavřená si 
připravuji program na tábor 
a různé hry, které děti 
budou bavit. Také věřím, že 
se pobočka už brzy otevře. 
Věřím, že se vám tenhle 
článek velice líbil. Mějte se 
krásně a buďte na sebe 
opatrní.  
  

Barča  
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Z Ů ST ÁV EJ V E  H Ř E  

 
Stejný jako název článku 

je i název letního příměstského 
tábora na Šumbarku (27. – 31. 
7. 2020). Ten vznikl ještě 
v době, kdy nebyla v Česku ani 
v celém světě koronavirová  
pandemie. 

Zůstávat ve hře je totiž 
důležité v jakékoliv životní 
situaci. Znamená to nejen 
aktivní přístup, ale také 
nějakou vnitřní jiskru a vůli 
nevzdávat se a být součástí 
něčeho společného. Zůstat ve 
hře znamená kladný  
a pozitivní přístup k životu.  

Toto je vlastně také 
motto našeho tábora. Budeme 
se snažit s tímto vědomím 
trávit společně volný čas  
a veškeré aktivity. Máme skvělé zázemí a také prostorné místnosti  
a tělocvičnu, a tak máme spoustu možností pro zábavu všeho druhu. 
Pro zájemce o stolní tenis a nejen pro ně budou připraveny 
miniturnaje. Budeme soutěžit také v šipkách, kalču, atd. Většinou se 
jedná o tradiční aktivity, ale podle zájmu dětí během školního ruku, 
patří mezi jejich nejoblíbenější. Chceme dětem nabídnout tento TOP 
letní týden se vším, co mají nejraději. V podobném duchu budou 
probíhat také ostatní letní tábory na našich pobočkách. Nabídka je 
opravdu pestrá, stačí nahlédnout na www.csvc.cz. Prožijte krásný letní 
čas společně a zůstávejte ve hře. 
     Pavel  
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 M AJÁK  P LN Ý  K R OU Ž K Ů  N Á H LE Z T IC H L  

 
Středisko Maják je jednou z poboček CSVČ sv. Jana Boska. Naše 

pobočka se nachází v sociálně vyloučené oblasti v Havířově-Šumbarku. 
Středisko navštěvují převážně romské děti. Aby se děti doma nenudily, 
nabízí naše středisko Maják volnočasové aktivity - 35 kroužků. Každé 
dítě, které k nám přijde, si může vybrat kroužek, který ho zaujme. Děti 
si mají možnost vybrat kroužek sportovní, výtvarný, hudební, taneční, 
počítačový, klub zábavné logiky a deskových her, badatelský klub, 
vyřezávání ze dřeva, biliard a další. 
  Mezi malými dětmi jsou oblíbené kroužky zahrada hrou, 
malovánky, hranostaj, výtvarníček. Větší děvčata navštěvují moderní  
a romské tance. Starší kluci navštěvují stolní tenis, biliard. Mezi 
nejoblíbenější patří kapela, kde si mohou zahrát na různé hudební 
nástroje a zazpívat v kruhu přátel. V Majáku je opravdu pořád plno  
a rušno a veselo. 

Nařízením vlády byla ze dne na den pobočka Maják uzavřena.  
A jindy hlučný Maják plný radostných hlasů a hudby náhle úplně ztichl. 
Chtěli jsme s dětmi zůstat v kontaktu, tak jsme pro ně připravili 
náhradní program na našich facebookových stránkách. Do programu se 

zapojily všechny pobočky 
CSVČ sv. Jana Boska.  

Pro děti byly 
připraveny výtvarné, 
taneční, sportovní  
a zábavné výzvy. Děti se 
mohly zapojit do 
připravených výzev a ti 
nejlepší budou koncem 
měsíce května odměněni 
cenami. 

   
 Nikol a Jana 
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 ST Ř ÍP K Y  Z  D O N  B OSK A  V E M ĚST Ě  

 
Jak jsme zase otevřeli… 
Tak dobu koronavirovou snad máme za sebou a bude jen lépe.  
I pedagogové ve středisku se už nemohli dočkat, až se opět otevřou 
dveře a děti k nám budou moci přijít. Stalo se tak 11. května. 
Momentálně je otevřeno dopoledne tři hodiny a odpoledne tři hodiny. 
Rozjely se i ty nejoblíbenější kroužky jako tanec, stolní tenis, keramika, 
výtvarné kroužky, stepmania, nebo beat saber. Účast není tak hojná, 
jako když bylo vše ok, ale na dětech, které přijdou, je vidět, že jsou 
rády, že zase mohou dělat své oblíbené aktivity se svými oblíbenými 
vedoucími.  

 

 
Jak jsme koupili 3D tiskárnu… 
Je třeba jít s dobou a vymýšlet stále nové a zajímavé aktivity pro 
klienty, kteří k nám docházejí. Tak nás jednou napadlo, že když je ten 
3D tisk tak „IN“, že jednu tiskárnu do střediska pořídíme. Chvíli jsme 
hledali, která bude ta nejlepší. Nakonec jsme se rozhodli pro stavebnici 
od Josefa Průši. Tiskárna dorazila v polovině dubna. Byla to fakt legrace 
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si tiskárnu i sám poskládat, ale 
návod byl skvělý a podařilo se. 
Takže tiskárna je poskládaná, 
odzkoušená a teď už jen 
v nadcházejícím školním roce 
nalákat děti a rozjet kroužek 
3D tvorby a tisku. 

 
 

 
Jak se těšíme na tábory… 

Prázdniny se pomalu blíží  
a s nimi i letní tábory. Sice 
ještě pořádně nevíme, jestli 
vůbec budou, ale je to na 
dobré cestě a tábory se 
uskuteční. Vzhledem k tomu, že bylo dlouho středisko zavřeno, přidali 
jsme tábory na začátek i konec prázdnin (tyto ještě mají volná místa). 
Ostatní tábory v našem středisku jsou tak oblíbené, že už je máme 
všechny naplněné. Takže držte palce, ať nám tábory povolí a my si 
budeme moci s dětmi užít prázdninový čas se spoustou zajímavých 
aktivit.     Jirka 
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 JED EM E D ÁL!  
 

Všechny zasáhla mimořádná opatření v souvislosti s pandemií 
koronaviru. Mohli jsme sledovat šíření nemoci po celém světě, postoj  
a opatření různých států. Někde lepší, někde horší. Pár obecných 
postřehů, které se prolínají napříč světadíly.  

 
Je nezastupitelný osobní vztah učitele, pedagoga v životě 

mladého člověka. Vzdělání je potřebné a zahálka může mladého 
člověka docela zničit.  

Je třeba mít před sebou pozitivní vzory a naději do budoucna.  
NEJSEM NA SVĚTĚ SÁM, mít otevřené oči a pomáhat druhým.  

Nejsme mistři světa ani ředitelé zeměkoule.  
JSME NÁJEMCI NA TÉTO ZEMI, byla nám svěřena a je naší povinností ji 
zachovat i dalším generacím.  
 

Geniálním projektem pro tuto dobu, pro mladé lidi, pro rozvoj 
jejich osobnosti je Don Boskova ORATOŘ. Ta má 4 roviny, které vytváří 
bezpečné a komplexní zázemí pro všechny situace v životě.  
Je to rovina rodiny tvořená osobními vztahy s ostatními lidmi, přijetím 
a láskou.  
Je to rovina školy, ve které je vidět důležitost vzdělání a úcta k vědění 
lidstva.  
Je to rovina hřiště, kde je smích a zábava slyšet široko daleko.  
A poslední je rovina kostel, představující antropologickou spirituální 
složku každé lidské bytosti. Člověk není jen maso a kosti, ale také duše 
a duch.  

Tyto všechny důležité hodnoty a principy jsme si mohli v době 
karantény uvědomit. Nic lepšího jsme nenašli. A proto jedeme ve 
středisku dále v tom, co nás Don Bosko naučil.  
Pojeďte s námi.  

Jindřich Honěk 
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