
 

OZVĚNY   
Z ORATOŘE 
2/2022 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

OBSAH 
JARO V PŘÍRODĚ................................................................................. 3 

PÁTEČNÍ SLŮVKO .............................................................................. 3 

ČTYŘICET NOVÁČKŮ ........................................................................ 5 

SVĚT NAŠICH DĚTÍ............................................................................. 6 

3D TISK NA MAJÁKU ......................................................................... 8 

STŘEDISKO POMÁHÁ PŘÍRODĚ ...................................................... 9 

DĚTI ZE ŠUMBARKU TVOŘILY PŘÁNÍ PRO MAMINKY........... 11 

ZUMBA OD A DO Z ........................................................................... 12 

MÁME NOVOU ODBORNOU UČEBNU ......................................... 13 

PŘÍRODNÍ POKLADY........................................................................ 14 

PES NEJLEPŠÍ PŘÍTEL ČLOVĚKA .................................................. 16 

KAM O LETOŠNÍCH PRÁZDNINÁCH? ........................................... 17 

ROZHOVOR S JAKUBEM HOŇKEM ............................................... 19 

 



3 

 

JARO V PŘÍRODĚ 
 

Jaro patří k nejkrásnější části roku. Příroda se probouzí ze 
zimního spánku a ožívá. Jako první se klubou na svět sněženky  
a postupně i další kytky, ptáci přilétají z teplých krajů, zvířata se 
probouzejí a rodí mláďata, stromy se zelenají. 

Velice rád v jarním období chodívám nahlédnout za zelenou 
oponu přírody, často už v zahrádkách u domů vidím vykvétat krokusy  
a tulipány, cítím vůni narcisů, jež svítí svou zlatavě žlutou barvou, vonící 
květy ovocných stromů tonou v záplavě zeleně mladých listů. Na 
prosluněném paloučku u lesa se pohodlně usadím v mechoví a přírodní 
divadlo může začít. Melodickému trylkování a veselému štěbetání 
ptáků se nevyrovná žádný hudební nástroj, sebelepší primabalerína 
nemá ladnější pohyby, než veverka skákající z větve na větev, nikdy se 
nenabažím pohledu, jak dovedně se dokáže zachytit svými drápky na 
kůře stromů. Tu a tam vidím zajíce hopsat po zeleném koberci svěží 
trávy poseté drobnými kvítky hrajícími všemi barvami malířské palety. 
Jemný větřík prohánějící se nad hladinou nedalekého rybníka vytváří 
drobné vlnky třpytící se jako diamanty doplněné stříbrným leskem 
křídel vážek vesele poletujících jen tak okolo.Jarní příroda je prostě 
něco úžasného, co bych přál vidět každému z vás. 

A proto vstaňte od počítačů, odložte tablet, vezměte děti  
a vydejte se s nimi na objevování tohoto přírodního ráje. 

Pavel Toman 

PÁTEČNÍ SLŮVKO 
 

Každý pátek, před odchodem dětí domů, máme s nimi tzv. 
slůvko.K této aktivitě jsme se nechali inspirovat salesiánskou tradicí, 
pocházející přímo od Dona Boska. 

Don Bosko vždy po celodenních aktivitách si s chlapci sedl  
a povídal něco k duši a srdci. Nejedná se tedy o nějaké organizační 
pokyny a hodnocení, ale o slůvko na cestu, k zamyšlení a povzbuzení. 
Takto to praktikujeme na Šumbarku na konci pracovního týdne, aby si 
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děti odnesly kousek dobra na víkend do svých domovů.Naše témata 
jsou obecná i aktuální – o přátelství, o dobrém skutku, o síle slova a 
také o válce na Ukrajině, o bezdomovcích a o svátcích a osobnostech 
podle aktuálního kalendáře – sv. Valentýn, sv. Mikuláš, Vánoce, 
Velikonoce… 

Salesiánská slůvka mají velkou tradici, což můžu potvrdit 
z osobní celoživotní zkušenosti. Na akcích pořádaných salesiány se vždy 
našlo kousek místa na dobré slovo a povzbuzení. V současné době 
např. na turnajích SHM (Salesiánské hnutí mládeže) ve stolním tenise, 
kterých se naše děcka účastní, toto slůvko říká účastníkům kněz 
salesián před započetím turnaje, aby děcka motivoval a povzbudil do 
prožití celého sportovního klání a nejen jeho. 
 Páteční slůvka na Šumbarku si pomalu hledají svou cestu, 
 místo a své posluchače. 
„Vydržet znamená zvítězit.“ 

Pavel H. 
 

ilustr. obrázek z filmu o Donu Boskovi 
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ČTYŘICET NOVÁČKŮ 
 

V tomto školním roce (2021/22) jsme připravili, již v podstatě 
tradiční, nábor nováčků do zájmového útvaru taekwondo. Pro žáky 
základních škol byl připraven zajímavý program, ve kterém bylo dětem 
představeno taekwondo, trenéři a také pomůcky a vybavení. Dále 
během náboru proběhly různé soutěže v kopech a úderech na čas. 
Celkově se nábor povedl a my jsme očekávali, že se na prvním tréninku 
objeví alespoň deset nováčků. Přiznávám, že jsem i já sám byl velmi 
překvapený, možná, řekl bych až zaskočený, když se na prvním tréninku 
v tělocvičně objevilo čtyřicet dětí. 

Společně s trenérkou Magdou jsme byli na jednu stranu velmi 
rádi, že má tolik dětí a mladých v dnešní době ještě zájem o sport jako 
je taekwondo. Na druhou stranu jsme to brali jako obrovskou 
zodpovědnost a společně plánovali, jak při takovém počtu trénovat tak, 
aby si každý přišel na své, trénink ho bavil a zároveň aby byly 
naplňovány zásady cvičenců taekwonda. Abych pravdu řekl, myslel 
jsem si, že do konce kalendářního roku nebude nováčků ani polovina, 
protože nevydrží tak dlouho pravidelně chodit na tréninky, makat, 
zdokonalovat se, dodržovat zásady, učit se názvosloví a to vše za plné 
kázně a respektu k trenérům a ostatním cvičencům. 
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Teď, když píšu tento článek, se nám školní rok chýlí ke konci, 
nováčků je na tréninku stále okolo třiceti a mé úvahy a předpoklady se 
nenaplnily. Jsem rád, že většina z nich vydržela a věřím, že se toho 
naučili dost na to, aby úspěšně zvládli své první zkoušky na technické 
stupně (pásky). Dále se těším na hezké chvíle, které nás čekají na 
letním taekwondo táboru a až se všichni společně opět setkáme v září 
v tělocvičně. 

Tom 

SVĚT NAŠICH DĚTÍ 
 
 Jaképak ty „naše“ děti skutečně jsou? Myslím, že většina z nás si 
aspoň někdy takovou otázku položí. Většinou sice ne v souvislosti  
s těmi opravdu „svými“ dětmi, protože ty „přece dobře známe“, a tak 
se setkáme s tím, co to zase ty „cizí děti“ vyvedly: jak se opíjejí, kouří, 
perou, ubližují sobě i učitelům, nezdraví, rozbíjejí lavičky na sídlišti… 
Někteří možná mají zkušenost i s jinými dětmi: těmi, které jsou 
úspěšné v jazykových olympiádách, skvěle hrají na hudební nástroj, 
tančí nebo modelují, pomáhají s mladšími dětmi, starají se o záhonky, 
mají dokonce pořádek ve svých věcech. Dá se vůbec něco univerzálního  
o současných českých dětech říct? 

Typologie dětí je vytvořená podle jejich hlavní orientace: 
materialisté, altruisté, nesmělí a hedonističtí individualisté. Důležitost 
tohoto rozdělení spočívá především v potvrzení toho, že stejně jako je 
tomu mezi dospělými,nelze v naší společnosti pokládat děti za  
v zásadě stejnorodou skupinu, ale už v této věkové kategorii se 
společnost rozpadá na několik značně odlišných segmentů. 

Zde jen pro zajímavost uvádím, čeho se nejčastěji děti bojí: 
školní strachy, strachy z ohrožení druhými lidmi; neznámí lidé; známí 
lidé, strach ze zvířat, strachy vázané na určité místo (např. hřbitov), 
způsob bytí (např. tma), strachy ze ztráty někoho, obavy o někoho, 
strachy o zdraví, o tělo, z nepříjemných tělesných prožitků. 
Zaměřím se i na roli „klíčových hráčů“ – rodiny, školy a kamarádů. Děti 
mají v naprosté většině případů se svými rodiči dobrý nebo dokonce 
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velmi dobrý vztah. Nejčastějším důvodem dobrého vztahu je dobrá 
komunikace a citové vazby. Celkově je vidět, že dominantní osobou 
dětského světa je maminka – hodná, ochotná pomoci, naslouchající  
a důvěřující – a dokonce i nejchytřejší. Slabší je postavení otce: 
většinou nemá čas, což je škoda, protože když má, je s ním docela 
legrace.  

S narůstajícím věkem dětí je na první pohled vidět tendence 
klesajícího vlivu rodičů a naopak zvyšování vlivu kamarádů. To samo  
o sobě není nic překvapivého. Především fakt, že rodiče od počátku 
ovlivňují většinou málo nejen hudbu, kterou děti poslouchají (a přitom 
hudba podstatně spoluurčuje celkové životní ladění dětí), ale i to, jaké 
budou mít děti kamarády a přátele. Tedy další faktor, který je pro život 
dětí naprosto dominantní. Rovněž názory si děti tvoří spíš nezávisle na 
rodičích. Co se týče hodnocení vlivu kamarádů, pak je celkem 
pochopitelný rostoucí vliv na oblékání a výběr hudby.  S kamarády je  
v prvé řadě zábava, občas člověku také pomohou, mají na ně čas  
a naslouchají jim. Jedná se tedy hlavně o to, co bezprostředně takový 
kamarád do světa dítěte přináší. Jeho charakter či jiné méně na první 
pohled zřejmé kvality nejsou až tak důležité. 
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 Nepříliš dobře dopadají pak učitelé. Nejen, že ani z hlediska 
rozvoje poznání nemají žádné výsadní postavení, ale z hlediska 
dětského hodnocení, zdrojem pozitivního hodnocení, zaostávají: 
většinou nemají čas, děti jim nedůvěřují, není s nimi zábava. Mají to 
zkrátka dnešní učitelé, a zvláště učitelky, těžké. Nároky, které na ně 
děti mají, jsou v dost tvrdém konfliktu s tím, jaké mají v našem školství 
reálné možnosti a s tím, jak jsou za svou práci hodnoceni. Kdyby děti 
mohly něco měnit, pak by to bylo určitě trávení více času s rodiči  
a potom méně rozporů mezi rodiči. 

Tonda 

3D TISK NA MAJÁKU 
 

Od září letošního školního roku funguje na Majáku zájmový 
útvar 3D tisk. Děti mají o tuto aktivitu poměrně značný zájem a často se 
mě ptají, jestli bude dneska 3D tisk. V tomto kroužku využíváme 
software Tinkercad, což je open source, který vyžaduje pouze připojení 
k internetu a webový prohlížeč. Děti sepostupněučí pracovat s tímto 
softwarem a mnohé z nich jsou v této činnosti už poměrně samostatné. 
Výuka je přitom koncipována tím způsobem, že děti většinou dle 
zadání prakticky vytvářejí3D modely různých výrobků, které se 
následně vytisknou na 3D tiskárně a děti si své výtvory mohou odnést 
domů. Z vytisknutých výrobků můžu namátkou uvést např. smajlíky, 
panáčky, plošné vícebarevné 3D obrazce ptáčků, zajíčků, velikonočních 
vajíček atd. K posledním výrobkům patřily např. jednoduché modely 
traktoru či auta. V novém 
školním roce si určitě budeme 
osvěžovat získané dovednosti 
v rámci dalšího 3D tvoření,  
a kromě toho se zaměříme i na 
pronikání do 
softwaruPrusaslicer, ve kterém 
probíhá samotné nastavování 
parametrů 3D tisku.       Bobr 
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STŘEDISKO POMÁHÁ PŘÍRODĚ 
 

16. 5. 2022 jsme volně navázali na celostátní program„Ukliďme 
Česko“. Akci jsme pojali jako botanicko – entomologickou vycházku za 
havířovskými studánkami. Vyrazili jsme ze střediska vyzbrojeni 
gumovými rukavicemi, pytlem na odpadky a hlavně dobrou náladou. 

V parku jsme si chvilku popovídali o prospěšnosti péče o přírodu 
v nejbližším okolí a nutnosti začít každý sám u sebe. Nemá smysl dívat 
se, jak nakládá s odpadem člověk například v Indii. S tím nic 
neuděláme. Ale jak čistý budeme mít Havířov, to máme pevně v rukou. 
Poté jsem dětem předal pár základních informací o přírodní památce 
„Meandry Lučiny“ a už jsme přecházeli ulici Na Nábřeží s jasným 
heslem – poznávat a uklízet. 

Hned za cestou na nás 
radostně mával žluťásek 
řešetlákový, který se zrovna snažil 
skamarádit s jarním druhem 
běláskem řeřichovým. Sestupovali 
jsme do údolí k řece Lučině  
a sbírali odpadky i v uměle 
vyhloubených tůňkách pod 
sjezdovkou. To byl docela oříšek, 
protože plechovky si zrovna hrály 
na plachetnice a pluly daleko od 
břehu. Vše samozřejmě 
bleskurychlevyřešily děti a už 
nosily z blízkého lesíka různě 
dlouhé klacíky. 

Na druhé straně řeky jsme si ukázali pár významných rostlin 
našich luk a při krásném počasí užívali jarního sluníčka. Odpadků na 
luční cestičce bylo chvályhodně málo. Když jsme se blížili k mostu pod 
altánkem, děti si všimly černé skládky pod ním. Za zachování 
bezpečnostních postupů jsme epicentrum „bince“ uklidili  
a pokračovali spokojeně k nejznámější havířovské studánce kousek od 
fotbalového hřiště. 
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Ve studánce byla křišťálově čistá voda, že šly vidět v písčitém 
podloží vývěry podzemních pramenů. Udělali jsme si rozchod pro sběr 
odpadků v okolí a pár dětí čistilo studánku od kamenů ze stavebních 
materiálů (beton, cihly). Na potůčku jsme pro radost vystavěli malou 
hráz a už pomalu mířili do civilizace. 

Vraceli jsme se podél krásně fialově rozkvetlých zběhovců  
a žlutých pitulníků, ale děti už spíše debatovaly, kde můžeme sesbíraný 
odpad vyhodit. Nakonec jsme v rukavicích vytřídili sesbírané “poklady“ 
až u kontejnerů vedle naší střediskové zahrady. 

Myslím, že celá odpolední aktivita byla skvělá a hlavně užitečná. 
Děkujeme i všem, kdo zařídili opravdu nádherné počasí. 

     Robert 
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DĚTI ZE ŠUMBARKU 
TVOŘILY PŘÁNÍ PRO 
MAMINKY 
 
Na začátku květnajsme na pobočce 
Šumbarkk svátku našich maminek 
vyráběli přáníčka. Do vytváření se 
zapojily děti mladší, starší a také 
ukrajinské děti, které k nám na 
pobočku dochází. Děti se těšily, že 
můžou udělat maminkám aspoň 
malou radost. K výrobě měly 
možnost využít stužky, fixy, barevné papíry, ozdobné děrovače  
a plno jiných výtvarných pomůcek. Při téhle akci si děti vyzkoušely  
i spolupráci, kde starší byli nápomocni mladším kamarádům. Děti se 
zapojily rády, jelikož mohly projevit svou výtvarnou fantazii a potěšit 
své blízké. Druhý den, když děti dorazily na pobočku, přišly se svěřit, jak 
velice se přáníčka líbila. Děti by rády příště vyráběly něco podobného, 
kde mohou své výtvory někomu zase darovat pro radost. Tuto akci 
bych zhodnotila opravdu pozitivně jak ze strany dětí, tak ze strany 
jejich blízkých, kteří dali dětem pozitivní zpětnou vazbu.  Osobně si 
myslím, že se přáníčka dětem opravdu povedla, jak můžete ohodnotit 
také sami. 
 

Nikol 
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ZUMBA OD A DO Z 
 

Zumba je tanec, který se tancujeve 186 zemích celého světa. 
Jedná se o fitness program, který zahrnuje kardiocvičení i tanec 
inspirovaný latinou. Tento styl tance založil kolumbijský tanečník  
a choreograf BetoPérez v roce 2001. Zajímavostí je, že zumbu vlastní 
společnost Zumba Fitness, LLC. 

Výhodou zumba tance je, že při něm spalujeme velké množství 
kalorií. Je také vhodná pro všechny věkové kategorie. Dalšími výhodami 
jsou snižování rizika srdečních onemocnění, eliminuje špatný 
cholesterol, upravuje krevní tlak a zvyšuje dobrý cholesterol. 

V našem středisku na městské pobočce jsem tento taneční styl 
v kroužku vedla. Setkala se nám skvělá parta dětí. Všichni jsme se 
naučili různé choreografie, např. na píseň Buttons, Despacito, 
Wakawaka a další. Děti se bavily, a když někomu něco nešlo, rády si 
navzájem pomohly.Dokonce na tento taneční kroužek, jako jediný, 
chodil i účastník mužského rodu, za což jsem moc ráda, a myslím si, že 
náš kolektiv kladně obohatil. Těší mě, že si děti vytvořily vztah 
k tomuto tanci, protože má mnoho krás a výhod pro naše zdraví. Ke 
konci kroužku jsme si ještě zahráli některé z tanečních a pohybových 
her, které všechny 
moc bavily. 
 

Alice 
 
 

 
 

 

 

 

 

 



13 

 

MÁME NOVOU ODBORNOU UČEBNU 
 

Všechno jednou 
zestárne a potřebuje to 
nahradit. Nejinak to bylo  
i s naší odbornou 
internetovou učebnou. Už asi 
deset let jsme jeli na šesti 
starých počítačích, které 
sloužily sice dobře a nikdy 
s nimi nebyl problém, ale... už 
byly staré a pomalé, a než se 
spustily, někdy to trvalo i pět 
minut.  
A když se naskytla možnost 
inovovat tuto učebnu 
z evropských projektů, 
neváhali jsme ani vteřinu. 

Samozřejmě někdo 
ten projekt musel napsat, pak 
musel být schválen a teprve 
potom jsme mohli mít radost 
z toho, že se můžeme pustit 
do renovace. Nejprve se 
herna musela vyklidit od 
starých věcí, aby se udělaly 
nutné úpravy interiéru, 
potom se krásně vymalovalo 
a natahaly všechny lišty  
a kabely. Do nové učebny 
jsme získali nový nábytek, 
jedenáct nových počítačů, 
interaktivní obrazovku, 3D skener, 3D tiskárnu, a také zajímavé 
elektronické lego stavebnice. To nám nabízí do budoucnosti pestré 
využití této učebny se spoustou nových zajímavých zájmových kroužků. 
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Děti se určitě mohou těšit na kroužek, ve kterém se naučí pracovat  
a využívat 3D tiskárnu, základy modelování 3D objektů Tinkercadu, 
obsluhovat tiskárnu a pracovat se skenerem. Dalšími zajímavými 
kroužky určitě bude práce s videem a střih videa, lego kroužky, základy 
práce na počítačích. Tím rozšíříme již stávající zajímavou nabídku  
o další skvělé kroužky, které jdou s dobou. Je vidět, že středisko 
nezůstává jen u dlouholetých osvědčených sportovních, tanečních  
a výtvarných kroužků, ale snažíme se nabídnout moderní technologie, 
které jsou dnes všude kolem nás, a k životu je skoro všichni využíváme. 

     Jirka 
 

PŘÍRODNÍ POKLADY 
 

Jaro je už skoro za námi a léto čeká za dveřmi. Vše krásně kvete 
a roste. Mnoho z nás toto období vnímá jen jako období alergií na 
různé pyly apod. Avšak si někdy ani neuvědomujeme, co za poklady se 
v přírodě skrývají.Proto jsme se společně s dětmi z kroužku vaření 
(Mladý kuchtík a Masterchef Junior) vydali na naši zahradu a po okolí 
řeky Lučiny poznat, co vše lze využít v kuchyni. 

Mnoho květin rostoucí ve volné přírodě je jedlých. Nalezneme 
zde tak velké množství bylinek, které můžeme využít v kuchyni a udělat 
si z nich např. sirup, použít je do salátů, jako ozdobu jídel, nasušit  
a udělat si z nich čaj. 

Nejčastější známou rostlinkou je např. sedmikráska, která se dá 
použít např. do salátu, jako ozdoba koláčů, nebo si z ní jednoduše 
můžeme připravit čaj. A to tak, že zalijeme jednu až dvě lžíce květů 
sedmikrásky vroucí vodou a necháme 10 minut vyluhovat. Čaj je velmi 
osvěžující a má lehkou citrónovou vůni. Toho čaje můžeme vypít 2-3 
šálky denně. Kromě čaje lze ze sedmikrásky vyrobit i sirup. 

Nejvíc rozšířenou je smetánka lékařská neboli také pampeliška. 
Ta je mnohými vnímána jako dotěrný plevel. My jsme se však rozhodli, 
že si z ní letos připravíme med. 
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Není na tom nic složitého a navíc si odpočinete v přírodě a děti si 
zopakují počty, které jsou potřeba (jak zjistíte z receptu níže). 
Pampeliškový med je velmi podobný klasickému medu, alespoň co se 
chuti týče, konzistenci má však o něco řidší. 
V přírodě nalezneme toho daleko více, ale o tom zase někdy příště. 
 
Recept na pampeliškový med 
Co budeme potřebovat: 

2 l voda 

2 ks citron 

2 kg cukr krystal 

400 ks hlaviček květů pampelišek 

Postup přípravy 
Květy čistě opereme pod tekoucí vodou a vložíme do 4 litrového hrnce. 
Zalijeme je vodou. Citrony pořádně omyjeme, nakrájíme na kolečka, 
zbavíme je pecek a přidáme je do hrnce s pampeliškami. 
Vše dáme vařit. Od bodu varu vaříme asi 15 minut. Pak necháme směs 
vylouhovat do dalšího dne. 
Druhý den směs přecedíme přes plátno do čistého většího hrnce. Do 
získané pampeliškové šťávy přidáme cukr a za častého míchání směs 
vaříme 1,5 hodiny, než se med začne táhnout.Hotový pampeliškový 
med nalijeme do čistých sklenic a uzavřeme víčkem. 

Lucka 
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PES NEJLEPŠÍ PŘÍTEL ČLOVĚKA 
 

Na planetě s lidmi žije tisíce druhů zvířat. Jedno zvíře je však 
člověku opravdu nejblíže, a tím zvířetem je pes. Pes není ledajaké zvíře. 
Ve světě pejskařů se říká, že když Bůh už nemohl rozdávat andělům 
křídla,začal rozdávat ocásky . Psi jsou vůči člověku láskyplní, oddaní  
a věrní. Pes člověku věří natolik, že by za svého pána položil  
i život. Pes si nevybírá, jaký má pán být, pes miluje svého pána, ať je 
jakýkoliv, pes neřeší, zda jste mladí nebo staří, nemocní nebo zdraví, 
zda máte nějaký hendikep či nikoliv. Pes vidí jenom Vás, Vaši duši, pro 
Vás žije, pro Vás dýchá. Bohužel někteří lidé nikdy neocení, co vše pro 
ně jejich čtyřnohý anděl dělá.  

Lidé jsou ochotni se svých čtyřnohých mazlíčků vzdát, když 
nejsou úplně podle představ svých pánů, jsou třeba nemocní, staří, po 
úraze… Pes je ten, který vždy za Vámi přijde, když ostatní odcházejí. Pes 
je ten, který Vás svou přítomností podporuje, pes je s Vámi, když Vám 
není dobře, pes je ten, který Vás předem varuje, že se blíží nebezpečí 
nebo není něco v pořádku, pes vycítí zlého člověka a dává to najevo, 
pes je ten, který Vás bude bránit a obětuje pro Vás svůj život, pes je 
ten, který Vám odpustí každou Vaši chybu a přes všechny Vaše pády 
Vás bude bezmezně milovat. Pes také pozná, že Vás něco trápí a ze 
všech svých sil se Vás bude snažit rozveselit. Bohužel ani toto někteří 
lidé někdy nepochopí, a ještě svého přítele pošlou do pelíšku s tím, ať 
neotravuje.  

Proto se zamyslete nad tím, jak věrný je Váš pes, co vše pro Vás 
dělá. Ano, láska může mít mnoho podob. Každopádně věřte, že druh 
této lásky čtyřnohého přítele a člověka je čistá a bezpodmínečná. 
Nejkrásnější vztah mezi pejskem a člověkem vzniká tehdy, když se 
jedná o oboustrannou čistou lásku, bezmeznou, trpělivou a laskavou.  
 
Naše babičky říkávaly, láska, kterou věnujeme zvířatům, se nám 
desetkrát vrátí. Víte co??? Měly pravdu. S pejskem je každé lidské 
trápení podstatně lehčí, každý den je plný lásky, překvapení a krásných 
okamžiků. Pokud máte doma pejska, obejměte ho, pohlaďte ho, 
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podívejte se mu do 
těch čistých 
láskyplných očí a 
nezapomeňte mu 
poděkovat za vše, 
co pro Vás dělá.  
Pes není jen pes, pes 
je nejlepší přítel, 
jakého kdy člověk 
měl! Přeji všem 
pejskům a hodným 
pánům mnoho 
pěkných chvil 
s čtyřnohým 
přítelem.  
 
Všem všechno dobré 
přeje Martina  
a čtyřnohá zlatíčka 
Ajša a Izzy 

KAM O LETOŠNÍCH PRÁZDNINÁCH? 
 
Blíží se konec školního roku a já bych chtěla touto cestou 

poděkovat všem rodičům, kteří nám důvěřují a na pobočku Maják 
v Havířově – Šumbarku přihlásili do kroužků své děti. Pro jejich děti 
bylo během školního roku připraveno 66 kroužků. Každé dítě si 
z bohaté nabídky mohlo vybrat kroužky dle vlastního uvážení, které 
z kroužků bude navštěvovat. 
 A teď ke konci školního roku už jen rekapitulujeme  
a hodnotíme, jak se dětem v kroužcích ať už kreativních, sportovních, 
hudebních a tanečních líbilo, co nového se naučily a co si z nich do 
svého budoucího života odnesly. 

Školní rok pomalu končí, ale my pedagogové jsme připraveni 
našim dětem, které pobočku Maják navštěvují a o prázdninách se 
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svými rodiči nikam nepojedou, nabídnout šest turnusů letních 
příměstských táborů, aby se doma nenudily. Každý týdenní turnus 
tábora má své zaměření, a tak věřím, že si děti z naší nabídky budou 
moci vybrat. Letní příměstské tábory začínají 4. července a končí  
12. srpna. Pro děti je po dobu letních příměstských táborů otevřeno od  
9 – 12 a od 13 – 16 hod s polední pauzou na oběd. Na každém turnuse 
je mimo bohatého programu připraven i výlet a workshop. 
 Jelikož se pobočka Maják nachází ve vyloučené lokalitě, jsou 
letní příměstské tábory pro děti navštěvující pobočku Maják a děti ze 
sociálně slabých rodin zcela zdarma. Stačí jen na pobočce Maják vyplnit 
přihlášku. 
 Na všechny děti se těší kolektiv pracovníků pobočky Maják. 
      Jana 
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ROZHOVOR S JAKUBEM HOŇKEM 
Jakub Honěk vystudoval matematiku  
a germanistiku. Rok pobýval jako 
dobrovolník v Indii. Na salesiánské cestě má 
za sebou dva roky studia filozofie  
a formaci v Žilině. V srpnu 2019 složil své 
první sliby, v létě 2021 je obnovil a teď je 
prvním rokem na praxi (tzv. asistenci) 
v salesiánském středisku mládeže v Plzni. 
 
Kubo, máš za sebou období formace a studia 
filozofie. Mně to zní dost odtažitě, nevzdálilo 

tě tohle období od reálného života? K čemu potřebuje salesián 
studovat filozofii? A v čem spočívá formace? 
Studium a první roky formace jsou bezpochyby určitým odstoupením 
od světa, vzdálením se, aby člověk mohl zajet na hlubinu, setkat se 
s Bohem i se sebou. K rozlišování povolání a rozšiřování intelektuálních 
obzorů má takový krok smysl. Filozofie může na první pohled vypadat 
jako mlácení prázdné slámy, ale ona má svou hloubku, a hlavně mnohé 
myšlenky ovlivňují i lidi dneška, ať už si to uvědomují, nebo ne. 
Nemyslím si, že by mě studium vybavilo praktickými dovednostmi, ale 
dalo mi velmi obohacující vhled do myšlenkové mapy světa, čehož 
nelituji. Navíc se studium teologie bez znalosti filozofie neobejde. I přes 
určitý odstup jsme nebyli úplně odstřiženi od reálného života. Covid to 
sice všechno trošku zkrouhnul, ale nikdy jsme úplně nepřerušili kontakt 
s mladými, farníky anebo některými laickými zaměstnanci. Co se týče 
našeho zázemí, tak o nás na jednu stranu bylo královsky postaráno 
(např. vaření, praní), na druhou stranu jsme v lecčem také přiložili ruku 
k dílu (např. brigády a úklid v domě). 
Letos ti bude třicet… Řekl bys nám něco o svých kořenech: odkud 
pocházíš, něco o své rodině, o svých koníčcích? 
Pocházím z Hradce nad Moravicí, malého městečka ležícího 10 km na 
jih od Opavy. Pán Bůh mi dal obrovský dar v podobě výborných, 
milujících rodičů, 10 super sourozenců a skvělého širšího příbuzenstva. 
Mám osm mladších sester a 2 bratry, kteří však krátce po narození 
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zemřeli. Od malička jsem rád četl, mám rád hudbu, sport, přírodu, cizí 
jazyky, filmy a práci s mládeží. 
Jak tě napadlo, že budeš salesiánem? 
V Hradci sice žádní salesiáni nežijí, ale díky svému taťkovi, účastníkovi 
chaloupek, jsem už od mládí znal životní příběh Dona Boska a byl mi 
sympatický. S živými českými salesiány jsem se poprvé setkal ve 14 
letech na duchovní obnově za pochodu na Malé Fatře. Velmi mě tehdy 
oslovil kamarádský přístup, živý a nestrojený vztah k Bohu, mše sv. ve 
volné přírodě. 
Jak trávíš čas asistence v Plzni? Jak vypadá tvůj den? 
Asistence v Plzni je velmi pestrá a dny jsou rozmanité. Pevné body tvoří 
komunitní modlitby a společné obědy se zaměstnanci. Jinak se dvě 
odpoledne věnuji mladým v rámci našeho nízkoprahu, vedu fotbalový 
kroužek, jsem asistentem jednomu klukovi v rámci Centra pomoci 
Střecha, vedu spolčo mladých, pomáhám s přípravou na biřmování, 
spoluorganizuji občasné přespávačky pro školáky z farnosti, prostírám 
na oběd, účastním se porad, trávím čas s komunitou a s větším či 
menším úspěchem se snažím využívat volný čas, který mám. 
Co holky, nechybí ti vztah? Myslíš, že ti nebude chybět v dlouhodobé 
perspektivě rodina, společenství nejbližších, důvěrnost, výlučnost  
a něha? 
Vztah a důvěrná blízkost milované osoby určitě může řeholníkovi 
chybět. Myslím si, že m Pán Bůh k této cestě volá, a tak věřím, že mi 
pomůže po ní kráčet. 
Toto číslo Magazínu vychází po Velikonocích. Co pro tebe osobně 
znamená velikonoční naděje? 
Smysl života. Nekončíme v nicotě. Jsme stvořeni milujícím Bohem, 
který neváhá z lásky k nám podstoupit smrt, abychom měli život. 
A na závěr ještě k místu tvého aktuálního působiště: při posezení 
s přáteli preferuješ pivo nebo víno? 
Mám rád oboje…    Kateřina Cveklová 

Převzato ze Salesiánského magazínu 2/2022 
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