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Vybrali jsme pro vás:

6/ Nová generace spolupracovníků 
V kapucínském klášteře na Hradčanech 

se sešli budoucí salesiánští 
spolupracovníci. A nechyběl ani Pat 

a Mat, kterým se to tentokrát povedlo. 

18/  Medova zem 
Přečtěte si o cestě na jihovýchod Indie 
do státu Manipur, ve kterém zanechal 

trvalé stopy Jan Med, slavný český 
misionář. Položil základy tamějšího 

vzdělávacího systému a mnozí Indové 
ho dodnes považují za svatého muže.

24/  Srdečné setkání s pastýřem
Papež přijel do Bulharska 

především jako pastýř, aby se setkal 
s prostými lidmi a posílil je ve víře. Nad 

jeho návštěvou a jejím přínosem se 
zamýšlí salesiánský misionář 

v Bulharsku Martin Jílek.
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Milí čtenáři!

eden milion fanoušků Hry o trůny podepsa-
lo petici za přepsání poslední série kultovní 
ságy, protože se jim nelíbí, že mladší sest-
ra Žebráckého krále, ochránkyně chudých 

a ponížených, Daenerys, nasedla na svého miláčka 
draka, „chytla rapla“ a sežehla nejen všechny bo-
jovníky zlé Cersei Lannisterové i  s  jejím bratrem, 
ale vypálila za úžasu Jona Sněha Zlaté přístaviště 
i  s  jeho nevinným obyvatelstvem. Mezitím tisíce 
rodiček po celém světě dalo svým dcerám křestní 
jméno po krásné nevinně blonďaté Daenerys a teď 
žasnou, že se z  Ludmily stala Kaziměř. Věci se 
zkrátka ani v seriálech nevyvíjejí tak, jak bychom si 
přáli ve svém snění.
Odjíždíme dnes na provinciální kapitulu do Fryštá-
ku, kde budeme v čele s provinciálem, jeho radou, 
řediteli komunit a  volenými zástupci salesiánské 
provincie rokovat o  tom, jak dál. Dobře víme, že 
náš život není pohádka, ani seriál, který bychom 
mohli režijně restartovat a  přepsat podle svých 
někdy naivních představ. Některé věci jsou naděj-
né, jak o  tom svědčí Salesiánský magazín, který 
právě čtete. Naše dílo neztrácí misijní rozměr. Stá-
le máme na mysli lidi nejchudší a na okraji  společ-
nosti, například v Bulharsku, v Indii, ale také u nás 
doma. Stále víc nám ale scházejí duchovní povolá-
ní k řeholnímu životu, která jsou kvasem vnitřního 
života kongregace. Určitě to bude jedno z  témat 
a  spolu s  celou kongregací se budeme ptát: Jak 
nás vidí mladí lidé? Jsme pro ně přitažliví a proč? 
Kam kráčí dnešní mladý člověk? 
Za dveřmi je léto a čas odpočinku. Za redakci na-
šeho magazínu vám všem přeji požehnaný čas do-
volených, prázdnin, čerpání sil tělesných i duchov-
ních. Dopřejte si volný čas a snění!

J
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edávno jsem byl na zá-
padním pobřeží Indie 
ve státě Goa. Naleznete 
tam nejkrásnější písčité 

pláže na světě a nádherná přímoř-
ská panoramata. Mezi palmami, 
které rámují mořský horizont, 
vystupují věže kostelů postave-
ných v 16. a 17. století. V jednom 
z nich, bazilice Dobrého Ježíše, cíli 
poutníků, křesťanů i jinověrců, jsou 
uchovány ostatky sv. Františka Xa-
verského, navarského misionáře, 
žáka zakladatele jezuitů sv. Ignáce 
z Loyoly. Svatý František zemřel 
v Číně roku 1552, ale jeho ostatky 
spočívají v této bazilice, která byla 
postavena mezi léty 1594 a 1605. 
Tady jsem měl možnost za dopro-
vodu dalších salesiánů a laiků sla-
vit eucharistii na oltáři postaveném 

nad hrobkou tohoto velkého jezu-
itského misionáře. Chtěl jsem slavit 
mši ke cti sv. Jana Boska s prosbou 
o přímluvu našeho zakladatele.

František Xaverský, jenž se dožil 
bezmála 46 let, byl asi největším 
misionářem v dějinách církve. 
Během deseti misijních let vykonal 
neuvěřitelné misijní dílo, apoštolát 
v Goa vedl v „donboskovském“ 
duchu: začal věznicemi a dětmi. 
Procházel ulice a náměstí a shro-
mažďoval kolem sebe děti, které 
zval do kostela. V kostele vyučoval 
katechismus a učil děti zpívat.

V dějinách církve je Don Bosco 
dalším velkým misionářem. Při 
slavení liturgie jsem salesiánské 
misie a zaměření na mládež, 
zvláště tu nejchudší, svěřil Pánu 
prostřednictvím sv. Františka Xa-
verského a Dona Boska.

Mí synové půjdou místo mě

Proč mluvím o Donu Boskovi jako 
o velkém misionáři, i když nikdy 
nebyl na misiích „ad gentes“? 
Don Bosco vysílal své salesiány 
do světa, ale sám na misiích nikdy 

nebyl, i když si to moc přál. Napsal 
množství dopisů, ve kterých se 
svěřuje se svými misijními touhami 
a často opakoval větu: „Mí synové 
půjdou místo mě.“ Tak to je: Don 
Bosco vdechl silný impulz a misijní 
nadšení do ducha kongregace.
Na důkaz stačí prostý výčet faktů: 
když Don Bosco umíral, 31. 1. 1888, 
bylo nás salesiánů 754. V té době 
už Don Bosco poslal do Ameriky 
20 procent salesiánů, celkem 153.

V tom starobylém chrámu jsem 
dýchal sílu misijní inspirace 
a děkoval Pánu za zázrak mi-
sijního ducha. Duch svatý vedl 
a doprovázel evangelizační práci 
prvních františkánů, dominikánů 
a jezuitů v Asii a později i salesiánů 
a salesiánek. Dnes je v Indii 2 787 
salesiánů a několik tisíc našich 
sester z různých kongregací 
(FMA, Misijní sestry Panny Marie 
Pomocnice, sestry katechetky 
Neposkvrněné Pomocnice a další). 
Velké dílo Ducha.

Ángel Fernández Artime
hlavní představený SDB

ÚVODNÍK

VÍTR vane, kam chce

N
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FMA

Tradice slavení Svátku vděčnosti sahá do roku 1849, 
kdy se hoši v oratoři na Valdoccu rozhodli oslavit jme-
niny Dona Boska. Dva z nich, ačkoliv byli chudí, dali 
dohromady své úspory a koupili za ně malý dárek, dvě 
stříbrná srdíčka, která věnovali Donu Boskovi. Ten byl 
dárkem překvapen a dojat. Postupně se tak vytvořila 
tradice, kterou převzaly také první sestry v Mornese. 

Letos v Americe

vátek vděčnosti je pří-
ležitostí, jak Pánu spo-
lečně poděkovat za naši 
generální představenou,  

za každou sestru a za všechny 
mladé, kteří jsou nám svěřeni. 
Na světové úrovni se tento svátek 
slaví každý rok na jiném místě. 
Letos se uskutečnil 26. dubna 
ve Spojených státech v Bellfl ower 
v Kalifornii. Proč právě tam? Naše 
americké spolusestry k tomu říkají: 
„Spojené státy americké se zrodily 
ze setkávání mnoha migrujících 
národů, které daly vzniknout nové 
civilizaci. Migrace je pro naši dobu 
typická a pro nás, Dcery Panny Ma-
rie Pomocnice, je to velká výzva pro 

výchovu. Skrze naše poslání jsme 
povolány vychovávat mladé ke kul-
tuře setkávání, mezilidských vztahů, 
přijetí a respektování lidských práv 
a důstojnosti člověka, k bourání zdí 
a ke stavění mostů.“ 

Součástí oslav je také konkrétní 
podpora některého místního díla. 
Podobně je tomu i v letošním roce. 
Finanční příspěvky jsou určeny 
nové komunitě, která vznikne 
na hranicích mezi USA a Mexikem 
a bude ve spolupráci s dalšími 
institucemi pomáhat mladým 
migrantům. Mezinárodní komu-
nita salesiánek bude složená ze 
sester pocházejících jak z USA, tak 
z Latinské Ameriky a měla by začít 
fungovat od letošního září. 

Sestra Olga byla při tom

V rámci oslav se generální 
představená matka Yvonne Reun-
goat setkala s mladými, se sale-
siánskou rodinou, ale hlavně se 
sestrami z obou meziinspektoriál-
ních konferenci, které dohromady 
zahrnují Kanadu, USA, Mexiko 
a státy Střední Ameriky a souost-
roví Antil. Při setkání v kostele 
sv. Tomáše v Bellfl ower kromě 
jiného řekla: „Nikdy dříve jsem tu 
nebyla, ale zdá se mi, jako bychom 
se znali odjakživa! Máte zde multi-
kulturní farnost, protože pocházíte 
z mnoha různých zemí. To je zna-
mením bratrství, které jsme povolá-
ni žít.“ Připomněla, jak Panna Maria 
svěřila mladé dívky svaté Marii 
Dominice Mazzarellové: „Pán nám 
vždycky někoho svěřuje, vždycky je 
tu někdo, kdo nás potřebuje. A Ma-
rie Dominika říkávala, že radost je 
znamením srdce, které velmi miluje 
Pána. Přála bych si, abyste všichni 
měli srdce, které velmi miluje Ježíše. 
Když se cítíš milován Ježíšem, jsi 
šťastný! Není větší radost než ta, 
že jsme Ježíšem milováni!“

Svátek vděčnosti 

PO AMERICKU 

S



Ačkoliv by se mohlo zdát, že se 
vše odehrálo kdesi daleko od nás, 
shodou okolností zde byla zastou-
pena i Česká republika. Naše ses-
tra Olga Landrová, kterou možná 
mnozí znáte buď osobně, nebo 
alespoň ze Salesiánského maga-
zínu, působí již řadu let na Kubě. 
Na americkém svátku vděčnosti 
tudíž reprezentovala svoji sou-
časnou domovskou inspektorii, 
a dokonce nám o svých dojmech 
napsala pár řádků: 

„Účastnit se světového svát-
ku vděčnosti pro mě bylo velkou 
milostí. Ve chvíli, kdy přišla zpráva, 
že se letos bude slavit ve Spoje-
ných státech, jsem si jen v duchu 
pomyslela, že to od nás přeci není 
až tak daleko a že by mě lákalo 
se ho zúčastnit. Jenže jsem si byla 
vědoma toho, že by to musela být 
velká náhoda, abych byla vybrána 
zrovna já. Tady na Kubě je nás sice 
jen 17 sester ve čtyřech komunitách, 
nicméně patříme spolu s Domini-
kánskou republikou a Portorikem 
do inspektorie Antily, takže je nás 
celkem kolem 140. Vzhledem 
k tomu, že byla k dispozici jen tři 
místa na inspektorii, byla pravdě-
podobnost, že se oslav zúčastním,  
dost nízká. Takže to pro mě bylo 

opravdové překvapení. Trochu jsem 
se obávala toho, že neumím an-
glicky a že nebudu ničemu rozumět. 
Čekalo mě tedy další překvapení, 
a to, že většina sester mluví stejně 
tak anglicky jako španělsky a mat-
ka Yvonne dávala často nakonec 
přednost španělštině. 

RADOST JE JAKO SLUNEČNÍ 
PAPRSEK, KTERÝ PROMĚ-

ŇUJE CELOU KRAJINU

Ačkoliv jsem se již jako novic-
ka zúčastnila svátku vděčnosti 
v Miláně, každé z těchto setkání 
má jiná specifi ka. K matce Yvonne 
mám velmi blízký vztah, jsem jí 
moc vděčná za její doprovázení 
a jsem ráda, že jsem dostala další 

možnost jí tuto vděčnost vyjádřit. 
Bylo pro mě zároveň velmi milé sejít 
se s některými sestrami po dvaceti 
letech. Matka Yvonne řekla, že se 
tu cítí jako doma a já jsem měla 
úplně stejný pocit: v těch místech 
jsem byla poprvé a přitom jsem 
byla doma ve vlastní rodině. Celé 
setkání bylo velmi pěkně zorganizo-
vané, měli jsme možnost poznat lidi 
i prostředí. Prožívala se tam velká 
radost, o níž matka Yvonne také 
mluvila. Radost je jako sluneční 
paprsek, který proměňuje celou 
krajinu. Kéž bychom byli pro naše 
okolí takovými paprsky.“ 

Helena Křenková, FMA
Foto: archiv FMA

„
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V Praze proběhlo setkání budoucích salesiánů spo-
lupracovníků. O víkendu 26.–28. 4. se na Hradčanech 
v kapucínském klášteře sešli předaspiranti a aspiran-
ti, jejich formátoři a členové provinciální rady. Celkem 
pěkná banda. Včetně pozvaných salesiánů, hostů, 
miminek a „hlídaček“. A k tomu ještě Pat a Mat!

a programu bylo vzájem-
né seznámení, prohlou-
bení duchovního života 
(přednášku o lásce si 

pro nás připravil Milan Mihulec), 
beseda o salesiánských vizích 
s provinciálem Petrem Vaculíkem, 
svědectví spolupracovníků Micha-
ela a Martiny Jirsových a přede-
vším diskuze o tématech, která 
nás během formace provázejí:

Co nás přivedlo mezi salesiány 
spolupracovníky? 
    Co nás na životě salesiánů 

spolupracovníků láká a co  
zneklidňuje? 
      Co se vlastně změní, když se 
člověk stane spolupracovníkem? 
      Co očekáváme od Sdružení 
a od salesiánské rodiny? 
Jak prožíváme svoji přípravu  
a život ve společenství?

Diskuze byly dost živé a reakce 
různorodé. Je vidět, že přicházející 
generace spolupracovníků o vě-
cech přemýšlí a osud salesián-
ského díla jí leží na srdci. Z celé 
akce zároveň čišela radost, že 

jsme spolu: zpívalo se a povídalo, 
posílila se stará a vytvořila nová 
přátelství, podpořili jsme se v pře-
svědčení, že patříme do jedné 
salesiánské rodiny.

Když se chceš stát  
salesiánem  
spolupracovníkem…

... čeká tě několikaletá cesta 
poznávání salesiánské rodiny, 
Dona Boska a především sebe 
sama a Božích snů o tvém životě. 
Té cestě se říká formace. Pokud 
ti dává smysl a radost, může trvat 
celý život a vést až na věčnost.

N

Nová generace  
spolupracovníků

ANEŽKA HESOVÁ

Tentokrát to Pat a Mat spravit dokázali!
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Text: Anežka Hesová, ASC
Foto: Karel Kroupa

1. První dojem
Začíná to sympatiemi k salesi-
ánskému stylu života. Setkáš se 
s konkrétními salesiány, zaujme 
tě příběh Dona Boska, přitahuje tě 
práce s mládeží – něco tě zkrátka 
láká být součástí téhle party. 
Necháš se pozvat mezi salesiány 
spolupracovníky, nasáváš atmo-
sféru a ptáš se na otázky, které se 
ti honí hlavou.

2. Seznamování 
(předaspirantát)
Pak tě napadne, že bys o takovém 
životním stylu možná uvažoval. 

A vydáš se na cestu salesiána 
spolupracovníka. Pokud je vás 
víc, dáte se dohromady a založíte 
tzv. formační společenství. Tady 
je prostor pro bližší seznámení se 
životem salesiánů spolupracovní-
ků. Postupně zjistíš, co to obnáší, 
a spolu s Pánem Bohem a s ostat-
ními spolupracovníky přemýšlíš 
nad svým vlastním povoláním. 
Trvá to zpravidla dva roky.

3. Příprava (aspirantát)
Když ti to pořád dává smysl, sebe-
reš odvahu a požádáš o zahájení 
přípravy na vstup do Sdružení. 

Této fázi se říká aspirantát, trvá 
přibližně rok a doprovází tě na ní 
konkrétní spolupracovníci, které 
sis vybral (tzv. formátoři). Společně 
s nimi probíráš Stanovy a Pravidla, 
modlíš se a upevňuješ své rozhod-
nutí stát se spolupracovníkem.

4. Vstup do Sdružení 
(slib)
Salesiánem spolupracovníkem se 
defi nitivně staneš složením slibu, 
ve kterém svěřuješ svůj život Bohu 
a potvrzuješ, že chceš ve svém 
životě křesťana spolupracovat 
na salesiánském díle.

manželé Jirsovi
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Byly to zakladatelské časy
Salesiánské dílo v Brně-Žabovřeskách slaví osmdesát-
ku. Na jeho začátky vzpomínáme s Lubošem Krejčím.

Lubošem, pamětníkem 
první oratorní generace 
v Brně, představeným 
Nadace Dona Boska, jsme 

si povídali u něj doma. Lubošova 
manželka Marie nosila z kuchy-
ně bramboráky a jiné pochutiny. 
Luboš je pohodář, dobrá duše 
seniorského kroužku, zahradník 
a velký pěstitel nejrůznějších 
plodin, které člověku zpříjemňují 
jídelníček a nadlehčují ducha.

Luboši, od žabovřeských farníků 
vím, že jsi skoro od narození spojen 
s žabovřeským dílem. Jsi vlastně 
původem Brňák?

Oba moji rodiče jsou z jižní Moravy, 
z Hlubokých Mašůvek na Znojem-
sku. Otec po vyučení ve Znojmě 
odešel za prací do Brna. Když se 
s mou mámou vzali, bydleli v pod-
nájmu na Šeránkově ulici v č. 31.
Bylo to blízko do oratoře i do ško-
ly na Sirotkovu. Rodiče si moc  
nemohli vybírat, v malých bytech 
bydleli čtyři podnájemníci a ještě 
tři studenti. Tam jsem prožil mládí 
až do roku 1956, kdy jsme se od-
stěhovali na Šeránkovu č. 12.

A kdy ses ocitl poprvé v oratoři?

Oratoř fungovala už před vál-
kou, ale ty úplně první roky jsem 
nezažil. Do roku 1946 znám věci 
spíš z doslechu, například vím, že 
oratoř fungovala i za války na plné 

pecky. Po válce jsme začali chodit 
do oratoře se spolužáky a ostat-
ními kluky ze Žabin. V oratoři 
vyrostl můj strýc Miloš Stehlík, 
kterému je dnes 95 let a vše má 
ještě v dobré paměti, tady si ho ale 
pamatují pod přezdívkou Jehlička. 
Byl vyučený krejčí a s P. Janem 
Surým hráli divadlo, v salesiánské 
kapele hrál na činely. V roce 1942 
ho sebrali a poslali na nucené 
práce do Reichu. Když se po válce 
vrátil, odstěhoval se do Mašůvek. 
Tam se potkal s P. Parmou, který 
měl k salesiánům blízko a byl 
spolužákem Klementa Gottwal-
da. V padesátých letech se vydal 
za Gottwaldem do Prahy a ten mu 
prezidentským dekretem povo-
lil ve dvaapadesátém přistavět 
ke kapli, kterou v Mašůvkách po-
stavil slavný obránce Brna Raduit 
de Souches, přístavek, jenž slouží 
poutníkům dodnes.

A co ta oratoř?

Chodili jsme do školy a do oratoře, 
která po druhé světové fungovala 

S
LUBOMÍR KREJČÍ

Stavba kostela a oratoře (Brno, 1939)
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do roku 1950. Byly to veselé roky. 
Ředitelem byl P. Vojtěch Tomáš, 
po něm otec František Hudeček, 
který byl v Brně za války, a na hřišti 
se setkávali skoro všichni žabinští 
kluci. Pořádaly se veliké turnaje. 

Také v Brně, jako v ostatních 
salesiánských domech, byla 
dechovka, ne?

S dechovkou se chodilo na pouť 
na Vranov přes Medlánky, Řeč-
kovice a Jehnice. A pak pěšky 
zpátky, kapela šlapala s nástroji 
i s křížkem. Potom přestaly poutě, 
ale jakmile se to v osmašedesá-
tém trochu uvolnilo, objevil se 
P. František Lepařík, který sloužil 
na Vranově mše.

Které salesiány jsi tady zažil?

Jurečku, Hynka, Hudečka a To-
máše, asistenty dělali P. Jatsch 
a Čech, P. Alois Kratochvíl, pan 
Rada ze Žabin. Bydleli ve staré 
oratoři v přístavku, ze kterého 
se pak postavila kaple. Byly tam 
vlastně dvě věžičky. První dřevěná 
kaple, ke které se přistavěla míst-
nost se schody na kůr, jeviště 
– a tam byla ještě jedna věž, ze 
které se „foukalo“ na trubku. Pod 
jevištěm s varhanami byl vchod 
do truhlářských dílen a k ubytová-
ní. Vše roku 1965 shořelo. Zůstala 
jen herna s přístavkem, kde byla 
ředitelna, místnost pro ministranty, 
chodba, herna a všudypřítomný 
správce koadjutor Ignác Tatýrek.

A jak to chodilo v oratoři?

Fotbal se hrál fest. Kolem šesté 
večer se zapískalo, skončila hra, 
a kdo chtěl, mohl jít na požehnání. 
Kdo nechtěl, pomodlil se před 
oratoří. Potom se mohlo jít ještě 
na hřiště, ale musel být klid, a kdo 
byl vybrán, mohl jít ministrovat.  
O to byly velké boje! (smích)

A divadlo jsi zažil?

Ne, byl jsem moc malý. Ale pama-
tuju se na to. V kapli byl presbytář, 

v dřevěné kapli stály na podlaze 
židle a v přístavbě, která byla 
asi o metr výš, a chodilo se na ni 
po schodech a ve zděné přístavbě 
se sedělo na lavičkách tak trochu 
jako na kůru. Když bylo divadlo, 
tak se zatáhly velké pojízdné 
dveře, zavřel se presbytář, židle se 
otočily a dívali jsme se na jeviště, 
kde se hrálo divadlo. Když se pro-
mítalo kino, tak se židle neotáčely, 
ale na vrata se pověsilo velké plát-
no a promítal se Pepek námořník, 
grotesky anebo krátké sportovní 
fi lmy, které jinde nebyly k vidění. 
Odpoledne se dalo jít do herny, 
kde sis mohl půjčit knížku nebo 
společenskou hru, třeba Byznys. 
A pořád tam s námi byli na asis-
tenci Jatsch nebo Čech.

A holky do herny nesměly?

Kdepak! Holky do herny! Ty měly 
svoje. Ještě se hrála Sekyra – 
to byly vlastnoručně kreslené 
karty, tam byli indiáni jako Oštěp, 
Tomahavk, Dýka – takové sym-
boly a s nimi se hrála přebíjená 
zvaná Sekyra. Za velkou hernou 
byla malá herna, tam byl kulečník 
a tam směli jen ti starší.

Vraťme se ale k holkám…

Ty měly stanoviště před kostelem. 
U přístavby kostela bylo hřiště. 
Před kostelem byla cesta, která 
je vlastně původní a jak dneska 

amfi teátr, tam byla přístavba herny 
a na rožku byly záchodky. Tam 
mívaly holky sraz. A my „páni kluci“ 
jsme měli hřiště. Ale holky to měly 
taky dobré, protože se o ně starala 
Řinka Sladovská, skautka, která 
se potom starala taky o kluky. A ta 
byla výborná – naučila je všem 
skautským grifům.

Jak jsi zažil zábor salesiánského 
díla v dubnu 1950?

Přesně si pamatuju, jak jsme se to 
dozvěděli – byla to taková banda 
kluků, kteří chodili do oratoře 
a taky se slézali dole u kapličky 
sv. Václava v Žabinách. Rozhodli 
jsme se, že to s těmi salesiány 
nemůžeme jen tak nechat, že se 
tam půjdeme podívat. Když jsme 
přišli k oratoři, bylo už zavřeno. 
Kuli jsme samozřejmě klukovské 
plány, jak to všechno převrátíme 
a jak saloše zachráníme. Nic z toho 
se nestalo, co jsme mohli dělat… 
Nakonec kostel zavřený nebyl 
a byl v něm ustanovený za kaplana 
Josef Bradáč, farář z Komína. Staří 
salesiáni, Radko Fronc, Pepek Pe-
třík, Sadovský, Otradovec a další – 
staří „kozáci“, co tam chodili a byli 
oddaní dílu, se toho chopili a dál 
se chodilo do oratoře. Podrželi 
jsme ministranty, asi třicet kluků, 
které vedl Josef Petřík, a jeli jsme 
skoro bez přestávky dál. Akorát 
na hřišti už to bylo jinak. Modlitba 
už byla jenom v kostele. Na hřišti 

Oratoř ještě před koedukací...
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se pořádaly zápasy kostelových 
a nekostelových kluků.

A to běželo do kdy?

V šedesátém roce soudruzi oratoř 
zabrali a udělali z toho tělocvičnu. 
Tím tam skončily bohoslužby.

A co ministranti?

My jsme jako ministranti byli 
na úrovni! Měli jsme osmistupňo-
vé ministrantské zkoušky, já jsem 
se dostal až do šestky. Byl jsem 
turiferář a mohl jsem chodit s kadi-
dlem a to nebylo jen tak!

A měli jste nějaké kontakty 
s internovanými a rozprášenými 
salesiány?

My kluci ne, možná ti starší. Jeden 
kontakt jsem ale měl. Rodiče roz-
hodli, že se budu učit na housle, 
což se mně nelíbilo. Chodil jsem 
do někdejší oratoře do hudební 
školy a zrovna se stavěla Korea 
– sídliště Jindřichova a Spojova-
cí. Tam se kopaly kanály a já šel 
po Puškince s huslema do školy. 
Ve výkopu byl P. Jan Rob, co se 
dožil sto dva let. Spolu s Hudeč-
kem, Vitáskem působil také v Brně 
– on nás, kluky, měl na starosti.

Tak jste si vyměnili pár slov?

Na nic jsem nečekal, on dělal, že 
nic, tak jsem běžel pro svačinu. Já 

jsem ho poznal a on mě taky, to 
bylo úžasné! Kdybychom spolu 
mluvili, měl by problémy. Napo-
sled jsem se s ním viděl, když 
už skoro stál kostel Panny Marie 
a P. Rob měl přijet do Žabin. Petr 
Baran mě poslal pro Roba, abych 
ho přivezl z nádraží. To bylo napo-
sled, co jsem ho potkal.

  HOLKY DO HERNY, KDEPAK! 

A jak to bylo se salesiány v še-
desátých letech? Jediný, kdo se 
kolem vás kluků pohyboval, byl 
koadjutor Ignác Tatýrek?

Ještě když tady byl Josef Bradáč, 
tak sem chodil Jožinek Drábek, 
Josef Šimčík a ještě jeden. Všichni 
bývali na Šeránkově ulici 25. Já 
jsem se s nimi poznal jako študák 
na průmyslovce – všichni jsme 
spolu zpívali ve Foerstrově sboru. 
V pětašedesátém shořela kaple 
a dlouho se tam nic nedělo. Po-
tom z toho udělali hudebku, která 
se odstěhovala na Mučednickou 
na roh a do oratoře se nastěho-
vala technická správa družstva 
Průkopník. Vedoucí byl Ivan Lanča, 
já jsem tam chodil taky, byla tam 
dílna.

A salesiáni se začali stahovat 
také do Brna. 

Ano, P. Hynek bydlel na Manič-
kách, P. Lepařík tu sice dlouho 
nebyl, ale v osmašedesátém se 

tady objevil, ale pak zase zmizel. 
Až v devadesátém druhém jdu 
kolem a vidím, že se v oratoři 
něco děje. Vlezl jsem dovnitř. Byla 
tam parta z Újezda u Brna – Jirka 
Jeniš se svou skupinou – a bourali 
hernu. Slovo dalo slovo a já říkám: 
Nachystejte práce, já zítra přijdu. 
Chodil jsem tam a stavěli jsme 
kapličku.

Ale ta už tam není, ne?

Kaple byla zbourána, když se pak 
měl stavět kostel. Byla přestavěná 
ze staré herny, taková provizorní 
kaple. To už tady byl také Petr 
Baran a objevoval se tu P. Oldřich 
Med, Dominus Míša. Chtěli totiž 
splnit slib, který dali v padesátých 
letech, že postaví kostel Panně 
Marii. A najednou jsme se všichni 
sešli ve stavební komisi (Radko 
Fronc, Jožin Drábek, Mirek Sobot-
ka, Najman, Zouhar, Boža Kovařík…) 
Později v roce 1994 byla založena 
Nadace Dona Boska. Byly to zakla-
datelské časy!

Jak to bylo s očima Panny Marie 
na oltářním obraze v žabinském 
kostele?
Nejdřív jsme se dost dohadovali, 
jaký obraz Panny Marie bude nad 
oltářem v kostele. Nakonec jsme 
se s Milivojem Husákem domlu-
vili, že namaluje obraz Panny 
Marie Pomocnice přímo na stěnu 
kostela. Při poslední předváděč-
ce, než se mělo odstranit lešení, 
nás pozval, abychom řekli, jestli 
na obraze něco nechybí. Já se tak 
dívám a říkám: „Už je to namalova-
ný, jen to má jednu chybu: Panna 
Maria jako by neměla oči!“ Milivoj 
Husák lapl okamžitě penzl, vyletěl 
po lešení nahoru, udělal ťuk, ťuk, 
sjel dolů a říká: „Už je to dobrý?“ 
A pak už byli všichni spokojení.

Zdeněk Jančařík

„
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FEJETON

ení malých cílů, není 

malých snů. Mnohé, 

nebo alespoň někte-

ré, se dají uskutečnit, 

když člověk chce a  má k  jejich 

uskutečnění vhodné podmínky. 

Přišlo mi dobré navštívit místo 

narození našeho prvního českého 

salesiána, velké osobnosti české 

salesiánské rodiny, jež se 

snad brzy dočká povýšení 

na oltář a proces blahoře-

čení se dotáhne do  zdár-

ného konce. Mým cílem 

se stala slezská Bołeslaw.

Výlet jsem pojala jako 

„pouť za  to, aby naše sa-

lesiánská rodina svým 

životem a  jednáním při-

tahovala, vydávala dobré 

svědectví a  tím pádem 

i  vybízela k  následování 

a  získávala tak pokračo-

vatele, nová povolání, a to 

ve  všech našich větvích, 

zvláště pak mezi bratry 

salesiány.

Mapu jsem měla pouze 

ze serveru Mapy.cz, ale 

i  ta byla výborná (jak se 

později ukázalo, takřka 

detailní). Příhodným startem se 

mi zdál býti Hlučín a odtud hezky 

na  sever, na  sever, na  východ – 

a zase na sever…

Píšť, kde byl Ignác dva dny po na-

rození pokřtěn, leží v  údolíčku 

mezi vršky. Kostelní věž je z dálky 

vidět a  u  cedule s  názvem měs-

tečka vás vítá i další tabule, na níž 

je Píšť označena jako mariánské 

poutní místo.

Do  kostela jsem samozřejmě za-

šla, byl ovšem otevřen jen na mříž. 

V chodbičce nástěnky, zcela zapl-

něné různými informacemi a mezi 

nimi letáček o  Staříčkovi s  jeho 

fotkou!  Po Zdrávas Maria jsem šla 

obhlédnout zdejší dřevěnou zvo-

nici se dvěma ocelovými zvony 

(bronzové jsou lepší) a dále po sil-

nici na  východ směr Owsiszcze, 

směr Boleslav. 

Jak hlásila mapa, skutečně zde 

není silnice, ale báječná cyklo-

stezka a  podél ní širší „polňač-

ka“, kde je možná připraven terén 

na  úzkou asfaltku, aby až bude 

Ignácek blahořečen, mohly z Píš-

tě proudit davy lidí a aut a navště-

vovat v hojnosti místo Staříčkova 

narození. Stezka je to asi tříkilo-

metrová. Vítá vás státní hranice 

a  cedule BOŁESLAW. Nádhera! 

Půvabná víska. A protože je to zá-

zračně jednoduché, i  když neví-

te, kam jít, prostě stačí jít rovnou 

za  nosem směrem ke  kostelu, 

který zde v  době narození Igná-

ce Stuchlého ještě nestál… a tam, 

pod kostelem, najdete památník, 

že „zde se narodil Ignác Stuchlý“. 

Přesněji psáno HIC NATUS EST. 

Srdce zaplesá… Hned vedle je 

nástěnka a  v  ní životopis Ignáce 

Stuchlého v  polštině, včetně in-

formace, že v  roce 2001 „doběhl 

jeho proces blahořečení 

v Olomoucké diecézi“.

Kostelík je malebný, hned 

nad vstupními dveřmi je 

působivá mnohobarevná 

vitráž s  holubicí Ducha 

sv. Kolem kostelíka je 

hřbitov a na něm… spous-

ta pomníků, na  nichž je 

uvedeno jméno Stuchly 

nebo Stuchły, např. i  ře-

holnice S. M. Inviolaty 

Ester Stuchle. A taky je tu 

svatyňka Panny Marie.

Cestou zpátky do Píště se 

ochladilo a  začalo fi čet 

a  „v  cudzom meste“ mi 

veselo nebylo. Do  Bohu-

mína z Hlučína jezdí „os-

travska integrovana do-

prava“. V Bohumíně jsem 

opět stihla vlak v pohodě 

a  pak jsem po  různých nesná-

zích a výlukách dorazila do Zlína 

a do Fryštáku. 

Chcete-li si udělat PĚŠÍ výlet 

za  Staříčkem, doporučuji dojet 

až do  Píště (jezdí sem z  Hlučína 

integrovaná doprava). Anebo do-

poručuji jet na  kole – krásná cy-

klostezka!

Pavla Jungmannová

Velikonoční úterý u Ignáce Stuchlého

N
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Animátoři  
v Turíně 
2019

Mladí ze čtyř salesiánských středisek vyrazili kon-
cem března do „svaté salesiánské země“. Společně 
se salesiány navštívili rodnou vesničku Dona Boska, 
první oratoř a další místa, ze kterých vyrostlo světové 
salesiánské dílo.

oznal jsem především 
dostupnost svatosti pro 
každého z nás. Když jsem 
viděl, z jakých poměrů 

a z jakého kraje pocházel Don 
Bosco, uvědomil jsem si, že i já 
se mohu stát svatým, když budu 
veselý (obzvlášť v obtížných situa-
cích), budu si plnit své povinnosti 
a budu věřit v milosrdenství Pána 
Boha. A zároveň jsem nalezl smysl 
úcty ke svatým, jmenovitě k Panně 
Marii, k Donu Boskovi a k Dominiku 
Saviovi. Nejvíce mě pak oslovil 
turínský kostel svatého Františka 
Saleského, kde začínala oratoř 
na malém dvorku. 

Dominik, Praha

Jeden z mých největších 
zážitků byla návštěva salesián-
ského díla v srdci Turína ve čtvrti 
Valdocco. Při vstupu do tohoto 
komplexu jsem byl naprosto 
fascinován gigantickým areálem, 
který se skládal ze základní školy, 
učňáku, oratoře, fotbalového 
hřiště, kavárny, baziliky a několika 
menších kaplí. Je až neuvěřitel-
né, jak salesiánské dílo nejenom 
na Valdoku, ale i v celém světě 
tak nádherně vzkvétá, byť jeho 

počátky byly nesmírně náročné. 
Díky, Done Bosco!

Filip, Zlín

Před mnoha lety se Donu 
Boskovi podařilo kolem sebe 
vybudovat neskutečné spole-
čenství. Co si odnáším z Turína, je 
to, že se mu to daří stále. Stejně 
jako svedl dohromady chlapce, 
i nás svedl dohromady a dal nám 
zažít prosluněné dny plné smíchu, 
vtipů, radosti, italského vína, zpěvu 
a také modlitby a ztišení.

Veronika, České Budějovice

Výřečnost a ochota italských 
obyvatel byla někdy tak veliká, 
že když jsme bloudili po vesnici, 
tak nám nejen poradili, ale také 
jsme si s nimi náramně popovídali 
v italštině. Je pravda, že nevíme 
o čem, ale myslím, že obě strany 
byly náramně spokojené :)

Kryštof, Krucemburk

Nejkrásnější pro mě byl 
moment, kdy mě místní nálada, 
rozpoložení lidí kolem, rozhovory 
a pokoj, kterým toto místo pře-
tékalo, dostaly až ke zpovědnici. 

K italské zpovědnici, když k české 
jsem se nedokopal dva roky. Byla 
to krásná pouť ve všech směrech.

Vojtěch, Brno

V neděli jsme navštívili oratoř 
Valdocco v Turíně. V odpoledních 
hodinách byla otevřená pro děcka. 
Přišlo mi, že jsou všechny hrozně 
přátelské a že jsou rády, že nás 
vidí. Bez ostychu s námi hráli bas-
ketbal, přehazku a kalčo. V paměti 
mi utkvěla jedna tříletá holčička, 
která, když jsme hráli právě kalčo, 
se s námi velmi rychle spřáteli-
la. Když jsme dali gól, hned se 
s námi radovala a plácla si s námi 
na oslavu :)

Terezie, Zlín

Jsem vděčná, že jsem měla 
příležitost být na místech, kde 
vznikalo salesiánské dílo. Měla 
jsem možnost poznat místa, o kte-
rých jsem psala v bakalářské práci. 
Zároveň jsem také hrozně vděčná 
za možnost poznání nových lidí, 
a to nejen od nás z Českých Bu-
dějovic, ale i z jiných částí Česka. 
Doufám, že přátelské vztahy, které 
vznikly během našeho putování, 
přetrvají dále a třeba z nich jednou 
vznikne mezistředisková spoluprá-
ce nebo přátelství na dlouhá léta. 
Děkuji Pánu, že jsem měla tuto 
úžasnou příležitost.

Janča, Plzeň

AKCE

P
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Animátoři 
v Turíně
2019

Přivezla jsem si utvrzení v tom, 
jak důležitá je pro můj život a mou 
práci s mladými lidmi vyváženost 
mezi vlastním lidským úsilím 
a spoléháním se na Boha. Prostě 
nejvíc!

Peťa, České Budějovice

provinciál v roli zakladatele

Colle Don Bosco bazilika P. M. Pomocnice



Díl 9. O vděčnosti

Stránky myšky 
Elišky 

Milé          , dnes si budeme povídat o vděčnosti. Když dostaneme od někoho         

      , určitě nikdo z nás poděkovat nezapomene. Ale co třeba za hřející        , 

nebo za        a za     , nebo za krásné          a             a za zpěv            ? 

Můžeme děkovat i za věci, které se nám zdají úplně samozřejmé. Třeba Pánu 

Bohu, že máme co k            , mamince, že nám dobře        , pere        , stará 

se o nás, když jsme          . Nebo poděkujme tatínkovi, když si s námi zahraje                               

          nebo nám opraví           . A vděční můžeme být i za věci, které se nám 

nezdají úplně příjemné. Třeba za          , protože bez něj bychom tu měli poušť, 

nebo za zlobivého      , protože bez něj 

by nám bylo smutno. 

SALESIÁNSKÝMAGAZÍN

Stránky 

Připravili: J. Vaňková, Z. Janoušková, M. Michálková, 
M. Žižková a manželé Civínovi

   PRO DĚTI

Milé          , dnes si budeme povídat o vděčnosti. Když dostaneme od někoho         

      , určitě nikdo z nás poděkovat nezapomene. Ale co třeba za hřející        , 

nebo za        a za     , nebo za krásné          a             a za zpěv            ? nebo za        a za     , nebo za krásné          a             a za zpěv            ? 

      , určitě nikdo z nás poděkovat nezapomene. Ale co třeba za hřející        , 

nebo za        a za     , nebo za krásné          a             a za zpěv            ? 

Bohu, že máme co k            , mamince, že nám dobře        , pere        , stará 

se o nás, když jsme          . Nebo poděkujme tatínkovi, když si s námi zahraje                               

          nebo nám opraví           . A vděční můžeme být i za věci, které se nám 

se o nás, když jsme          . Nebo poděkujme tatínkovi, když si s námi zahraje                               

          nebo nám opraví           . A vděční můžeme být i za věci, které se nám 

nezdají úplně příjemné. Třeba za          , protože bez něj bychom tu měli poušť, 

Bohu, že máme co k            , mamince, že nám dobře        , pere        , stará 

nebo za zlobivého      , protože bez něj 

Bohu, že máme co k            , mamince, že nám dobře        , pere        , stará 

nebo za        a za     , nebo za krásné          a             a za zpěv            ? nebo za        a za     , nebo za krásné          a             a za zpěv            ? 

AUTÍČKA

BĚTUŠKA POMÁHÁ KÁJOVI UKLÍZET ROZHÁZE-
NÁ AUTÍČKA. POMŮŽEŠ DĚTEM JE NAJÍT? JEDNO 
Z NICH JE JEN NAZNAČENÉ TEČKAMI. DOKRESLI 
HO A VYBARVI SVOJÍ OBLÍBENOU BARVOU. JAK SE 
KÁJA BĚTUŠCE ODMĚNIL? 
<<

  

BONBÓNY

DĚTI DOSTALY ZA POMOC NA ZAHRADĚ 
HROMÁDKU BONBÓNŮ. DOKÁŽEŠ SPOČÍTAT, 
KOLIK JE BONBONŮ OD KTERÉ BARVY?  <<
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Kreslí Ludmila Obručová



Indická škola
Žáci ze dvou tříd  
ve škole sv. Josefa  
v Noney, stát Manipur
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   MISIE

MEDOVA ZEM
aneb hluboká stopa 
Božího posla na skútru

Kmenová msta a násilí, desítky nesrozumi-
telných jazyků, všudypřítomná místní mafi e, 
hory a odříznuté vesnice, téměř žádná infra-
struktura, chudé obyvatelstvo, analfabetis-
mus, většina křesťanů baptisté… Tak nějak by 
se dala charakterizovat situace v Manipuru – 
odlehlém státu jihovýchodní Indie, když sem 
roku 1970 přišel salesián misionář P. Jan Med. 
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„

„

ento stát, který se 
na 40 let stal Medovým 
domovem, nebyl dříve 
vůbec medový. Díky otci 

Janovi ale postupně „zmedověl“. 
Do této manipurské oblasti jsem 
se na konci letošního března vydal 
se svým kamarádem fotogra-
fem a cestovatelem Richardem 
Boudou, abychom na vlastní oči 
viděli „Medovu zemi“, její obyvate-
le a salesiány, kteří zde mezi nimi 
žijí. Navštívili jsme několik salesi-
ánských komunit, prožili několik 
místních slavností a hlavně poznali 
deset škol, které jsou spojeny 
s působením otce Meda. Těmto 
školám bychom chtěli pomoct 
rozjet vzdělávací projekt, na kte-
rém se podílí SADBA.

MINULOST 
Vzpomínky na otce Meda

Otec John Med je místními 
věřícími považován za svatého 
muže. Avšak i ryze světské autority 
jej uznávají za velkého člověka 
a zakladatele fungujícího sys-
tému školství. Ač nebyl žádným 
pedagogickým odborníkem, ale 
obětavým a statečným mužem 
pevné vůle se srdcem milujícím 
všechny tak rozdílné místní lidi, 
dokázal divy. Navštěvoval 38 
vesnic, podporoval 1800 studentů 
a říkají tu o něm, že je stavitelem 
Manipuru. Posuďte sami…

Katecheta z vesnické školy 
v Manipuru: Šli jsme do jedné 
vzdálené vesnice, do hor. Cesta 
trvala několik dní, nebyly vyšlapa-
né žádné cesty. Často otec Med 
vylezl na strom, aby nasměroval 
další kroky naší cesty. Byli jsme 
plni pijavic. Ale otec chtěl jít pořád 
dál a říkal: „Oni tam na nás čekají.“ 
Šli jsme v období, kdy byly řeky 
rozvodněné. Měli jsme přejít řeku, 
ale bylo to velmi nebezpečné. 
Navrhli jsme mu, že se vrátíme. Ale 
on náš návrh nepřijal. Byli jsme 
čtyři, tak jsme utvořili řetěz. Proud 
ale otce Jana strhl, museli jsme ho 

zachraňovat a horko těžko jsme se 
dostali na druhý břeh. On s úsmě-
vem pravil: „Dnes jsem byl podruhé 
pokřtěn, a to ponořením.“

JOHN MED JE MÍSTNÍMI 
VĚŘÍCÍMI POVAŽOVÁN 

ZA SVATÉHO MUŽE

Jiný katecheta: „Otce Meda 
varovali a navrhovali mu, aby 
odešel, že ho jinak zastřelí, tak jak 
se to stalo v roce 2001 jeho třem 
spolubratrům. On říkal, že přece 
nemůže opustit ty dobré lidi, kteří 
tam žijí.“ 

Mnozí současní indičtí salesiáni 
říkají: „Nebýt otce Meda, určitě 
bych dnes salesiánem nebyl.“

SOUČASNOST
Česká přítomnost stále živá

Díky otci Medovi jsme měli 
v celé manipurské salesiánské 
provincii dveře doširoka otevřené. 
Nejen provinciál P. Jose a ekonom 
P. Nebu nás moc hezky přijali, ale 
ve všech komunitách a školách 
hostili nebo provázeli, zejména 
P. Francis, jeden z přímých žáků 
otce Meda a současný ředitel 
komunity ve městě Imphal. 

My Češi jsme tu ale známí 
nejen díky velkému misionáři 
Johnovi. Česká salesiánská provin-
cie a někteří jednotliví spolubratři 

(Jaroslav Mikeš, Antonín Špaček) 
zde několik let podporují školné 
stovek dětí. A se Sadbou sem 
od roku 2010 přijelo pomáhat už 
devět misijních dobrovolníků – 
většinou na celý rok.

Jsem přesvědčený, že i tento 
náš český příspěvek významně 
„oslazuje“ místním lidem jejich 
těžký život a přináší jim naději.

BUDOUCNOST
Podpora vzdělávání učitelů

Když jsme s Ríšou na zpáteč-
ní cestě domů letěli letadlem 
z Imphalu podél Himalájí do Dillí, 
seděl vedle mě jeden místní Ind. 
Poslouchal ve sluchátkách hudbu, 
já si četl knihu „Fr. John Med, SDB“, 
kterou vydali indičtí salesiáni ještě 
na konci Medova života. Chvilku 
před přistáním se mě ten muž 
zeptal: „A vy toho člověka znáte?“ 
Říkám mu, že ano. Že pocházel 
ze stejné země jako já, byl kněz 
a salesián jako já. On na to: „Já ho 
znám velmi dobře. Potkával jsem 
ho skoro každý den, protože můj 
starší bratr studoval ve škole, kde 
otec Med učil.“ Onen muž se jme-
noval Jonah, je příslušníkem kme-
ne Tankhul z malé vesnice u hra-
nice s Myanmarem a nakonec nás 
provedl po centru Dillí, když jsme 
měli několik hodin na přestup, 
protože v Dillí sám už několik let 
pracuje v jedné IT fi rmě. 

OTEC MED UMOŽNIL 
VZDĚLÁNÍ TISÍCŮM 

MÍSTNÍCH LIDÍ

Skutečně, otec Med umožnil 
vzdělání tisícům místních lidí a za-
nechal v nich velkou naději na lep-
ší budoucnost. Sami jsme na tuto 
skutečnost narazili mnohokrát. 
I proto jako čeští salesiáni vnímá-
me výzvu na odkaz Jana Meda 
navázat. SADBA proto připravuje 
projekt na podporu vzdělávání 
učitelů, tzv. Training Teachers 
Program. Úroveň vzdělání učitelů 

T

Ministrant: Imphal - slavnost sv. 
Josefa v katedrále jemu za svěcené.



SALESIÁNSKÝMAGAZÍN

na školách, které otec Jan založil 
nebo podporoval, je totiž vel-
mi nízká. Školy nemají fi nance 
na nové kvalifi kované učitele ani 
na vzdělávání těch, kteří v nich již 
vyučují. O projekt je na školách, 
které jsme navštívili, velký zájem. 

Věříme, že se nám s Boží pomocí 
ve spolupráci s tamními salesiány 
i laiky a s podporou dobrodinců 
z Čech podaří tento záměr uskutečnit.

O tom, jak vzdělávání učitelů 
ve vesničkách dalekého Manipuru 

ve skutečnosti funguje, kdo se 
na něm podílí a jak ho můžete 
podpořit i vy, napíšeme zase 
někdy příště.

P. Pavel Ženíšek, SDB, ředitel Sadby
Foto: Richard Bouda

Jan (John) Med, rodák z Jihlavy. 
Narodil se 13. 4. 1916 do chudé 
rodiny sedmi sourozenců (starší 
bratr Oldřich se stal význam-
ným salesiánem u nás). Jan je 
poslán do školy k salesiánům 
do Fryštáku. To jej ovlivní natolik, 
že roku 1933 odchází do noviciá-
tu na Slovensko a rok poté složí 
první řeholní sliby. Své poslání 
cítí však jinde – v misiích. V roce 
1935 odplouvá na palubě dálko-
vého parníku z italských Benátek 
do Indie. Nejprve působí v již-
ních indických státech, v době 
druhé světové války je vysvěcen 
na kněze (1943), stává se postup-
ně ředitelem komunity, provinci-
álem a novicmistrem. V roce 1970 
dostává „poslušnost“ jít na misie 

do severovýchodní Indie. Na svůj 
skútr nakládá to nejcennější, co 
má – psací stroj – a vydává se 
na 630 km dalekou cestu. Zde 
působí až do své smrti 25. 1. 2011. 
Je pohřben na salesiánském 
hřbitově ve městě Dimapur.

Holka: žákyně ze školy sv. Josefa 
v Noney, stát Manipur.

Hodina ve škole ve vesnici Thayong, stát Manipur
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Spartakiáda: sportovní 
den dívčí katolické školy 
na hlavním fotbalovém 
stadionu v Imphalu

Koupačka: Praní prádla 
a hygiena v řece poblíž 

města Golaghat, stát Asam

Sběračky čaje během polední 
přestávky, čajové plantáže 

u Golaghatu, stát Asam

Učitelka základní školy sv. Pavla 
se svými dětmi, vesnice Ramva, 

stát Manipur
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BULHARSKO

Co si odnesli dobrovolníci ze setkání se Svatým 
otcem? Jak vysvětluje P. Martin Jílek motto papežo-
vy návštěvy Pokoj na zemi? A co považuje za největší 
úspěch misií v Bulharsku ředitel salesiánské komunity 
P. Petr Cvrkal? 

Dobrovolníci si potřásli 
rukou s papežem: dotek 
naděje, která zoufale 
chybí

očátkem května navštívil 
Bulharsko papež František. 
Co z jeho návštěvy nejvíce 
zaujalo dobrovolníky? 

Nejsou to témata, která proletěla 
médii, jako migrace nebo jednota 
pravoslavné a katolické církve, ale 
skutečnosti daleko bližší každo-
dennímu prožívání jejich služby 
nejchudším dětem v Bulharsku.

HONZA: „Abych byl upřímný měl 
jsem z návštěvy papeže Františ-
ka trochu strach. Důvodem bylo 
vědomí, že papež, jakkoliv dobrým 
člověkem je, je stále jenom obyčej-
ný člověk, a navíc takový, který se 
stále schází s nejmocnějšími lidmi 
na zemi. Co by tak mohl říct mně, 
aby mi pomohl v mojí službě? Co 
by mohl říct našim dětem, pochá-
zejícím z nejchudších čtvrtí celé 

Evropy? Co může říct papež klukům 
a holkám, kteří musí bojovat se 
ztrátou rodičů, s hladem, rasismem, 
drogami a prostitucí?A papež k nim 
přišel a kázal o lásce a odpuštění. 
O tom že Ježíši je jedno, odkud 
jsme, jakou máme barvu, či jak 
hroznou věc jsme provedli. On 
nás bude mít vždycky rád, on nám 
vždycky odpustí, on je naše nadě-
je…. Po skončení mše jsme s jedním 
romským klukem a ostatními mlá-
dežníky z celého Bulharska volali, ať 
žije papež František! Přišel k nám, 
stoupl si přímo před nás dva a po-
dal nám ruku. To podání ruky bylo 
pro mě symbolem naděje, která tu 
někdy až zoufale chybí.“

SLÁVKA: „Počátkem května nás 
poctil svou návštěvou papež Fran-
tišek. Všichni jsme se na návštěvu 
připravovali. Děti byly hodnější, 
protože si myslely, že si papeže 
musí zasloužit. Týden po Velikono-
cích jsme se vydali spolu s dětmi 
a dalšími farníky do Sofi e… 

Při setkání pomáhalo s organiza-
cí několik desítek dobrovolníků, 
mezi nimi i naše děti. Když k nim 
po skončení mše Svatý otec přišel, 
začaly radostí křičet. On jim ale řekl, 
ať nekřičí, nýbrž ať mají pokoj v srdci 
a modlí se. Snad si naše děti slova 
papeže Františka dobře zapamatují.
Druhý den bylo setkání církevních 
pracovníků v hlavním městě bulhar-
ské katolické církve, v Rakovském. 
Svatý otec mimo jiné mluvil o vzá-
jemném obohacení, které nabízí 
setkávání seniorů a mladých lidí. 
Starší člověk může mladému po-
skytnout rady a zkušenosti, mladý 
zase na oplátku svůj temperament 
a nadšení do života. Když jsme se 
s papežem Františkem loučili, slíbil 
nám, že se za nás bude modlit, 
a požádal nás o totéž.“

ANDREA: „Když papež vjížděl 
na náměstí v Sofi i, začaly děti mávat 

P. PETR CVRKAL

P

25 let salesiánů v Bulharsku 3. díl
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vlaječkami a chtěly zvednout nad 
hlavu, aby lépe viděly. Byla jsem 
pyšná na naše starší děti, když jsem 
je viděla na velké obrazovce jako 
dobrovolníky. Největší radost jsem 
ale pocítila, když ke mně přiběhl 
Vesco a celý šťastný mi vyprávěl, že 
si s Františkem podal ruku, a že si ji 
proto už nebude nikdy mýt.“ Ve své 
promluvě k bulharské společnosti 
označil papež František Bulharsko 
za „most mezi Východem a Zápa-
dem“, místo setkání rozmanitých 
kultur a civilizací, zemi se staroby-
lými křesťanskými kořeny. Mluvil 
mj. o demografi ckých problémech 
současného Bulharska, které se 
na jednu stranu vylidňuje odcho-
dem mladých lidí za prací do dal-
ších zemí EU, nízkou porodností 
a vysokou úmrtností a současně 
odmítá přijímat uprchlíky zemí 
Blízkého východu sužovaných 

válečnými konfl ikty. S touto proble-
matikou mají zkušenost i salesiánští 
misionáři působící v romské čtvrti 
ve Staré Zagoře. Migrace obyvatel 
20 tisícové komunity činí každý 
rok cca 5 tisíc osob. Většina Romů 
odjíždí za prací na západ, hlav-
ně do Německa. Mnozí z nich se 
po čase opět vracejí, aniž by si po-
lepšili. Salesiáni pomáhají výchovou 

a vzděláváním dětem z romské 
čtvrti nalézt jejich místo v životě, 
aniž by musely opustit svou zemi.

                         •
Na další dvoustraně si můžete 
přečíst, jak prožíval setkání s pape-
žem misionář P. Martin Jílek, SDB.  
Rozhovor s ním přinese příští číslo 
Salesiánského magazínu.

Rozhovor s Petrem
Cvrkalem: s pomocí Boží 
dělat věci, o kterých by 
se vám jinak ani nesnilo

Petr Cvrkal, řečený Cvrček, pochází 
z Boskovic, aktuálně je ředitelem 
bulharské salesiánské komunity 
a působí jako kněz v Kazanlaku.  
Vede kurzy animátorů pro mladé 
z celého Bulharska, duchovně 
doprovází, věnuje se chlapcům 
z internátu a spoluorganizuje tá-
bory pro děti. Co nám Cvrček řekl 
o své službě misionáře? 

Proč ses rozhodl stát se misioná-
řem? Byl to tvůj sen už v dětství?

Mé povolání být misionářem se 
zrodilo v noviciátě, kdy mne během 
jedné mše oslovila slova Písma: 
„Jděte do celého světa a hlásejte 
evangelium“. Byl to pro mne tak 
silný zážitek, že od té doby jsem 
měl v srdci rozhodnutí nabídnout 
se kongregaci jako misionář.

Jak dlouho už jsi v Bulharsku?

Dohromady 13 let. Byl jsem tam 
už jako bohoslovec na dvouleté 

praxi a po ukončení studií jsem 
přišel do Bulharska jako novokněz. 
V roce 2013 jsem na tři roky pře-
rušil svoji přítomnost v Bulharsku, 
vrátil se do České republiky a pů-
sobil jako delegát pro formaci.

Co je na misionářském poslání pro 
tebe nejtěžší?

Asi nejtěžší jsou pro mne mé sla-
bosti, které mi brání větší trpělivosti 
a lásce, naplno se dávat druhým.

Co tě naopak nejvíc naplňuje, těší?

Pro mne je velikým darem komu-
nita salesiánů, kdy člověk obdivu-
je jejich nasazení a vztah s Bohem.

Máš nějaké motto nebo citát, které 
tě provází životem? 

Rád se modlím Ježíšovu modlitbu: 
„Ježíši, Synu živého Boha, smiluj se 
nade mnou hříšníkem.“ Jsou to slo-
va, která si často opakuji i ve chví-
lích kdy prožívám různé těžkosti.

Co považuješ za největší úspěch 
tvého/vašeho působení zde?

Co se týká osobního úspěchu, tak 
je to možná to, že se postupně 

stávám „Bulharem“ a nechci, aby 
se druzí se stali „Čechy“. 
Největší společný úspěch? Práce 
s Romy. Začali jsme pracovat 
v romské čtvrti s 20 tisíci obyvatel, 
aniž bychom někoho znali. Když 
jsme před 13 lety hledali priority, 
jedním ze závěrů bylo, že s Romy 
určitě pracovat nechceme. Nikdo 
z nás to nikdy nedělal, nikdo tuto 
problematiku nestudoval a ani 
jsme se necítili k této práci kom-
petentní. Dnes s Romy pracujeme 
všichni. Je to podle mne díky spo-
lubratrům a jejich vztahu s Bohem, 
kdy najednou člověk má odvahu 
dělat věci, které nemají žádnou 
lidskou logiku, a odporuji všem lid-
ským zkušenostem a představám.

Ing. Kateřina Cveklová, 
fundraiser Salesiánské provincie Praha

foto: archiv SDB 

Více informací o salesiánských misiích v Bulharsku naleznete na salesiánském webu https://www.sdb.cz/bulharsko/ 
a o dobrovolnících na webu SADBY www.adopcenablizko.cz.  
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Srdečné setkání s pastýřem
ůležité je, aby katolíci 
v Bulharsku získali více 
sebevědomí. Bylo to ve-
lice srdečné setkání plné 

víry a myslím, že i pro papeže bylo 
povzbuzující, když viděl skutečně 
věřící lidi,“ říká Martin Jílek, který 
působí ve Staré Zagoře ve střed-
ním Bulharsku. Zagora je od Sofie 
vzdálená 230 kilometrů a všichni 
bulharští salesiáni se papežovy 
návštěvy zúčastnili.

Bulhaři se silně ztotožňují 
s ortodoxní, tedy pravoslavnou 
církví, za ní následuje co do po-
čtu věřících muslimské vyznání. 
Katolíci tvoří nepatrnou menši-
nu. „Přesto byli Bulhaři nadšení,“ 
vykládá Martin, „podle průzkumů 
před návštěvou vítalo papežův 
příjezd a jeho poselství 54 procent 
obyvatelstva.“

Mnohým zkalil radost postoj 
pravoslavných, kteří se odmít-
li účastnit společné modlitby 

s papežem. Martin si ale myslí, 
že „to není postoj většiny pravo-
slavných, protože tito lidé jsou 
většinou velmi tolerantní“. Je třeba 
být podle Martina trpěliví, protože 
ekumenický duch v Bulharsku ješ-
tě nezakořenil. „Na osobní úrovni 
máme velice dobré vztahy s pra-
voslavnými kněžími. Zhruba dva 
miliony Bulharů žije mimo vlast 
a zná katolickou církev na Západě 
z vlastní zkušenosti. Většinou je to 
zkušenost dobrá.“

Trochu překvapivé bylo pro 
mnoho lidí na Západě motto 
návštěvy Pokoj na zemi, protože 
Bulharsko není ve světě proslulé 
jako některé jiné balkánské země 
násilím a válkou. Martin Jílek to vy-
světluje: „Pacem in terris je název 
encykliky papeže Jana XXIII., který 
byl v letech 1925–1935 papežským 
nunciem v Bulharsku. Proto říká-
me, že to byl ,bulharský papež‘.“ 
Motto tedy odkazuje spíše na to, 
že Bulharsko může být z hlediska 

míru vzorem pro ostatní balkán-
ské země. I dnes jsou v Bulharsku 
velké minority. Jednou z největ-
ších jsou Romové a z procentního 
hlediska jsou stále silnější. Napří-
klad 40 procent v bulharských 
základních školách tvoří Romové 
a tak je tomu už tři roky. „To je 
veliké číslo a ohromná výzva. Je 
třeba hledat pro ně dobrou výuku 
a výchovu. Nejsou žádná rychlá 
řešení. Ta mají po ruce jen politici.“

D

UDÁLOST

Salesián Martin Jílek  
komentuje motto pa-
pežské návštěvy v Bul-
harsku, která proběhla 
5.–6. května 2019. Pokoj 
na zemi: „Pokud budeme 
považovat pokoj za něco 
samozřejmého, snadno ho 
ztratíme.“ Na 29. zahra- 
niční cestě Svatého 
otce zamířily jeho kroky 
do hlavního města Sofie 
a do Rakovského. Papež 
přijel do Bulharska  
především jako pastýř, 
aby se setkal s prostými 
lidmi a posílil je ve víře.
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Také romské děti ze Staré 
Zagory, o které se starají salesiáni, 
se těšily na papežovu návštěvu 
a ptaly se, jestli přijede také do Za-
gory. „Naše Romy ze Zagory jsme 
do Sofie nebrali, protože na to ješ-
tě nebyli připravení, ale jeli s námi 
naši animátoři. Při mši s papežem 
pak mohli pomáhat jako dobro-
volníci.“ Svatý otec mladé po mši 
překvapil, protože k nim zašel, aby 
s nimi pohovořil pár slov. Mládež 
křičela o sto šest. Papež jim řekl, 
že je třeba mít tiché srdce, aby 
mohli naslouchat Bohu, ale pak je 
zase povzbudil ke křiku. 

Martin Jílek, 
Zdeněk Jančařík 

foto: archiv SDB Bulharsko
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1. Zpátky a zase tam
Školní rok pomalu končí a s ním 
i služba letošních dobrovolníků 
(2018/2019). Manželé Poulovi 
jsou již doma a našim čtenářům 
vzkazují:

Jsme rádi, že jsme měli možnost 
vycestovat a poznat jinou kulturu. 
Upevnili jsme se v našich hodno-
tách a více jsme si uvědomili, jaké 
máme štěstí, že jsme se narodili 
a že žijeme právě v České republice. 

Brzy se začnou vracet i ostatní 
dobrovolníci, mysleme na ně, 
protože ani odjezd ani návrat není 
snadný. 

2. Vyslání dobrovolníků
Buducí dobrovolníky můžete pod-
pořit při slavnostním vyslání, které 
letos proběhne v Ostravě 7.–9. 6. 
2019. Do dalekých zemí se chystá 
vycestovat 17 mladých lidí, kteří 
budou doprovázet děti v salesi-
ánských střediscích v: Bulharsku, 
Angole, Ekvádoru, Tanzánii, Keni, 
Indii a v Papui-Nové Guineji.

3. Dobroslet
Není to sokolská aktivita, jak by 
se snad mohlo zdát, ale pozván-
ka pro všechny dobrovolníky 
- bývalé, současné i ty v přípravě - 
na velký dobrovolnický sraz, který 

proběhne 21 .9. 2019 v Hradci 
Králové. Všem dobrovolníkům tak 
chceme poděkovat za jejich nasa-
zení a část života, které věnovali 
dětem a mladým lidem. Oslavíme 
tak i 15. narozeniny Sadby a záro-
veň se připojíme k Mimořádnému 
misijnímu měsíci 2019. 

Martina Mončeková
foto: SADBA

PROGRAM: Divadlo Víti Marčíka 
ml.  >  turnaje  >  aktivity pro děti, 
představení míst dobrovolnické 
služby > mše sv. > dobré jídlo a pití

Znáte ve svém okolí někoho, kdo by rád pomáhal druhým, umí cizí jazyk a má 
dobrodružnou povahu? Řekněte mu o dalším ročníku přípravného kurzu pro 
dobrovolníky. Více info na www.adopcenablizko.cz

Červen je pro naše 
dobrovolníky 
důležitým měsícem: 
1) Jednak se vrací 
většina dobrovolníků 
zpět domů,
2) noví se chystají 
vyrazit do světa a... 
3) ....na všechny čeká 
mimořádná událost.

Do třetice 
všeho dobrovolnického



áci a studenti na školách 
vařili a jedli jako Ango-
lané, barvili domoro-
dou látku pana, hráli si 

na pouliční prodavačky zungeiry, 
tancovali a vstřebávali spous-
tu informací o životě v Angole. 
Na některých školách proběhly 
přednášky bývalých dobrovolníků.

Jako obvykle měli žáci a pedago-
gové k dispozici pracovní listy, 
které si mohli zdarma stáhnout 
na našich stránkách. Výuku si 
rovněž mohli zpestřit zhlédnutím 
fotogalerií a videí, poslechem 
angolských písní a dalšími 
e-materiály připravenými ve spo-
lupráci s našimi dobrovolníky.

Jsme rádi, že se Dnes jím jako 
účastní každým rokem stále více 
škol a školských zařízení. Letos 
jich bylo 109, – opět o něco více 
než loni. Více o projektu se dozvíte 
na stránkách www.dnesjimjako.cz

Martina Mončeková
foto: zúčastněné školy
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Dopisy dobrovolníků a další zajímavosti najdete na www.adopcenablizko.cz a www.sadba.org

Ž

Dnes 
jím jako 
ANGOLAN
9. ročník osvětové kam-
paně pro školy Dnes jím 
jako je za námi. Někte-
ré školy zaslaly krásné 
ukázky svých výtvorů 
a aktivit. Podívejte se, 
jak se jim letos dařilo...

Nestihli jste se projektu zúčastnit? Nevadí, aktivity si můžete vyzkoušet během celého roku, napište nám!
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KŘÍŽOVKA

Křížovka o ceny

Důvěřovat každému  
je stejně … (tajenka).  

anglické přísloví

HLASITÉ 
VOLÁNÍ

PŘADNÁ 
ROSTLINA

EKONO- 
MICKÁ 
ŠKOLA  

zkr.

2. DÍL 
TAJENKY NAVYKLÉ

PRÁŠKOVÝ 
PIGMENT

DRAHO- 
KAM

SÍTO
NOČNÍ 
VIDINY

POMŮCKA: 
KAA, NPK  

PUTT

ČASTÝ 
NÁZEV 
MĚNY

ZPĚVOHRY 1. DÍL 
TAJENKY

GONIOM. 
FUNKCE

IRSKÁ REP. 
ARM. zkr.

TRS TRÁVY
RÁNA NA 

JAMKOVIŠTI 
V GOLFU

ZVYŠOVÁNÍ 
VÝKONU 

DROGAMI

POLOVINA
ŽACÍ 

NÁSTROJE

PODEPŘENÍ 
MN. Č.

POPL. ZA 
STOLOVÁNÍ
AMERICKÝ 

KEŘ

HRACHOR 
JARNÍ

MLÁDĚ 
KOČKY
BODNÁ 
ZBRAŇ

IDENTIFI- 
KAČNÍ 

ČÍSLO ORG. 
zkr.

ŠÍJE

POLNÍ  
MÍRY

POROSENÍ
JMÉNO 

NĚM. ZPĚV. 
HAGEN

VODNÍ 
NÁDRŽE

ORCH. ČES. 
ROZHLASU
KROKOVA 

DCERA

SHOZENÉ 
PAROHY

VÝKLENEK
ÚPLNÁ

SLEPIČÍ 
CITOSLOVCE
PRIMITIVNÍ 

ZBRAŇ

ČÁST 
DIVADLA

EGYPTSKÝ 
FARAON

OTÁČ. ČÁST 
MOTORU

ŽLUTO- 
HNĚDÉ 

BARVIVO

NEČISTOTA 
V KAPALINĚ

POBÍDKA

ROZPUŠ- 
TĚNÁ LÁTKA
SILNICE POD 
POVRCHEM

OLGA 
DOMÁCKY

OPEČENÝ 
CHLÉB

SKLAD. PRO 
OSM HLASŮ

KOUTEK
MPZ IRSKA

ÚMRTÍ

DRUH 
HNOJIVA

PRŮZOR  
VE ZDI

STŘEDOEVR. 
UNIVERZITA

SPORTOVNÍ 
KLUB. ZKR.

A TAK 
PODOBNĚ

SEKNOUT
JACÍ 

SLOVENSKY

NÁRODNÍ 
STRANA 

zkr.

PLASTIKA  
Z PÁL. HLÍNY

ZNAČKA 
DECILITRU

UNIVER- 
ZITNÍ 

ŠKOLNÍK

ZNAČKA 
SÝRŮ

PŘEDMĚTY 
UCTÍVÁNÍ

VNITŘNÍ 
TLAK

Tajenka křížovky 
z minulého čísla 
Salesiánského  
magazínu  
č. 2/2019 zněla: …. 
od kritika nečekejte 
sebekritiku. 

Gratulujeme všem 
výhercům

Klára 
MACHŮ 
Uherský Brod

Ludmila 
JANOUŠKOVÁ 
Plzeň

Jana 
TÓTHOVÁ 
Osek u Duchcova

Mariana 
HASÍKOVÁ 
Praha 8

Josef  
ŠATNÝ 
Kobeřice

Jaroslava 
HAMAJDOVÁ 
Zruč nad Sázavou

Vlaďka 
KŘEHOTOVÁ 
Boletice n. Labem

Libuše 
DROZDOVÁ 
Brno

Marie 
FŇOUKOVÁ 
Nové Město n. Metují

Jan 
BLAŽEK 
Velké Opatovice

Soutěž o ceny: Vyluštěnou tajenku zašlete na adresu redakce (Salesiánský magazín,  
Foerstrova 2, 616 00 Brno). Ze správných odpovědí bude vylosováno 10 výherců, kteří obdrží 
věcné ceny. Řešení zasílejte do 30. června 2019.
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Dvanáctého července oslaví 
krásnou čtyřicítku Jaroslav Fogl 
v Bulharsku. 

15. 7. slaví pětapadesátiny Jindřich 
Šrajer z Českých Budějovic. 

24. 7. má kulatiny Josef Glogar 
a oslaví je nejspíš v Prostějově. 

Sr. Lída Němcová bude slavit 
7. srpna a tytéž kulatiny se budou 
slavit v dálných misiích, protože 
také Jaroslav Vracovský bude 
mít 11. srpna padesátiny. 

Sestra Jana Plevová oslaví 
14. srpna čtyřicítku a Dana 
Fučíková pětačtyřicítku 19. srpna. 

Všem oslavencům srdečně 
gratulujeme a vyprošujeme 
Boží požehnání.

Gratulujeme

VÝROČÍ

sr. Lída Němcová

50

sr. Jana Plevová
40

sr. Dana Fučíková

45

50
Jaroslav Vracovský

60
Josef  Glogar

40
Jaroslav Fogl

55
Jindřich Šrajer

POZVÁNKA NA DUCHOVNÍ CVIČENÍ EXALIEVŮ
Duchovní cvičení pro bývalé žáky Dona Boska se uskuteční ve Fryštáku 
v termínu od 19. 8. 2019 / 18:00 h do 23. 8. 2019 / 9:00 h.
Přednáší P. Pavel Kuchař.

Přihlašujte se u Marie Koutné, tel.: 605 872 718 nebo u Marie Chovancové, tel.: 605 284 068.
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V Mnichově 
se sešli  
evropští 
salesiánští  
nakladatelé 
Jednou za dva roky pořádá hlavní 
rádce pro sociální komunikaci 
don Filiberto Gonzales setká-
ní evropských salesiánských 
nakladatelů. Naposled se konalo 
v Praze a letos mělo za pořadate-
le bavorskou metropoli Mnichov.

Kromě mnichovských salesiánů 
mělo hlavní patronát nad setkáním 
barcelonské nakladatelství Edebé 
v čele s energickou a jazykově 
nadanou Martou Palomares. 
Na mítink přijeli nakladatelé ze 
Slovenska a Slovinska, z Polska, 
Chorvatska, Portugalska, Anglie, 
ze Španělska kromě Edebé také 

madridské CCS, za Česko Portál – 
a samozřejmě za Německo DBV 
(Don Bosco Verlag). Shodli jsme se 
na několika trendech, které budou 
do budoucna pro salesiánská 
nakladatelství v Evropě společná: 
v čele nakladatelství už většinou 
nejsou salesiánští kněží nebo 
řeholníci, nýbrž kompetentní laici. 
O to silnější by měla být vazba 
salesiánů na vedení jednotlivých 
nakladatelství, abychom „kráčeli 
společně“. Po celé Evropě se mění 
čtenářské návyky, i když výchov-
ná a rodičovská literatura se stále 
čte a jde na odbyt. Také v oblasti 
distribuce se plošně odehrávají 

zásadní změny, které směřují 
ke stále silnějšímu podílu velkých 
internetových firem na trhu (Ama-
zon). Nechyběly kulturní zážitky: 
návštěva mnichovského marián-
ského dómu, místní pivnice, cesta 
vlakem do Benediktbeuernu, 
kde mají salesiáni vysokou školu 
sociálně-pedagogickou a kde 
jsem bohužel jen letmo pozdravil 
českého emeritního profesora, 
salesiána Františka Kopeckého. 
Příští setkání bude za dva roky 
v portugalském Portu.

Zdeněk Jančařík

Na Vyšší odborné škole sociálně 
pedagogické a teologické Jabok 
v Praze se již počtvrté v řadě 
konal tzv. tematický den pro 
všechny studenty a učitele. 

Studenti mají namísto výuky pří-
ležitost vytvořit si názor o jednom 
z témat, kterým jsou věnovány 
přednášky, diskuse či workshopy. 
Letošní tematický den nesl název 

Odpovědnost za životní prostředí.
Program započal přednáškou 
Martina Bursíka z Komory obno-
vitelných zdrojů o konci fosilních 
paliv jako zdroji energie a úvahou, 
jak a čím fosilní paliva nahradit. 
Navázala panelová diskuse, bě-
hem níž se moderátorka Magda-
léna Trusinová ptala odborníků 
a vědců z oblasti energetiky Kláry 
Sutlovičové, Josefa Fiřta, Vladimíra 
Wagnera a Marka Drápala, jaký 
je český energetický mix a jaký je 
jejich názor na dostavbu dalších 
bloků atomových elektráren v Te-
melíně a Dukovanech. Dopolední 
část zakončila ekopsycholožka 
Šárka Křepelková pohledem 
na vztah člověka k přírodě. 

Odpoledne se studenti ve třech 
menších skupinách vystřídali 
na workshopech o komposto-
vání ve městě a mohli zabořit 
ruce do vermikompostéru, dále 
si poslechli, jak vypadají v praxi 
myšlenky papeže Františka ve far-
nosti v Kravařích u Olomouce. Třetí 
workshop poskytl posluchačům 
šest jednoduchých nápadů, jak 
a kde ve svém životě trochou 
omezení můžeme přispět k ochra-
ně klimatu. 
 
Během 4. tematického dne se 
všichni občerstvovali bezmasým 
jídlem a fairtradovými nápoji. 

Pavel Nášel

Čtvrtý tematický den 
na Jaboku
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