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Vybrali jsme pro vás:

4/  Přinášet salesiánského ducha všude
 Že je možné podnikat eticky, chovat se  

ke svým zaměstancům s respektem, 
pomáhat a zároveň dosáhnout významných 
úspěchů i na konkurenčním mezinárodním 

poli, nám ve svém rozhovoru přibližují 
manželé Mrázkovi.

 
24/  2021 Medový rok 

SADBA představuje Medový rok.  
Nejedná se však o oblíbenou lahůdku,  
ale o dvanáctidílnou sérii věnovanou 
jednomu ze salesiánských velikánů  

a misionářů otci Janu Medovi.   
 

28/ Otevřený dům, kde se na děti nekřičí 
V komunitním centru Máj v Českých 

Budějovicích se na děti nekřičí, naopak! 
V této vyloučené lokalitě dodávají 

stovkám dětí a mladých lidí pocit bezpečí 
a tolik potřebného přijetí a lásky obětaví 

pracovníci Salesiánského střediska.
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Milí přátelé,

ona Boska jsme všichni oslavili více méně 
v ústraní, kostely stále ještě spíš uzavřené 
ve stupni pět, ovšem s vědomím, že jakmile 
to půjde, budeme jednou konečně zase spo-

lu s těmi, s nimiž v běžném salesiánském životě tráví-
me tolik času: s mladými, s dětmi, s rodinami, s farníky 
a s našimi zaměstnanci, dobrovolníky a animátory. 

Brzy tomu bude rok, co propukla pandemie, a zdá se, 
že možná i druhé Velikonoce budeme trávit v uzávě-
ře. Don Bosco nikdy během svého života neodešel 
do důchodu nebo do ústraní, právě krizové situace ho 
vždycky podněcovaly k většímu úsilí o záchranu mlá-
deže. V létě roku 1854 propukla v Turíně cholera. Ulice 
velkoměsta byly prázdné, všude panovalo dusivé 
ticho. Tehdy turínský arcibiskup prosil všechny věřící, 
aby nezapomínali na svou křesťanskou povinnost a šli 
dobrovolně pomáhat nemocným a ošetřujícím. Don 
Bosco k tomu vybídl i své chlapce. Hlásilo se jich teh-
dy hodně. Vybral z nich asi 40, mezi nimi byl i Dominik 
Savio. Chodili pomáhat do lazaretu, starali se o sirotky 
a nemocné, přinášeli jídlo, deky a oděvy potřebným. 
Žádný z jeho chlapců se tehdy nenakazil a jedinou 
odměnou jim byla mariánská medailka, kterou dostali 
od Dona Boska.

V těchto týdnech a měsících myslíme především 
na vás, kteří jste nemocní, ale také na ty, kteří se 
o nemocné s láskou staráte. Vzpomínáme na vás při 
každodenním růženci a věříme, že se brzy začneme 
zase setkávat s novým nadšením. 

Maria, Uzdravení nemocných, oroduj za nás!  
Svatý Jene Bosco, přimlouvej se za nás!
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Milí přátelé, čtenáři Salesiánského 
magazínu a přátelé Dona Boska! 

ozdravuji vás začátkem 
roku 2021 a věřím, že to 
bude rok plný požehná-
ní. Když jsem přemýšlel 

o tom, co znamená jeden rok, 
myslel jsem na něco, co mi velmi 
leží na srdci. Díky své výchově 
i díky vlastní povaze pociťuji trva-
lou potřebu být vděčný za mnoho 
věcí, jichž se mi v životě dostalo 
bez mých zásluh. A také bych rád 
jménem Dona Boska poděkoval 
tisícům mladých lidí, kteří jsou 
našimi dobrodinci a pomáhají 
salesiánským dílům ve světě.  

Celý minulý rok se mnoho dob-
rovolníků ze salesiánské rodiny 
nasazovalo pro pomoc bližním. 
Nahrál jsem tedy videozprávu,  
v níž jsem děkoval za štědrost 
mnoha lidí, kteří pomáhali během 
pandemie koronaviru těm nejpo-
třebnějším. Dostal jsem desítky 
konkrétních zpráv, které potvrzo-
valy vděčnost lidí za naši trans-
parentnost při vykazování, kam 

přesně pomoc dárců šla a co se 
stalo s penězi, které lidé darovali. 

Jako Don Bosco
Don Bosco často říkal: „Já jsem 
vždycky potřeboval všechny.“ 
Chladný večer 3. 11. 1846 se stal 
nezapomenutelným, protože toho 
dne dorazil do Turína po čtyřice-
tikilometrovém pěším putování 
se svou matkou, s breviářem pod 
paží. Markéta měla v košíku pár 
osobních věcí a následovala svého 
syna v jeho bláznivém dobro-
družství. Nenutil ji. Miloval svou 
mámu. Ona ho ale milovala ještě 
víc, a proto nezaváhala: „Jeníku, 
půjdu s tebou.“ Znavení se dovlekli 
k branám města. Jeho přítel, kněz 
Vola, je uviděl a zvolal: „Vy jste se 
zbláznili! Kam jdete? Jak budete žít? 
Máte něco aspoň na tento večer?“ 

„Bůh se postará, příteli,“ 

Don Vola daroval Janu Boskovi 
své hodinky. Zaplatil jimi nájem 
pro první měsíce. „Vidíš? Bůh se už 
stará,“ říkal pak Don Bosco. Po celý 
život prosil o pomoc stovky lidí. 
Nikdy nežádal příspěvky pro sebe, 

ale pro své chlapce. Zároveň 
pevně věřil v Boží prozřetelnost 
a chodil od jedněch dveří ke dru-
hým. Kromě matky Markéty mu 
pomáhala maminka dona Ruy, 
jednoho z prvních salesiánů a jeho 
prvního nástupce, a také matka 
arcibiskupa Gastaldiho, nebo 
třeba také tatínek Dominika Savia. 
Byla to pěkná skupina lidí, kteří 
dali jeho dílu úplně jiných rozměr, 
než měly tehdejší instituce. Jeho 
dílo rostlo díky dobrodincům, 
užší „rodině“, ale také duchovním 
rádcům a pomocníkům, jako byli 
Josef Cafasso, Leonard Murialdo 
nebo Jan Borel. 

Když jsem později navštívil sa-
lesiánská díla pro nejchudší děti 
v Latinské Americe, v Africe, v Indii 
a v některých zemích Oceánie, 
zdálo se mi, že se neliší od situace 
díla Dona Boska na Valdoccu. 
 
Také nás v době pandemie pohání 
naděje. Společně to zvládneme.

Ángel F. Artime
hlavní představený SDB

ÚVODNÍK

Muž  
Boží, 
který  

žil pro 
mladé

P
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ASC

Přinášet 
salesiánského 

ducha  
VŠUDE

Tentokrát vám přinášíme  
povídání Helenky a Zdeňka  
Mrázkových z Prahy-Ďáblic. 

Oba jsou sice již v penzi,  
ale energie a radost jim  

nechybí. Hela vypomáhá jako  
dobrovolník v Sue Ryder  

a jinak podle potřeby  
s vnoučaty, kterých mají šest.  

Zdeněk je spoluzakladatelem 
firmy Elektroline a. s., která  

má dnes cca 350 zaměstnanců 
a zakázky po celém světě.  



ak trochu navazujeme 
na minulé číslo Salesián-
ského magazínu, kde jste 
si mohli přečíst portrét 

blahoslaveného Giuseppe Toniola, 
profesora politické ekonomie, kte-
rý se snažil do ekonomie prosadit 
etické prvky. Teorie je krásná věc, 
ale je to možné i v praxi?

V křesťanských a salesiánských 
kruzích se nejčastěji mluví 
o životě farnosti, apoštolátu, sa-
lesiánském duchu. Profesní věci 
se tu moc neřeší. A podnikání už 
vůbec ne. Ty jsi, Zdeňku, spo-
luzakladatelem úspěšné firmy 
Elektroline. Dá se v dnešní době 
podnikat eticky, křesťansky, či 
dokonce nějak salesiánsky?

Otázka, zda lze podnikat křes-
ťansky, je poněkud zavádějící. 
Spíš bych se zeptal, zda může 
podnikat křesťan nebo salesián 
spolupracovník v oborech, které 
předpokládají, že firma bude tvořit 
zisk. Ale to je trochu jako otázka, 
zda křesťan může být profesionál-
ním fotbalistou. Zcela odpovědně, 
ale jen za sebe, říkám, že pokud 
se má svět posvěcovat, měli by 
podnikat nebo hrát fotbal přede-
vším křesťané. Předpokladem je, 
že jsou kvalifikovaní, mají nutná 
charismata, jejich situace a rodina 
jim to umožní a jsou ochotní slou-
žit. Protože o nic jiného v podstatě 
nejde. Jejich zázemí v Bohu je jim 
pak velkou pomocí. Podniky, které 
jsou řízeny tak, aby vytvářely 
důstojná pracovní místa a fungo-
valy v tržním prostředí alespoň 
střednědobě spolehlivě, jsou ne-
smírně potřeba. Fungování zdravé 
firmy není možné hodnotit pouze 
podle ekonomických ukazatelů.
Předsudek, že podnikat znamená 
jednat nečestně nebo hříšně, je 
bohužel u nás hluboce zakoře-
něn. Přitom být zaměstnancem 
není samo o sobě nějaká ctnost. 
Vždy záleží na tom, jak ke svým 
povinnostem přistoupíme. Nejde 
o množství svěřených hřiven, ale 
o způsob, jak jich využijeme ku 

prospěchu druhých. Být podni-
katelem nebo manažerem otvírá 
mnohem větší možnost pomáhat, 
než pokud se té odpovědnosti 
bezdůvodně zřekneme. Ovšem 
pokud jsme si také vědomi svých 
limitů a rizik.

Jací jsou křesťanští či salesiánští 
zaměstnanci? Pokud vím, tako-
vých u vás pracuje poměrně dost.

Jsem vděčný za to, že křesťanští 
zaměstnanci jsou u nás příkla-
dem a pro svoje ukotvení pevnou 
součástí naší firemní kultury, 
každý na tom místě, které mu 
bylo svěřeno. Zároveň je třeba říct, 
že i mezi ostatními kolegy jsou 
lidé, kteří přes své „nekřesťanské 
kořeny“ jsou radostí a nenahradi-
telnými členy našeho firemního 
společenství. Být křesťanem není 
kvalifikace pro pracovní pozici, ale 
veliká pomoc při tvoření ducha 
každého společenství. Stále však 
zůstává zásadní odpovědnost 
jednoho každého za vlastní přístup 
a rozhodování. 

PODNIKAT BY MĚLI  
PŘEDEVŠÍM KŘESŤANÉ

K odpovědnosti těch, kteří mají 
za úkol po profesionální stránce 
řídit podřízené, patří i péče o jejich 
důstojné postavení a zacházení. 
Brzy se ukáže, zda máme mezi 
sebou lidi, kteří mají předpoklady 
vzít na sebe odpovědnost nejen 
za svůj výkon, ale i za druhé. Ne-
zdá se to, ale je to mnohem těžší 
služba než pracovat především 
„na sebe“. Člověk musí na úkor 
svého profesního růstu věnovat 
více času přemýšlení o druhých, 
hledání vhodných pozic tak, aby 
co nejvíce využili svoje dary a celý 
tým splnil co nejlépe to, co se 
od něj v zájmu firmy očekává.
Je úkolem managementu pomá-
hat všem odpovědným při hledání 
co nejlepších řešení a jsem rád, 
že právě u nás v představenstvu 
máme moudré lidi, kteří si v tomto 
rozumí. A je veliký dar, pokud je 

hlavou představenstva člověk, 
který dokáže vize jasně formulo-
vat, a přitom má důvěru i autoritu 
u svých kolegů. Skutečnou radost 
mám z rodin, které během fun-
gování firmy vznikaly a z toho, že 
díky náročnému, ale důstojnému 
zázemí, které společně tvoříme, 
mohou vychovávat své děti, dbát 
o jejich rozvoj. Konec konců, pro 
založení firmy jsme se rozhodli 
právě proto, abychom pomohli 
všem zaměstnancům vytvořit 
důstojný prostor k životu. Možná 
ne ideální, ale dobrý a pravdivý 
a schopný stálého rozvíjení.

Může se podnikatel v dnešní 
době inspirovat Donem Boskem?

Myslím, že každý, kdo se rozhodne 
jít v životě cestou přijetí odpověd-
nosti a zvlášť odpovědnosti nad 
rámec vlastní potřeby, je někým 
inspirován. Pokud si vybere Dona 
Boska, nemá to lehké, jeho nároky 
nejsou malé. Ale pokud ho oprav-
du poznal, pokud ho našel v jeho 
následovnících, je radostí se jím 
nechat inspirovat, přinášet jeho 
ducha do společenství, ve kterém 
žije a pracuje. Až časem člověk 
pochopí, že je to pro jakoukoli 
komunitu, včetně té pracovní, 
dobrá cesta k dlouhodobému 
zdravému fungování. Přesah, nad-
hled a poselství, které Don Bosco 
přinášel do svých aktivit a hlavně 
vztahů, jsou cenné i pro dnešní 
aktivity a vztahy. A nejen k mláde-
ži. Ukotvenost a důvěra v přesa-
hující Boží záměr je osvobozujícím 
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„ Elektroline při práci na mostě v Troji
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východiskem pro řešení každoden-
ních problémů a učí pokoře. S jeho 
důvěrou v pomoc Panny Marie 
Pomocnice jsem udělal i já sám 
zkušenosti, které bych laicky, ale 
poctivě, nazval zázrakem. A nikoli 
jen na úrovni ducha, ale i v běžných 
situacích a výzvách. Mohu s klid-
ným svědomím prohlásit Pannu 
Marii za Pomocnici i v technicko-
-stavebně-obchodní problematice.

Setkáváš se při své práci  
i s mladými lidmi?

Mnozí si dnes uvědomují, že i pří-
prava na povolání patří k výchově 
mladých, a použití preventivního 
systému se zde jeví velmi vhodné. 
Snažíme se i v práci vytvářet vý-
chovné prostředí pro mladé lidi. 
Spolupracujeme se středními ško-
lami, děti zaměstnanců přicházejí 
na brigády. Jistě není možné oslo-
vit jich stovky, ale vážím si toho, 
co možné je, protože to je pomoc 
mladým. Ale je to také zátěž navíc 
pro schopné a ochotné kmenové 
pracovníky. Zároveň je pro mě 
trvalou výzvou myslet na mladé 
lidi, na jejich těžkosti i potenciál, 
na jehož rozvinutí všichni čekáme. 
Na to, že oni nejsou až tak ukot-
veni v mém světě, ale potřebují 
se naučit žít plodný život ve svém 
světě. Naší odpovědností je i vy-
tvářet podmínky pro obnovování 
lidského i technického zázemí 
firmy tak, aby mohla být výzvou 
i pro mladé. Vlastně bych řekl, že 
vytváření prostoru pro fungování 
rovnováhy mezi zkušeným přístu-
pem nás starších a prostorem pro 
využití energie a drajvu mladých 
lidí je základem stability firmy. 
O co jiného se snažil Don Bosco 
pozváním mladých ke spoluprá-
ci? Takže ano, nabízí se mnoho 
inspirace, ale pro mě osobně je ta 
od Dona Boska zásadní.
Jen na okraj bych zmínil, že právě 
tyto zkušenosti mne vedou k úva-
hám o tom, kdo je to vlastně dnes 
ohrožená mládež. Zda by nestálo 
za to tento termín znova promys-
let ve smyslu nebezpečí, kterým 
musí čelit mladí lidé, po kterých 

právem požadujeme odvahu jít 
dál a tvořit nové hodnoty. Ale oni 
sami jsou nepřipravení, především 
pokud jde o chápání odpovědnosti 
a rizik. Bývají také bez zkušeností 
s funkčními vtahy, založenými 
na poznání, že motivem vztahu 
nemusí být jen vlastní prospěch, 
ale i důvěra a touha po společném 
dobru. Jsou tragédie vzdělaných 
a chytrých mladých lidí jen jejich 
vinou? A jsou menší než ohrožení 
těch, kteří jsou na dně, svázáni 
drogami či jinými handicapy? 
A nejsou ztráty na lidech tvůrčích 
a vzdělaných s potenciálem velké 
služby ztrátami i pro nás ostatní, 
kteří na plody jejich práce čekáme, 
a jsme na ně dokonce v mnoha 
ohledech odkázáni?

Tímto jsme se dostali k salesián-
ským tématům a to se ke Zdeňkovi 
připojila i Hela.

Co vás přivedlo do Sdružení 
salesiánů spolupracovníků? 

HELA: Dá se říci, že salesiáni nás 
provázeli od našeho dětství. V roce 
1967–1968 při uvolnění poměrů 
k nám do Otrokovic přišli salesi-
áni P. Vojtěch Frélich a P. Tomáš 
Kudela. Začalo občasné scházení, 
výlety, zpívání v kostele. Uvolnění 
brzy přituhlo, ale stejně jsme se 
scházeli tajně dál. Další náš salesi-
án, P. Pekárek, se znal s P. Jendou 
Vývodovým a dali dohromady 
setkávání tří mládežnických 
společenství: Prahy, Litoměřic 
a Otrokovic. Jezdili jsme tajně 
společně několik let na prázdniny, 
třikrát za rok se naše společenství 
sešla na taneční zábavě, plese či 
podobné akci. Spali jsme po rodi-
nách.  Z tohoto setkávání vzniklo 
několik manželství – taky to naše.

ZDENĚK: Já bych asi taky začal 
rokem 1968 (to mi bylo třináct), 
kdy do kobyliské farnosti sv. Tere-
zičky přišlo jaro. Byl obnoven skaut 
a již na prvním táboře jsem poznal 
P. Václava Teplého. Záhy do far-
nosti „na výpomoc“ přišel P. Jan 
Vývoda a paní Alžběta Nováková 

zvaná Zuzka. Od té doby jsem byl 
se salesiánskou rodinou praktic-
ky v nepřerušovaném kontaktu. 
Provázela nás při naší známosti 
s Helou, při naší službě mladým 
ve farnosti, při přípravě na vstup 
do ASC, i při všech dalších pod-
statných životních rozhodnutích, 
včetně rozhodnutí pro založení 
firmy v roce 1992. A patří sem 
i mnozí spolupracovníci, kteří nás 
celou dobu provázeli. 

HELA:  Po svatbě jsme bydleli 
na Praze 8 a chodili jsme k Tere-
zičce do Kobylis. Rádi jsme byli 
s mladými a na popud Jendy 
Vývody jsme začali jezdit s mlá-
deží z farnosti týden na prázdniny 
a jednou za 14 dní jsme se setká-
vali na „spolčo“. S nádechem dob-
rodružství, které bylo někdy v po-
hodě, někdy trochu se zatajeným 
dechem, ale máme na to krásné 
vzpomínky. Měli jsme tak pocit, že 
trošku vracíme, co bylo kdysi dáno 
nám. No, a jednou Jenda poví-
dá, že když ale chceme mladým 
dávat, měli bychom taky někde 
čerpat, a poslal nás na sobotní 
duchovní obnovu ASC. Živě si to 
pamatuji. Přijeli jsme tajně do Ko-
lovrat k Ovečkům, tam všichni 
vytáhli jakési brevíře a hrkali ně-
jaké verše, pak se hlavně mlčelo. 
Ven se nesmělo z bezpečnostních 
důvodů a my jsme moc nechápali, 
proč tam jsme, jak nám to pomůže 
při výletech s mládeží. No, ale pak 
vzniklo formační společenství pod 
vedením manželů Schrötterových, 
kde nám bylo moc fajn, víc jsme 
vše pochopili a začali být za spo-
lečenství ASC vděčni. Sliby jsme 
skládali na Hradešíně v prosinci 
1985 u P. Vincence Mrtvého.

ZDENĚK: Kdybychom uměli usku-
tečnit alespoň procento dobrého 
z toho, co jsme od salesiánů 
dostali, dalo by se hovořit o cestě 
ke svatosti. Ale taky jsme toho 
hodně pokazili, nicméně věřím, že 
nám bude odpuštěno.

Co jako salesiáni spolupracovní-
ci děláte nebo jste dělali?



ZDENĚK: Toto je myslím docela 
zásadní otázka. Už svojí formulací 
odhaluje určité nedorozumění. 
V době, kdy jsme se rozhodovali 
pro život v salesiánské rodině, 
jsme nerozlišovali, zda něco bu-
deme dělat jako spolupracovníci 
a něco jiného jako křesťané a něco 
jiného jako občané nebo rodiče 
a podobně. Společenství jsme 
brali jako součást života a nad 
vším, co jsme dělali, se vznášela 
otázka, zda by z nás měl v dané 
situaci Don Bosco radost. Byli jsme 
povoláni přinášet salesiánského 
ducha a jeho hodnoty všude, kam 
jsme byli posláni. Především tam, 
kde se salesiáni dostat nemohli. 
Takto jsme rozuměli tomuto úkolu 
a myslím, že jsme se mu, přes 
mnohá selhání, nezpronevěřili 
dodnes. Někdo ale „spolupracov-
nictví“ chápe tak, jako by spolu-
pracovník měl být „zaměstnan-
cem“ salesiánských děl. Anebo 
že „zaměstnanec“ v salesiánském 
díle je vlastně spolupracovník. 
Myslím, že jde o mylnou předsta-
vu. Jsou to dvě různé věci, které 
se jistě protnout mohou, ale určitě 
nemusí. Pokud někdo pracuje pro 
salesiánské dílo, je to většinou tak, 
že s ním tráví v každodenní cenné 
a nelehké službě několik let svého 
života. Ale nikterak není nutné, 
aby sliboval celoživotní službu 
a trvalou formaci, aby podřizoval 
salesiánskému poslání celý život 

svůj a své rodiny. Ale být spolupra-
covníkem tak, jak to chápeme my, 
je především závazek k celoživotní 
formaci a ta má smysl, pokud nám 
pomáhá přinášet salesiánské hod-
noty do celého našeho vlastního 
života, života naší rodiny, života 
v práci i ve volném čase. Všude 
tam, kde právě jsme. Na všech 
místech být svědky salesiánské-
ho ducha. To je úkol zcela jiný. 
Život ve fungujícím místním sale-
siánském společenství a skrze ně 
společný život podle Pravidel nám 
nabízí podíl na milostech, které 
nám Don Bosco zanechal, a je 
nenahraditelným trvale formačním 
pramenem, zázemím i prosto-
rem pro hledání. Takto chápeme 
svůj slib, svoji odpovědnost vůči 
salesiánské rodině my. Myslím, že 
dnes je jedním z aktuálních úkolů 
znovu promyslet a prodiskutovat 
tyto pro salesiány spolupracovníky 
klíčové otázky. Především proto, 
abychom si byli jistí, co vlastně mla-
dým zájemcům můžeme nabídnout 
a co od nich případný slib bude 
vyžadovat. 
Co jsme tedy dělali a děláme jako 
spolupracovníci? Vše, co jsme 
dělali, jsme chápali jako salesiánské 
dílo. A za těch 35 let jsme stihli do-
cela hodně. Něco se podařilo, mno-
ho jsme zanedbali nebo neuměli. 
Mnoho věcí žije dál, jiné skončily. 
Bylo by to na dlouhé vyprávění. 

HELA: Společenství ASC nám 
vytvářelo a stále vytváří cennou 
protiváhu k výzvám a nabídkám re-
álného světa, které nás chtě nechtě 
ovlivňují. Díky společenství ASC 
a charismatu Dona Boska snad lépe 
vidíme potřeby druhých a učíme se 
rozhodovat pravdivěji. V tomto smy-
slu považujeme naše společenství 
za velmi důležitou součást života.

Co byste nám řekli na závěr?

ZDENĚK: Chtěli bychom povzbudit 
čtenáře k odvaze být odpovědní 
a kreativní, ale také féroví. Neboj-
me se jít s kůží na trh a zlepšit mo-
rální a etické klima v naší společ-
nosti! Bude se nám všem žít lépe. 

HELA: Salesiánům bychom přáli 
nová povolání, aby měl kdo běhat 
po hřištích, jezdit na výpravy 
a povídat s mládeží, a to nejen 
nízkoprahovou, ale i v našich 
farnostech, zvláště ve věku, kdy 
mladí neradi naslouchají svým 
rodičům. A my sami bychom si 
trochu sobecky přáli, abychom 
mohli stárnout spolu a v radosti 
a vděčnosti ještě chvíli pozorovat 
naše děti a vnoučata. A když bude 
zdraví a energie, ještě tu a tam 
něco málo pomoci.

Jan Zindulka 
foto: archiv rodiny Mrázkových
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Kdy už půjdeme do školy?
Jak se salesiánská škola proměňuje během koronavi-
ru, jak zvládá zajišťovat praktickou část výuky a jaké 
změny chystá?  

yslím, že všechny 
školy se zavřou, 
jenom ta naše bude 
fungovat,“ tvrdil je-

den student Církevní střední školy 
Jana Boska v Praze-Karlíně loni 
na začátku března. „Protože jsme 
církevní škola,“ dodal na vysvět-
lenou. V hlase zaznívala naděje 
na neplánované prázdniny i trocha 
obav, že zrovna ta naše škola bude 
učit nejusilovněji ze všech. Opat-
ření vlády pak nenechala nikoho 
na pochybách: školy se zavřely, 
ale prázdniny nenastaly. „Bylo nám 
jasné, že to nebude na dva týdny,“ 
vzpomíná ředitelka školy sestra 
Michaela Pitterová. „Proto naši 
studenti odcházeli ze školy s in-
strukcí, že se bude učit distančně 
a že mají očekávat pokyny emai-
lem. Výuku online jsme zahájili 
bezprostředně, zavedli jsme hodi-
ny přes aplikaci Microsoft Teams 
a úkoly i testy online. Naivně jsme 
si mysleli, že třeba budeme mít 
trochu víc času, abychom připravili 
školní vzdělávací program pro 

nový obor, o který jsme chtěli 
požádat. Neuměli jsme si předsta-
vit, že příprava online vyučování 
dá asi čtyřikrát víc práce než toho 
prezenčního,“ usmívá se. 

Církevní střední škola Jana 
Boska totiž prochází transformací, 
která vychází ze změny vyučova-
ných oborů. V loňském školním 
roce zde zahájili vyučování tříleté-
ho učebního oboru Ošetřovatel. 
Jedná se o obor zdravotnický 
a jeho absolventi se uplatní v ne-
mocnicích, v léčebnách dlou-
hodobě nemocných, ústavech 
sociální péče, stacionářích pro 
osoby se zdravotním postižením, 
v hospicích apod. Mohou působit 
také v domácí ošetřovatelské péči. 
Dalším oborem jsou Pečovatelské 
služby, které jsou dosud dvouleté 
a bez výučního listu. „Právě tohle 
chceme teď změnit,“ vysvětluje 
sestra Michaela. „Proto jsme, i přes 
těžkosti koronavirové doby a on-
line výuky, připravili všechny pod-
klady a požádali o změnu oboru, 

čemuž ministerstvo vyhovělo. 
Od příštího školního roku budeme 
vzdělávat podle školního vzdělá-
vacího programu Pečovatel, obor 
bude tříletý a s výučním listem.“ 
Tento obor bude sociální a jeho 
absolventi se uplatní zejména 
jako pracovníci sociálních služeb 
v ambulantních nebo pobytových 
zařízeních a v terénních službách, 
případně i v mateřských školkách. 

„Řekla bych, že obor Pečo-
vatel zahrnuje širší okruh oblastí 
praktického výcviku, zatímco obor 
Ošetřovatel je více zdravotnicky 
specializovaný,“ snaží se objas-
nit rozdíl oborů sestra Zuzana 
Magerová, učitelka ošetřovatelství. 
„Absolventi obou oborů mají být 
schopni pomoci klientovi s hygi-
enickou péčí a s podáváním jídla. 
Ošetřovatelé dále pomáhají při 
převazu ran, obstarávají dílčí úkony 
při přípravě pacientů na operaci, 
například vyprazdňování, měří 
fyziologické funkce, transpor-
tují pacienty na vyšetření a také 
asistují při odborných výkonech.  
Mohou spolupracovat při reha-
bilitaci, zařazovat léky a pomůc-
ky… Vždycky pak bude záležet 
na schopnostech konkrétního 

FMA

„M



člověka. V nemocnicích často 
personál chybí, tak naši studenti 
budou moci dobře najít uplatnění,“ 
dodává sestra Zuzka. Absolventi 
pečovatelského oboru pak jsou 
schopni zajistit komplexní péči 
o osobu klienta i o jeho domác-
nost: od hygieny a stravování přes 
vaření, praní a úklid, přes pomoc 
se zajištěním sociálních služeb až 
po aktivizaci, vycházky, smyslupl-
né trávení volného času a duchov-
ní péči. 

NA VZTAHY, KTERÉ SE 
VYTVOŘILY, MŮŽEME TEĎ 

NAVAZOVAT 

„Samozřejmě nečekáme, že by 
naši studenti byli všichni věřící,“ vy-
světluje sestra Michaela. „V průbě-
hu studia se ale dozví, že duchovní 
péče je pro někoho velmi důležitá 
a jak ji mohou zprostředkovat.“ 
Klienti mohou být senioři, děti 
nebo osoby s postižením. Tříletý 
pečovatelský obor bývá na školách 
často nabízen žákům se speciál-
ními vzdělávacími potřebami. „My 
tento obor otvíráme jako běžnou 
třídu, takže bude studijnější než 
na většině škol. Bude se tu učit 
např. chemie, základy ekonomiky 
a samozřejmě křesťanská etika. 
Ale zůstane mu charakter obo-
ru velmi praktického: polovinu 
vyučovacích hodin tvoří odborný 
výcvik, u ošetřovatelů je to pouze 
třetina,“ objasňuje ředitelka školy. 
„Specifikem oboru na naší škole 
je předmět aktivizace klientů, 
jemuž se chceme věnovat docela 
důkladně. Jednotlivá témata jako 
cvičení paměti, pohybové aktivity, 
využití hudby, výtvarných technik 
a her studenti budou moci rovnou 
uplatňovat i při odborném výcviku.“ 

Zajisitit odborný výcvik v době 
zákazu osobní přítomnosti žáků 
ve škole není jednoduchá věc. 
„Ošetřovatelé, jako zdravotnický 
obor, většinou směli mít praktické 
vyučování v nemocnici. Ne vždy se 
to podařilo – pokud tam byl covid, 
nepustili nás tam,“ vypráví sestra 
Zuzana. „Ale jsme moc vděční, jak 

se nám v nemocnicích Pod Petří-
nem i na Žižkově snaží vyjít vstříc 
s umožněním praxí.“ Větší problém 
mají dosavadní pečovatelé, stu-
denti dvouletého oboru. „Součas-
ný druhý ročník je pandemií hodně 
znevýhodněn. Na jaře odborný 
výcvik na pracovišti mimo školu 
vůbec mít nesměli a v tomto škol-
ním roce to není lepší. Když byly 
praxe chvíli povoleny, znemožnil je 
COVID v zařízení,“ povzdechne si 
sestra Michaela. „Vyučujeme tedy 
tak, aby naši studenti měli v době 
distanční výuky více teoretických 
předmětů, a doufáme, že nastane 
chvíle, kdy se budou moci připravit 
na závěrečné zkoušky také inten-
zívním obdobím praktické výuky.“  

„Je to náročné, ale mám také 
radost,“ hodnotí současné období 

ředitelka školy. „Z našich ošetřo-
vatelů, kteří se na praxích snaží 
a personál nemocnice je chválí. 
Z našich učitelů, kteří fungují 
za ztížených podmínek, přizpůso-
bují se každý měsíc změněnému 
rozvrhu a přitom dokážou být 
i tvořiví. Z našich „pečovatelů“, kteří 
se občas ptají ,A kdy už půjdeme 
do školy?‘ a dávají nám najevo, 
že do školy chodí rádi. I z toho, 
že jsme v září stihli uskutečnit 
adaptační kurz a turistický týden. 
Na vztahy, které se tam vytvoři-
ly, můžeme teď navazovat a tak 
aspoň trochu na tu naši mládež 
výchovně působit.“ 

Marie Vavříková, FMA
foto archiv FMA

„
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První stručný rozhovor se Zdeňkou Švédovou, nově  
jmenovanou inspektorkou sester FMA, přepisujeme  
z webových stránek sester salesiánek.

Jak to vypadá, když se sestra stane 
inspektorkou? 

Najednou je všechno jinak. Ono je 
to tak pokaždé, když dostaneme 
novou poslušnost, akorát v tomto 
případě to mnoho lidí komentuje, 
blahopřeje, kondoluje…

Kdy a kde tě zpráva zastihla? 

Napřed se mě pokoušela zastih-
nout v sobotu 2. ledna večer, ale 
to jsem řídila auto, tak jsem to 
nevzala. Když jsem pak na displeji 
viděla italské číslo, řekla jsem si, 
že rozhodně nebudu volat zpět. 
Druhý pokus nastal v neděli  

3. ledna po mši sv. v Hradci Králo-
vé na schodišti, tak tam už jsem 
to vzala, i když jsem si pohrávala 
s myšlenkou, že to neudělám.

Jaké dojmy jsi po svém ANO měla? 

Jestli je to pravda, jestli se Madre 
(představená v Římě, Matka Yvon-
-ne Reungoat) nespletla, protože 
jsme v provincii tři Zdenky a mož-
ná chtěla některou jinou.

Co jsi první hodinu po telefonátu 
udělala? 

Rozloučila jsem se se spolusest-
rou, která právě odcházela na vlak, 
pak jsem uklidila krabici od mopu. 
Pak jsem šla do kaple a chtěla 
jsem na Hospodinovi, ať mi k tomu 
podá nějaké vysvětlení.

NAJEDNOU JE  
VŠECHNO JINAK 

Jak reagovalo okolí, slaví se nějak 
bezprostředně tato událost?

Někdo slaví, někdo se vzpamato-
vává z šoku…

Zveřejňuje se jmenování hned?

V mém případě se to zveřejnilo, 
hned jak jsme se na tom domluvily 
se stávající inspektorkou. Slavnost 
Zjevení Páně se nám zdála docela 
vhodný den.

Máš pro nás nějakou vtipnou his-
torku ohledně svého jmenování?

Celá věc probíhá tak, že generální 
představená zavolá jmenované 
a potom informuje současnou 
představenou. V neděli večer mi 
přišla SMS od Janči (Jana Svo-
bodová, současná představená), 
že se mnou chce v pondělí ráno 
hovořit. Tak si říkám: Fajn, Madre 
Yvonne už zavolala. Dopoledne mi 
Janča volá a plánuje se mnou ně-
kolik věcí k pastoraci a radě a mezi 
řečí podotkne: pokud ti tedy nevo-
lala Madre. Když se to zopakovalo 
podruhé, došlo mi, že jí Madre asi 
zatím nezavolala a prostě to bere 
jako vtipnou hru. Pokusila jsem 
se důrazně Janču zastavit a opět 
jsem jí sdělila, ať raději počká, až 
jí Madre zavolá. Pomohlo to asi až 
napotřetí. Naštěstí Madre zavolala 
během tohoto našeho rozhovoru, 
takže nakonec bylo fakt jasno.

Jana Marková, FMA

Salesiánky mají novou inspektorku

ZDEŇKA ŠVÉDOVÁ

Vážení čtenáři,

chtěli bychom vám moc poděkovat za velkorysou štědrost.  
Je to až neuvěřitelné, k 31.12.2020 jste podpořili salesiánské 
dílo částkou 1 107 981 Kč, což plně pokryje náklady na výrobu 
a distribuci Salesiánského magazínu v uplynulém roce. 

Děkujeme za projevenou solidaritu, která svědčí o tom, že se 
sami cítíte být součástí odkazu Dona Boska a pokračujete v jeho 
díle v našich časech. 

Děkujeme také těm z vás, kteří jste přijali výzvu nabídnout  
magazín svým přátelům a známým. Kromě pana Ladislava 
Jelena, který s nápadem přišel jako první, získali nejvíce nových 
odběratelů Lenka a Lukáš Herichovi, a vyhrávají slíbenou  
odměnu v podobě dárku s citátem Dona Boska.

Redakce

„
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„Podcast“ – pro většinu mladší 
generace to už není neznámé 
počítačové slůvko nebo anglický 
novotvar, ke kterému by si nic 
nepřiřadila. U generace nad pěta- 
šedesát to může být ještě pořád 
velká neznámá, protože tam 
někde je předěl mezi počítačo-
vou a úplně nedigitální generací. 
A i lidé nad osmdesát někdy 
překvapí. Takový filozof Jan Sokol, 
kterému bude v dubnu pětaosm-
desát, je jedním ze zakladatelů 
české Wikipedie a vytrvale se an-
gažuje také v různých digitálních 
aplikacích – naposled v digitální 
univerzitě zvané Pátečníci.

Podcast je zvuková nahrávka, 
která se dá stáhnout jednoduše 
z internetu a poslouchat zdarma. 
Slovo samo prý vzniklo ze dvou 
jiných slov, a to iPod a broadcast, 
tedy „ajpodové vysílání“, nebo 
„vysílání do sluchátek“, chcete-li. 
Velkou výhodou takového nevi-
zuálního formátu je jeho digitální 
„velikost“. Pro jeho výrobu není 
třeba stahovat jakýkoli obrazový 
materiál, stačí nahrávat hlasy, 
které něco smysluplného říkají. 
Podcast nemá ani časové omeze-
ní, rozhovor nebo mluvení může 
trvat hodinu, dvě, ale také třeba 
jen deset minut. 

Od první koronavirové vlny se 
na podcastovém nebi pevně usa-
dilo několik podcastových hvězd. 

U ambonu
Karmelitánská komunita (Petr 
Glogar a Pavel Pola) od Pražského 
Jezulátka začala na Hradčanech 
budovat nové místo intelektu-
álního setkávání nad spirituální-
mi tématy a rozhodli se vysílat 
mluvené slovo. Podcast nazvali 
U ambonu. Začínali s několi-
ka osvědčenými kazatelskými 
osobnostmi (zmínění karmelitáni, 
Láďa Heryán, Josef Prokeš, Petr 
Vaďura), pak se přidali další (Bob 
Fliedr, Marcela Kašpárková, Jaro-
slava Šiktancová...). Jarní podcast 
už se dočkal dokonce knižního 
vydání v nakladatelství Portál. 
Většinou jde o desetiminutové 
mluvené slovo jednoho protago-
nisty ve formátu „nedělní zamyš-
lení“ nebo „situační promluva“.

Ecclesia podcast
Mladí lidé původně ze salesián-
ského prostředí (Jacob Janek, 
Markéta Imlaufová, Marek Jílek) 
dali hlavy dohromady a dnes už 
mají za sebou řadu mimořádně 
cenných svědectví nejen katolic-
kých osobností. Jejich rozhovory 
trvají zhruba hodinu (Tomáš Pe-
tráček, Tomáš Halík, Jan Houkal).

Na dotek a Na cestě
Server Aktuálně.cz je dnes znám 
nejen svou „televizí“ DVTV, ale také 
svými podcasty, které mají přesah 
do kultury, spirituality a historie. 

Empatický Petr Vizina, který prošel 
rozhlasovou moderátořinou (rádio 
Wave) i vystupováním v ČT má 
na svědomí každotýdenní Na do-
tek, zatímco básník a spisovatel 
Miloš Doležal přináší v podcastu 
Na cestě svědectví o hrdinských 
postavách české minulosti.

Na dřeň
Mimořádný počin v rámci katolic-
ké církve je rádiem Proglas zřizo-
vaný podcast mladých především 
o mladých v církvi i mimo církev 
Na dřeň. Za pár měsíců si našel 
spoustu odběratelů a je z něho 
dneska fenomén mezi křesťan-
skými podcasty.

Angličan, Vinohradská 
12 a další
Nemohu nakonec nezmínit také 
mimořádně sledovaný podcast 
někdejšího zahraničního repor-
téra z Anglie Jiřího Hoška, který 
dlouhodobě sleduje Premier Lea-
gue a se svými hosty každé úterý 
komentuje v Angličanovi fotba-
lové dění na ostrovech. Sledují ho 
nejen sportovní fanoušci, protože 
Hošek má prostě charisma. A ka-
ždodenně shrnuje události doma 
i ve světě zasvěcená někdejší stá-
lá zpravodajka ČRo v USA Lenka 
Kabrhelová na Vinohradské 12.

Zdeněk Jančařík

PODCASTY 
se vyrojily 
jako houby 
po dešti

MÉDIA



Drazí spolubratři salesiáni a drazí 
bratři a sestry Salesiánské rodiny, 

prosince 2020 Svatý 
otec František auto-
rizoval u Kongregace 

pro blahořečení a svatořečení 
vyhlášení Dekretu o heroických 
ctnostech Božího služebníka 
Ignáce Stuchlého, kněze, člena 
Společnosti svatého Františka Sa-
leského, narozeného 14. prosince 
1869 v Boleslavi (dnes Polsko) 
a zesnulého v Lukově na Moravě 
17. ledna 1953. 

Pro církev, a zvláště pro naši 
salesiánskou kongregaci a pro 
všechny členy salesiánské rodiny, 
se jedná o další obdarování po-
tvrzující vitalitu charismatu, které 
Bůh dal Donu Boskovi a které je 
dodnes živé. V době poznamena-
né koronavirovou pandemií nám 

Ignác Stuchlý také představuje 
svědectví člověka a řeholníka, který 
dokázal i ve svízelných situacích 
a časech žít v naději a síle evange-
lia. Jak jsem napsal v letošní Strenně 
na rok 2021: „Naděje je rostlina s ko-
řeny vrostlými do hlubin a sahajícími 
daleko. S kořeny, které mohutní 
těžkými časy a velkou obětí.“  

Ignác se narodil 14. prosince 
1869 v Boleslavi, na území bývalé-
ho pruského Slezska. Jeho rodiče 
byli rolníky. První intenzivní zku-
šenost víry prožívá Ignác ve škole, 
když ho učitel Jan Kolibaj, velký 
ctitel Panny Marie, povzbuzoval 
ke kněžství. Se zdravím na tom 
Ignác nebyl příliš dobře. K náhlé-
mu zlepšení došlo až v důsledku 
změny stravování. Doporučil mu 
ji vyhlášený léčitel, za kterým při-
cházeli lidé z širokého okolí. Kromě 
dobré rady mu předpověděl, že 

se stane knězem. K uskutečnění 
snu došlo až po mnoha letech 
a obtížích. 

Ignác se doslechl o Donu 
Boskovi. Po různých peripetiích ho 
na cestu povolání přijal a násled-
ně ho na ní doprovázel nástupce 
Jana Boska don Michal Rua. Ignác 
vstoupil do aspirantátu na Valsa-
lice. Poznal tam ctihodného dona 
Andrea Beltramiho, který pozna-
menal jeho cestu víry. Roku 1895 
začal Ignác noviciát v Ivrei. V před-
večer skládání slibů prožíval krizi 
povolání. Překonal ji díky otcovské 
pomoci dona Ruy, který ho vybídl 
složit hned věčné sliby. To se stalo 
29. září 1896. 

V roce 1901 přijal kněžské 
svěcení z rukou kardinála Giaco-
ma Missia, arcibiskupa v Gorici. 
Až do roku 1910 se Ignác Stuchlý 

21.

Dopis hlavního předsta-
veného, dona Ángela 
Fernándeze Artimeho, 
k příležitosti prohlášení 
Služebníka Božího Ignáce 
Stuchlého, kněze a čle-
na Společnosti Svatého 
Františka Saleského 
za ctihodného.

List hlavního 
představeného 
o Ignáci 
Stuchlém

SALESIÁNSKÝMAGAZÍN
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věnoval chudým chlapcům. Byl 
vyhledávaným zpovědníkem 
a zkušeným duchovním vůdcem. 
Byly to pro něj roky plné obětí, ale 
přinesly bohaté duchovní plody. 
Později působil ve Slovinsku, mezi 
Lublaní a Veržejí. Až do roku 1924 
zajišťoval provoz salesiánských 
domů a stavbu nádherné svatyně 
Panny Marie Pomocnice v Lublani-
-Rakovníku. Mezi lety 1925–1927 
byl opět v Itálii v Perose Argentině 
(Turín), pověřen formací chlapců 
z Čech, Moravy a Slezska. Měl 
tak zasadit výhonek salesiánské 
kongregace „na severu“, podle 
prorockých slov pronesených před 
lety Michalem Ruou. 

V roce 1927 se Ignác vrátil 
do vlasti. Ve Fryštáku zastával 
funkci řeholního představeného, 
od roku 1935 dokonce na úrovni 
provinciála pro Československo. 
Zažil mimořádný rozkvět salesián-
ské přítomnosti. Působil coby pro-
vinciál jak za druhé světové války, 
tak v době rozmáhající se komu-
nistické totality. V obou případech 
došlo k zabavení salesiánských 
domů, nuceným odchodům spo-
lubratří na vojnu a nakonec k jejich 
rozehnání a věznění. Na závěr 
života viděl zničené dílo, kterému 
věnoval svou existenci. 

Čtyřicet dní před osudovou 
„Bartolomějskou nocí“ v březnu 
1950 byl stižen mrtvicí. Poslední tři 
roky svého života strávil v domo-
vě důchodců ve Zlíně a potom 

v Lukově, pod stálým dozorem 
státní moci, izolován od svých 
spolubratří. Z té doby je zazname-
náno jeho proroctví, že bude umírat 
v osamění. Na závěr života byl 
upoután na lůžko a šířil kolem sebe 
pokoj a radost. Ignácovi předsta-
vení mu vždy ve všem důvěřo-
vali. Během života dozrála jeho 
schopnost milovat a být milován 
až k pověsti svatosti. Ignác pokojně 
zesnul večer 17. ledna 1953.

IGNÁCOVI SE PODAŘILO  
PŘEDAT SALESIÁNŮM 
VE SVÉ ZEMI ŽIVÉHO  

DUCHA SALESIÁNSKÉ  
TRADICE  

Žil v době významných dějin-
ných, politických a společenských 
proměn. Musel se stále znovu 
adaptovat na nové kontexty, ale 
také reagovat na výzvy, v posluš-
nosti církvi a ve službě mladým: 

• Když byl jako čerstvý salesián, 
klerik, poslán do Gorice v r. 1897 
a spolupracoval tam s arcibis-
kupem kardinálem Giacomem 
Missiou. Spolu s dalšími salesiá-
ny pozorně bděl nad konviktem 
sv. Aloise, určeným pro péči 
o kněžská povoláním v diecézi. 
Ignác tím podpořil skutečný 
rozkvět povolání v arcidiecézi 
Gorice.

• Když se přestěhoval do Lubla-
ně ve Slovinsku a tam s neú-
navným nasazením přispíval 
k rozvoji počínajícího místního 

salesiánského díla. Především 
ale dokončil stavbu svatyně 
P. Marie Pomocnice v Rakovníku.

• Když byl náhle povolán do Itálie, 
aby doprovázel povolání kan-
didátů salesiánského řeholní-
ho života pro Čechy, Moravu 
a Slezsko. Moudře a vytrvale 
uměl rozlišovat mezi tím, co je 
podstatné a nepodstatné.

• Když přesadil salesiánské dílo 
do vlasti a stal se zakladatelem 
a průkopníkem salesiánské pří-
tomnosti v Čechách a na Mora-
vě, čímž odpověděl na konkrétní 
potřebu místní církve. 

Don Stuchlý přispěl tudíž nejen 
k šíření salesiánské kongregace 
do nových zemí, ale k jednotě 
v katolické církvi, a to s intenzivním 
nasazením a mravenčí pílí; začal 
od mladých a těch, kteří měli po-
voláni k zasvěcenému životu. 

Jako zakladatel rodící se 
salesiánské přítomnosti v čes-
kých zemích, později provinciál 
Československé provincie (1935), 
následně provincie české (1939), 
don Stuchlý doprovázel v letech 
1925–1948 v Čechách a na Mo-
ravě alespoň 200 nových sale-
siánských povolání. Zakládal 
domy, převedl salesiánské dílo 
dramatem druhé světové války, 
dramatem zabavení majetku 
a rozehnání spolubratří. Ignácovi 
se podařilo předat salesiánům 
ve své zemi nikoli pouhé „struk-
tury“, ale především živého ducha 
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salesiánské tradice. Osvojil si ho 
v Piemontu i díky blízkosti blaho-
slaveného Michala Ruy a salesiánů 
první generace. Od nich převzal 
plnost pravého salesiánského du-
cha, která ho za jeho života učinila 
věrným a autentickým interpretem 
charismatu Dona Boska schopným 
zasadit toto charisma do velmi 
odlišných kontextů, aniž by se 
zpronevěřil jeho duchu. 

Zůstával věrný církvi a salesi-
ánské kongregaciod i pod tíží na-
cistického režimu, následovaného 
komunistickou totalitou i během 
posledních let svého života, který 
strávil v osamocení domova pro 
seniory. Dodával odvahu nejmlad-
ším a svědčil o tom, že žádné 
utrpení nebo nespravedlnost 
nemůže odloučit od plnosti daro-
vání se Kristu a službě církvi.  

Narodil se a vyrostl v poměr-
ně chudém prostředí, v němž se 
víra projevovala prostou lidovou 
zbožností. Z Moravy přijel do Itálie 
a pak se vrátil do zemí slovan-
ských jazyků (Slovinsko, Čechy, 
Morava, Slovensko). Zdá se, že 
podmínky, ve kterých žil, a cha-
rakter praktických starostí, které 
musel řešit, byly na hony vzdálené 

od dnešních starostí a priorit. To 
ale neplatí o jeho poselství. Přede-
vším o jeho duchovním pohledu 
na dějiny. 

RADOST Z EVANGELIA  
MĚL JASNĚ VTIŠTĚNOU 

V ÚSMĚVU, KTERÝM  
OBDAROVÁVAL MALIČKÉ 

A CHUDÉ 

V čem je Ignácovo poselství 
dodnes aktuální? Především byl 
svědkem plnosti sebedarování 
v kněžském a zasvěceném životě. 
Toto naprosté sebedarování rostlo, 
čím náročnější funkce v kongrega-
ci mu byly svěřeny: prefekt a zá-
stupce ředitele, ekonom, ředitel, 
provinciál, zakladatel salesiánské-
ho díla v novém prostředí. Autoritu 
chápal jako službu, poslušnost 
jako kvas jednoty. Dařilo se mu 
přikazovat s přirozenou autoritou, 
vyzařoval ctnostný život, a řídil 
se principem, že jestliže předsta-
vený je ve všem vzorem, může 
strhující silou svého příkladu žádat 
po ostatních, aby ho následovali.

   Namáhavé hledání svého povo-
lání ukončil až v Turíně. Ve svém 
povolání setrval i přes obtíže dané 
věkem, chybějící počáteční kultur-

ní přípravou a relativní chudobou 
prostředí, ze kterého pocházel. 
To ukazuje, že Ignác postupně 
vnímal souhru darů přirozených 
a nadpřirozených a vždy zacho-
vával poslušnost představeným. 
Námaha a úsilí dona Stuchlého při 
rozlišování svého vlastního povolá-
ní a později při rozlišování povolání 
nových, a to v náročných dobách 
a za náročných okolností, a často 
u osob, kterým chyběl předchozí 
lidský a morální růst, to vše dnes 
může být důležitým podnětem 
při našem nasazení pro formační 
a vokacionální doprovázení. 

Bezvýhradné nasazení pro sa-
lesiánské dílo s podporou ctností 
chudoby, pokory a naslouchající 
poslušnosti, to vše nám připomíná, 
jak je „dej mi duše“ neoddělitelně 
spojeno s „ostatní si vezmi“. To se 
dnes nám, synům Dona Boska, 
stává výzvou znovu objevit auten-
tický kořen tohoto povolání, vrátit 
se k rozjímání postojů a základních 
ctnostných návyků, na kterých 
povolání stojí.

Ignác Stuchlý s velkou vírou 
a nadějí čelil nesčetným výzvám 
v těžkých podmínkách. Nový cti-
hodný nám zanechává velice aktu-
ální poselství: „Pracujme, dokud je 
den. Až přijde noc, Pán se postará.“ 
S touto důvěrou a s Duchem, který 
ho vedl, opakuji pozvání vyjádře-
né ve Strenně na rok 2021: „Jako 
vychovatelé, jako ti, kteří doprová-
zejí rodiny, lidové vrstvy a Boží lid, 
neztrácejme nikdy naději, pěstuj-
me vůči životu pohled plný naděje, 
nezhášejme ji nikdy ve svém srdci, 
buďme svítilnami, které zvou k na-
ději svědectvím vlastního života, 
vyzařujme štěstí a prožívejme 
svou víru prostě a autenticky.“

V Římě 17. ledna 2021 
      V den narození pro nebe  
     ctihodného Ignáce Stuchlého 

D. Ángel Fernández Artime, SDB, 
hlavní představený

(přeložil Antonín Pražan,  
zkráceno)

„
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Celosvětová realita
dyž přemýšlíme nad vý-
zvami, které mohou roku 
2021 propojit salesián-
skou rodinu, není možné 

ignorovat, že svět zůstal na řadu 
měsíců ochromený a zablokova-
ný. Nelze cestovat, nebylo možné 
slavit některé mezinárodní a svě-
tové události. „Globální vesnice“ se 
stala znovu tříští mnoha vsí, které 
se na sebe dívají s podezřívavostí. 
Padly zdi, ale z důvodu ochrany 
vlastních životů byly uzavřeny 
hranice. Vzhledem k této skuteč-
nosti slyšíme stále znova, že se 
situace zvládne, že musíme mít 
důvěru v sebe samé, že jsme silní, 
že hrdost každého národa překoná 
nesnáze. 

Naším poselstvím je, že tváří 
v tvář drsné realitě nadále vyjad-
řujeme jistotu, že nás vede naděje, 
protože Bůh skrze svého Ducha 
stále tvoří „všechno nové“.

Salesiánská odpověď
Je mnoho možností, jak dešif-

rovat tuto historickou situaci. Jaký 
příspěvek může přinést salesián-
ská rodina? 

Můžeme nabídnout alternativní 
procesy vzhledem k dominující 
kultuře, změnu hodnot a vize: 

• od uzavřenosti k otevřenosti

• od individualismu k solidaritě

• od izolace k autentickému 
setkání

• od rozdělení k jednotě

• od pesimismu k naději

• od prázdnoty a nedostatku 
smyslu k transcendenci. 

Bůh k nám promlouvá skrze 
tolik lidí, kteří věděli, jak prožívat 
naději: 

• v extrémních situacích k nám 
Bůh nadále promlouvá pro-
střednictvím srdce lidí, kteří 
vidí dál a odpovídají originálně 
a odlišně

• salesiánská svatost naší rodiny 
je bohatá na vzory těch, kdo 
dovedli žít s nadějí a vizí. 

Nemůžeme se zachránit sami. 
Nikdo se nezachrání sám. Jako 
salesiánská rodina se v období 
krize snažíme dát odpovědi jako 
znamení lásky a naděje a také 
dnes musíme být alternativou.

Místa, kde se můžeme 
učit a cvičit v naději
• Víra a naděje chodí pospolu. 

Navrhujeme víru jako auten-
tickou cestu, protože „svět bez 
Boha je světem bez naděje“ (Ef 
2,12).

• Modlitba je školou naděje 
a osobního setkání s láskou Je-
žíše Krista, který nás zachraňuje.

• Práce, námaha v každodenním 
životě je znamením, protože  

když se lidská bytost pohybuje, 
kráčí ve směru změny situace 
a vždy jedná v naději, která je 
jejím motorem. Každý opravdo-
vý a čestný čin člověka je nadějí 
v činnosti.

• Utrpení a bolest přítomné 
v každém lidském životě jsou 
nevyhnutelnou branou, která se 
otevírá naději.

• Chudí a lidé na okraji, kteří jsou 
v centru Boží pozornosti, musí 
být v salesiánské rodině lidmi, 
kterým dáváme přednost.

• V největších krizích pomíjí tolik 
věcí, jistoty, o nichž jsme si 
mysleli, že je vlastníme, smysl 
života, který se v praxi ukázal 
jako falešný. Ve skutečnosti 
ale přetrvávají velké hodno-
ty evangelia a jeho pravdy, 
i když selhávají všechny módní 
filozofie a myšlenky. Hodnoty 
evangelia nemizí, nestávají se 
„tekutými“, neztrácejí se. Z toho-
to důvodu se jako salesiánská 
rodina Dona Boska nemůžeme 
zříkat odkazování na to, v co 
věříme, nemůžeme ztrácet svou 
charismatickou identitu v od-
povědích, které chceme dávat 
na současnou situaci. 

Ángel F. Artime
hlavní představený SDB

Vede nás 
NADĚJE

K

Každoročně posílá hlavní 
představený Salesiánů 
Dona Boska všem provin-
ciím světa Strennu, která 
je jakýmsi programovým 
prohlášením, tentokrát 
na rok 2021.

STRENNA 2021
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Můj nářek se změnil v taneční rej.  
                                                      (Žalm 30,12)
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VOJTA SIVEK

I v církvi dochází k zneužívání

REFLEXE

Odhalené případy sexuálního zneužívání vedou společ-
nost k hledání cest, jak se postavit proti tomuto násilí. 
I salesiáni se zaměřili na prevenci sexuálního zneužívání 
a pomoc jeho obětem. Na svém webu www.sdb.cz zřídili 
speciální stránku. P. Vojtěch Sivek, který má v Salesiánské 
provincii Praha tuto problematiku na starosti, nám v roz-
hovoru přiblížil, jak se dá zneužívání účinně předcházet, 
co následuje, pokud k němu přesto dojde, a jak by se 
měla církev stavět k tomuto zlu ve vlastních řadách.

Vojto, posláním salesiánů je 
doprovázet děti a mladé lidi 
na cestě životem. Všude, kde 
jsou tito nejzranitelnější naší 
společnosti, existuje také riziko 
jejich zneužívání. Co dělají sale-
siáni pro to, aby u nich byli mladí 
a děti v bezpečí?

ředevším musím říct, 
že toto téma není mezi 
salesiány tabu. Mluvíme 
o tom na společných 

setkáních i v rámci zavádění růz-
ných pravidel a směrnic v našich 
střediscích a farnostech. Myslím 
si, že velmi dobrou prevencí je 
týmová práce, a také různé formy 
osobního i profesního rozvoje, na-
příklad supervize. Užitečné je taky 
společné sdílení jak mezi salesiá-
ny samotnými, tak mezi salesiány 

a laiky. Právě otevřenou a poctivou 
diskusi vnímám jako zásadní pro 
prevenci různých selhání v naší 
práci a vztazích. O to se snažíme 
a postupně nastavujeme kulturu 
společného promýšlení, plánování 
a otevřeného hodnocení.

Zároveň se domnívám, že nejlepší 
prevencí je poctivá snaha o lidský 
a křesťanský rozvoj každého, kdo 
se podílí na salesiánském poslání 
a poctivé prožívání salesiánského 
zasvěcení.

Spočívá prevence i ve vytváření 
bezpečného prostředí pro děti 
a mladé?

Na střediscích a ve farnostech 
se snažíme vychytávat různá 
rizika, která se skrývají třeba 

i v nevhodném stavebním uspořá-
dání prostor, jež máme k dispozici. 
Dále pomáhá i osvěta mezi dětmi 
nejen o sexuálním zneužívání, ale 
třeba i o šikaně a nebezpečí v ky-
berprostoru. V jednotlivých mís-
tech jsme v promýšlení prevence 
různě daleko, ale jsem přesvědče-
ný, že ji všude berou vážně.

Přesto ale nemůžeme úplně 
vyloučit, že by u salesiánů mohlo 
dojít k pohlavnímu zneužívání. 
Jak se má zachovat člověk, 
který se stal obětí nebo svědkem 
nevhodného chování?

Přesně tak, to riziko bohužel 
nemůžeme nikdy úplně vyloučit. 
Proto je důležité mít připrave-
ný kvalitní postup, co v takové 
situaci dělat. Když se někdo stane 

P
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svědkem nebo obětí nevhodného 
chování, je to podobné, jako když 
vám doma vypukne požár. Člověk 
může propadnout panice a najed-
nou neví, co dělat. Základní zása-
da je, nenechat si to pro sebe. Je 
možné svěřit se tomu, kdo vede 
nebo řídí danou organizaci, třeba 
řediteli střediska, faráři nebo ředi-
teli komunity, případně je možné 
obrátit se přímo na mě. Všichni tito 
lidé by měli vědět, jak zareagovat 
a co s touto informací dělat dál. 

Někdy ale nemusí být hned 
jasné, že se jedná o sexuální 
zneužívání. Co když se mi něco 
nezdá, ale nechci dělat planý 
poplach?

Někdy bývá opravdu potíž v tom, 
že si ten, kdo si něčeho všimne, 
není vůbec jistý, jestli má někde 
něco hlásit. Nelíbí se mu chování 
určitého člověka, myslí si, že je 
na hraně slušnosti, není s nějakou 
situací spokojen, ale neví, jestli to 
stojí za stížnost. Pokud to tak je, 
může se poradit s odborníkem. 
Je možné se obrátit na některou 
linku důvěry (například na linku 
Dětského krizového centra nebo 
na Bílý kruh bezpečí), jejichž pra-
covníci mají s touto problematikou 
zkušenosti. Určitě je důležité nad 
tím nemávnout jen tak rukou. Někdy 
se totiž takto podaří zachytit počína-
jící fázi manipulace nebo navazová-
ní patologického vztahu dospělého 
s dítětem. Tím, že se situace začne 
včas řešit, je možné zabránit tomu, 
aby k zneužití došlo.

Pokud vyjde najevo, že se u sale-
siánů někdo stal obětí sexuální-
ho zneužívání, co následuje? 

Pokud by k tomu došlo ve středis-
ku mládeže, případně ve farnosti, 
máme postup pro řešení stížností, 
zpravidla se jimi zabývá ředitel 
nebo farář. V případě, že to je 
potřeba, například kvůli oznamo-
vací povinnosti, řeší se to i s policií. 
Vždy by však měl ředitel tomu, 
kdo stížnost podává, srozumitelně 

vysvětlit, co se bude dít dál, a také 
zjistit, jestli je potřeba pro něj něco 
udělat.

Salesiáni ale pracují i mimo 
struktury nějaké organizace. Jak 
řešit nevhodné chování, když 
k němu nedojde ve středisku ani 
ve farnosti?

Je to tak. Lidé například chodí 
ke zpovědi k salesiánům, které 
znají, žádají je o rozhovor nebo 
nějaké doprovázení, a to mimo 
nějaké oficiální struktury. Ale i tuto 
činnost salesiáni dělají jako čle-
nové Salesiánské provincie Praha 
a nesou odpovědnost za její kva-
litu. Pokud by se něco stalo právě 
v takovém prostoru, kde dotyčná 
osoba neví, na koho se obrátit, je 
dobré o tom komunikovat přímo 
s vedením provincie, kde mám 
na starosti tuto problematiku já. 
Ale jsou i další možnosti, na koho 
se obrátit, kontakty máme uvede-
né na našich webových stránkách 
www.sdb.cz.  

Mohl bys být konkrétní a popsat 
na reálném případu, kdy u sale-
siánů ke zneužívání došlo, jaký 
byl další postup?

Jak už jsem říkal, ani nám se 
bohužel nevyhýbají případy, kdy 
někdo z našeho společenství tímto 
hrozným způsobem ublížil něko-
mu jinému. V současnosti žádný 
případ není uzavřený, a tak ne-
mohu mluvit o konkrétních lidech, 
protože jsem vázán mlčenlivostí. 
Obecně první kontakt vypadá 
tak, že mi oběť zavolá a poví mi, 
že byla zneužita ze strany salesi-
ána. Někdy nás kontaktuje přes 
prostředníka, třeba terapeuta nebo 
někoho blízkého. V prvním kon-
taktu nepadají žádné konkrétní po-
drobnosti ani jména. Volající chce 
obvykle vědět, co s danou situací 
jako salesiáni uděláme. V prv-
ní chvíli se snažím popsat další 
možný postup. Ten spočívá v tom, 
že celou událost vyslechneme 
a sepíšeme zápis za přítomnosti 

notáře, aby byla ověřena jeho 
přesnost. Zápis je důvěrný, proto 
zde nemohu hovořit o žádných 
konkrétnostech.

Kdo se setkání účastní?

Na tom se předem domlouváme 
s tím, kdo stížnost podává. Může 
s sebou mít někoho blízkého jako 
podporu, třeba svého terapeuta. 
Dále dojednáváme to, zda dva 
salesiáni (muži a k tomu kněží) 
u takového rozhovoru nejsou 
příliš. Proto je možné se domlu-
vit, aby rozhovor vedla žena, 
pokud se oznamovatel bude cítit 
bezpečněji. Ve chvíli, kdy jsme se 
dohodli na bezpečném prostředí, 
domlouváme už termín a místo 
setkání. Často ten, kdo oznámení 
podává, potřebuje čas, aby sebral 
sílu a odvahu k osobnímu setkání. 
Celé toto domlouváni od prvního 
telefonátu k osobní schůzce tak 
může trvat i několik týdnů, tempo 
nechávám na tom, kdo s informací 
přichází. Je to součást bezpeč-
ného prostředí, které se snažíme 
zajistit. Cílem setkání je shromáždit 
hodnověrné informace, na základě 
kterých se pak celá situace řeší.

Musím říct, že se to pořád učíme, 
stále získáváme nové zkušenosti, 
jak celý postup udělat bezpečnější 
a snesitelnější pro toho, kdo se 
sdělením přichází.

Popsal jsi zdlouhavý proces toho, 
jak jednáš s obětí nebo ozna-
movatelem sexuálního zneuží-
vání. Mezitím ale může pachatel 
pokračovat ve zneužívání oběti 
nebo někoho dalšího. Co udělá 
salesiánská provincie s tím, 
na koho obvinění ukazuje?

I v církevním právu platí presump-
ce neviny, to znamená, že dokud 
není vina prokázána, pohlíží se 
na nařčeného jako na nevinného. 
Když však z výpovědi vyplývá, že 
hrozí riziko, že dotyčný by mohl 
pokračovat ve zneužívání dal-
ších osob, nebo třeba ovlivňoval 
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svědky, je možné mu uložit 
takzvaná preventivní opatření – 
omezení, které může chránit další 
potenciální oběti nebo zdárný 
průběh vyšetřování. Patří k nim 
například zákaz vykonávání určité 
pastorační činnosti, zákaz pobývat 
na určitém místě a podobně.

Informuješ policii o tom, co se 
stalo?

Postup, který jsem teď popsal, 
slouží pro vyšetření možného 
sexuálního zneužití pouze v rámci 
církevního práva. Paralelně může 
probíhat i policejní vyšetřování, ale 
to musí oznamovatel policii ohlásit 
sám. Odpovědnost ohlásit trestný 
čin je vždy na tom, kdo se o něm 
hodnověrně doví. Takže já to s po-
licií neřeším, leda bych se dověděl 
o nějaké takové situaci a viděl, že 
to neohlásil nikdo z těch, kdo to 
udělat měli.

NESMÍME SE BÁT  
PŘIPUSTIT, ŽE SE TAKOVÉ 

HŘÍCHY, JAKO JE SEXUÁLNÍ  
ZNEUŽÍVÁNÍ, DĚJÍ I V CÍRKVI

Proč myslíš, že v církvi dochází 
ke zneužívání, když právě toto 
prostředí by mělo být cestou 
k ctnosti?

Protože my všichni lidé děláme 
chyby a církev tvoří lidé. Do-
mnívám se, že církev je velkou 
většinou opravdu cestou k dob-
rému a naplněnému životu. Tím 
větší je tragédií, když v instituci, 
jejíž úkol je podporovat a rozvíjet 
dobrý život, dochází k jednání, jako 
je sexuální zneužívání, které život 
rozbije na kousky. Riziko zneuží-
vání sice nemůžeme nikdy dostat 
zcela na nulu, ale můžeme ho vý-
razně snížit. Proto se domnívám, 
že prevence, zejména v církvi, je 
velmi důležitá. Chrání totiž cenné 
hodnoty, které církev přináší.

Je prostředí církve v něčem 
náchylnější k tomu, aby v něm 
docházelo k pohlavnímu  
zneužívání, než jiná prostředí?

Pohlavnímu zneužívání se daří 
tam, kde lidé mají moc, ze které 
nikomu nemusejí skládat účty. 
V prostředí, kde je málo prostoru 
na pojmenování selhání a chyb, 
ve kterém je obtížné spolupraco-
vat s druhými a pracovat týmově. 
Všude tam, kde má církev tyto 
rysy, je i náchylnější k tomu, aby 
v ní docházelo k pohlavnímu 
zneužívání. Je potřeba si uvědomit, 
že církev není homogenní celek, 
ale jsou v ní různá prostředí, různé 
kultury a subkultury. Někde je to 
horší, někde lepší. Myslím, že je 
důležité hledat cesty, jak prostředí 
a kulturu vztahů a komunikace 
v církvi stále rozvíjet. Kdo by se 
o tom chtěl dovědět víc, užitečný 
text je na stránkách Psychosociál-
ního intervenčního týmu (PIT).

Je velmi bolestné, že v církvi do-
chází k pohlavnímu zneužívání. 
Nedělejme si ale iluze, že k tomu 
nedochází i jinde, kde jsou děti 
(ve školách, v zájmových krouž-
cích, v rodinách…). Jakým způso-
bem může církev jít příkladem 
a ukázat cestu k předcházení, 
řešení a nápravě zneužívání?

Jak už jsem říkal, v církvi nezabí-
rají jiná opatření než v ostatních 
prostředích. Stejně jako jinde 
ve společnosti pomáhá i v církvi 
transparentnost, týmová práce, 
otevřenost k tomu nechat si při 
práci vidět do karet a nechat se 
někým doprovázet v růstu, ať je to 
supervizor, duchovní vůdce nebo 
představený. Důležité je téma zne-
užívání otevřít, nemít ho jako tabu, 
nebát se tomu podívat do očí. Je 
to velice těžké, protože je v tom 
spousta bolesti a studu. Na dru-
hou stranu se domnívám, že církev 
má hodně co přinést k tomuto 
tématu a to odpuštění, smíření 
a uzdravení, které přinesl Kristus. 
To je obrovské obdarování, které 
může církev nabídnout a kvůli  
kterému byla Ježíšem založena.
Pokud ale někdo chce zakusit Boží 
milosrdenství a nabízet ho třeba 
lidem kolem, musí si bez výhrad 
a výmluv připustit fakt, že dělá 

chyby, že je hříšník. Pak teprve 
může zakusit, jak je Bůh dobrý.  
Připustit bez vytáček svou  
křehkost a hříšnost, tomu se říká 
pokora. Myslím, že k tomu, aby-
chom v církvi mohli jít příkladem, 
jak říkáš, potřebujeme pokoru. 

Jak se církev může stát  
pokornější? 

Potřebujeme pojmenovat hřích 
a nebát se připustit, že se takové 
hříchy, jako je sexuální zneuží-
vání, dějí i v církvi. Ježíš sám nás 
povzbuzuje, abychom se toho 
nebáli, když říká, že nepřišel 
povolat spravedlivé, ale hříšníky. 
Pokora také přináší pochopení pro 
situaci a trápení obětí. S pokorou 
se dokážeme omluvit tak, aby to 
obětem i nám pomohlo a vznikl  
prostor pro smíření, pro Boží 
milosrdné působení. Vnímám, jak 
se to týká i mě samotného. Čím 
více moci mám, tím více pokoru 
potřebuji, protože s rostoucí mocí, 
roste i moje pokušení vyhýbat se 
pravdivému pohledu na vlastní 
hříšnost a schovávat se za vzne-
šenost úřadu. Občas v církvi 
bráníme pokoře tím, jak autoritám 
lichotíme, to nám někdy jde dost 
dobře. Papež František tomu říká 
klerikalismus.

Mluvil jsi o tom, že lidé ze své 
podstaty dělají chyby a církev 
tvoří takoví lidé. Co ale s těmi, 
kteří se prokazatelně dopustili 
sexuálního zneužívání? Je pro ně 
v církvi i nadále místo?

Je zde příležitost ke smíření i pro 
ty, kteří se zneužívání dopustili. 
Pokud najdou odvahu přiznat 
a pojmenovat, co způsobili, 
a dokážou poprosit o odpuštění, 
mají šanci dojít ke smíření a pro-
měnit svůj život. Vypadá to možná 
utopicky a cesta k tomu je hodně 
spletitá, ale myslím si, že tu nabíd-
ku smíření a uzdravení má církev 
opravdu pro všechny a usmíření je 
tím pravým cílem.

Jan Kvapil

„



MOZKOVNA

HÁDANKY 
DONA FORESTY 
1. Don Foresta se představuje

Milí kamarádi! 

Salesiánském maga-
zínu se můžete dočíst 
spoustu zajímavých věcí 
o spoustě zajímavých lidí 

ze salesiánského světa. Napadlo 
nás, že bychom mohli zařadit také 
něco, čím byste se mohli odrea-
govat a provětrat mozkové závity 
zase trochu jinak. A zrovna letos 
začátkem roku jsem potkal (tedy 
přesněji jsem si vymyslel, ale to 
nikomu neříkejte) Dona Forestu, 
salesiána, který sjezdil celý svět, 
navštívil mnoho salesiánských 
misií a rád souhlasil, že se s vámi 
o své zážitky podělí.

Nejdříve jsme si povídali o jeho 
rodině, odkud pochází a tak 

podobně. Když došlo na souro-
zence, řekl: 

„Mám stejně bratrů jako ses-
ter, moje sestra má dvakrát tolik 
bratrů než sester.“ 

No, chvilku mi trvalo, než jsem 
si to představil, ale pak jsem 
na správná čísla přišel. Složitější 
bylo, když jsem se ho (možná 
trochu netaktně) zeptal, kolik je 
mu let. To jsem pak musel nejen 
počítat, ale také zalovit v paměti 
(a na internetu) a najít si životní 
data několika salesiánů včetně 
Dona Boska:

„Když mi bylo tolik let, kolik 
bylo Michalu Ruovi, když se Don 
Bosco setkal s Bartolomějem 
Garellim, bylo Štěpánu Trochtovi 

tolik let, kolik bylo Michalu Ruovi, 
když bylo Donu Boskovi, tolik let, 
v kolika Michal Rua zemřel.“ 

Tak co, už víte, kolik má Don 
Foresta bratrů a sester a kolik je 
mu let?

A ještě jedna otázka trochu 
z jiného soudku:  

Co má Don Foresta společné-
ho s Donem Boskem kromě toho, 
že jsou oba salesiáni?

Věřím, že vás dnešní hádanky 
pobaví a že jsou natolik lehké, 
že na odpovědi nebudete muset 
čekat až do příštího čísla.

Jan Zindulka

Seznamte se s novou rubrikou, která nabízí šanci k provětrání  
mozkových závitů po salesiánském způsobu. Nenechte mozek  
zahálet a zkuste uhádnout všechny hádanky Dona Foresty. 

Don Foresta na Dnech salesiánské spirituality v Římě v roce 2020.  
Bohužel ho zakrývá náš hlavní představený, takže můžeme vidět pouze Forestovy vlasy.
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Stránky myšky ELIŠKY 
Když zůstaneš pěkně mlčky,  
uslyšíš pak cvrkat  ................................................................................ (doplň)

Jakub chodil rád do           úplně sám. Chodil potichu mezi        , nebo si sedl 

na myslivecký       a celé hodiny tiše a trpělivě pozoroval život v lese. Nosil s sebou 

       a to byste koukali, co všechno vyfotil. Třeba       , panáčkujícího      , nebo        

      , jak shazuje        . Když ukázal své           kamarádům, moc se jim líbily.  

Divili se, že přece také chodí do        a , ale žádná tak hezká zvířata pořádně  

neviděli.     jim vysvětlil, že kdo chce v lese něco pěkného vidět, musí být sám  

úplně     .                                                                                Vaše myška Eliška 

MAMINKA NAMOTALA TATÍNKOVI DO  ŠÁTKU 
MALOU JULINKU, ABY JI USPAL. STARŠÍMU 
MARTÍNKOVI ŘEKLA, ABY SE CHVÍLI ZABAVIL 
SÁM, ŽE CHCE UKLIDIT. NAJDI A  PŘEŠKRTNI 
NA  OBRÁZKU VŠECHNO, CO BY MOHLO JU-
LINKU PROBUDIT.

KDYŽ CHCEME NĚKOMU NĚCO ŘÍCT, JE LEPŠÍ K  NĚMU 
DOJÍT, NEŽ NA  NĚHO HALEKAT PŘES CELÝ DŮM. ZUZKA 
CHTĚLA KAMILCE VYPRÁVĚT ZÁŽITEK ZE ŠKOLY. NAPŘED 
NA NI JEN VOLALA, ALE KAMILKA SE NIC MOC NEDOZVĚ-
DĚLA. PAK PŘIŠLA ZUZKA BLÍŽ A SPOLU SE SMÁLY NA CELÉ 
KOLO. PROJDI BLUDIŠTĚM A ZJISTI, PROČ KAMILKA ZUZKU 
NA DÁLKU NEMOHLA SLYŠET.

Připravili: J. Vaňková, Z. Janoušková, M. Michálková, M. Žižková, L. Obručová a manželé Civínovi
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Kreslí Zdislava Janoušková

MYŠKA ELIŠKA A TICHOST
Zajíčku,  

k tvému svátku ti 
přejeme všechno 

nejlepší!

A hodně  
zdraví  

a radosti.

Já bych  
chtěla  

s jahodou!

Já bych  
chtěl větší  
kousek!

Já tu  
jsem taky!

To je  
dobrota..

Tak tenhle  
poslední kousek 
zbyl pro tebe,  
Eliško. A je  
nakonec  
největší.

Jé, moc  
děkuji.!

Mňam, 
mňam.

Děkuji.

Jen aby  
se na všechny 

dostalo...

Pojdte 
na dort!

Prosím,  
a at ti  
chutná.
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MEDOVÝ
ROK

1916–2011
JAN MED ČESKÝ

MISIONÁŘ
SALESIÁN
  UČITEL...

„Láska a důvěra… 
zbožnost, práce 
a rodinný duch!“

25. ledna jsme oslavili 10. výročí úmrtí velikého muže  
– salesiána a misionáře Jana Meda. Snahou otce Meda  

bylo poskytnout vzdělání dětem z nejchudších rodin  
v severovýchodní Indii – v oblasti, ve které dnes pomáha-
jí i čeští salesiáni. K hlubšímu poznání tohoto skvělého 
kněze, cestovatele, vydavatele knih, nadšeného muzi-
kanta, ale především přítele všech chudých, jsme pro  

vás připravili Medový rok – dvánáctidílnou sérii o jeho  
životě, kterou můžete až do konce toho roku sledovat  

na našich stránkách nebo na našem facebooku.

aždý měsíc se budeme 
věnovat některé přelomo-
vé událostí Medova života 
provázené zajímavým 

článkem a netradičně pojatým 
obrázkem.

První úvodní díl celé série – 
Kněz na skútru, přítel chudých 
– představuje Jana Meda jako ne-
únavného „cestovatele“ za těmi, 
kteří mu byli vždy nejbližší – 
za chudými rodinami z těžko do-
stupných oblastí severovýchodní 
Indie – na svém milovaném skútru 

a se svým neméně oblíbeným 
psacím strojem značky Brother.

Stručný životopis je doplněn 
krátkým videem, ve kterém otec 
Med vypráví o svém dětství. Sám 
o sobě říká, že byl pěkný rošťák, 
dokonce kouřil a ani školu moc ne-
prožíval. Ale již od dětství miloval 
knihy o cizích zemích a věděl, že 
chce být misionářem. Je obdivu-
hodné, že i po desítkách let stráve-
ných v Indii hovoří srozumitelnou 
češtinou a že se jeho oči smějí 
stále stejným šibalským úsměvem.

Fotogalerie vás 
provede místy, 
kde působil a kde 
je jeho dílo stále 
živé. Seznámíte se 
s historií i součas-
ností severový-
chodní Indie.

Ve druhém díle 
série se může-
te těšit na část 
nazvanou „Jeho 

jméno je Jan“, která vás provede 
dětstvím Jana Meda.

K

„Bůh je větší, dá nám sílu všechno zvládnout.“

MISIE

Připojit k dílu otce Meda se můžete 
i sdílením informací o  této kam-
pani mezi svými přáteli a známými. 
Přispějete tak k mnohaletému 
úsilí českých salesiánů i všech lidí 
dobré vůle a pomůžete těm, kteří 
to nejvíce potřebují.

Jednotlivé díly série Medový rok  
naleznete na 
www.sadba.org/projekt/jan-med
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D
Manželé Barešovi se v Zambii mají dobře navzdory 
koronaviru i jazykové bariéře...

o oratoře může přijít 
kdokoliv, komu se zamane 
– děti z ulice, zaměstnanci 
školy, mladí. Nejoblíbeněj-

ší hrou je basketbal (fotbal jsme 
tady zatím nikoho hrát neviděli), 
takže jsme museli oprášit driblo-
vání. V těsném závěsu je kulečník, 
který si děcka užívají o to víc, že 
jsme jim přivezli nová tága. Oni 
nás ale i s těmi starými, která mají 
roztřepené konce, spolehlivě drtí. 
Jsou tu ale všichni tak shovívaví, 
že jim nevadí učit nás basketbal 
i kulečník. Poslední ze svaté trojice 
her je dáma. Tu tady hrají na des-
ce, na které je nakreslený plán, 
a místo herních kamenů slouží 
vršky od pet lahví. I v této hře jsou 
děti naprostí machři. A taky mají 
trochu jiná pravidla než má naše 
česká dáma, takže si vždycky 
špatně rozmyslíme tah. 

Jak už víte, velkou část našeho 
areálu zabírá technická škola. 
Ta se neustále dostavuje a dá se 
doslova říct, že roste před očima. 
Nový školní rok ale zatím neza-
čal. Střední škola se kvůli Covidu 

otevře asi až začátkem února 
– „covidová“ čísla se v Zambii 
neustále zvyšují, ale oproti číslům 
v Česku je to pořád zlomek. 

Chystáme se zatím na nový 
školní rok a docela dost času 
trávíme v počítačové učebně, kde 
(ajťáci prominou) nějak upda-
tujeme systém nebo tak nějak. 
Prostě je s tím spousta práce. Já 
dostala na starosti školní zdravot-
ku, takže mé srdce, když jsem to 

poprvé uslyšela, nejdřív zaplesalo 
a následně mi spadlo až do kal-
hot, když jsem zjistila, jak se to tu 
vede. Jednoduše řečeno, nějak 
jsem ve školní lékárničce čekala 
něco jiného než antibiotika a roz-
pouštědlo. No, nějak si poradím, 
jenom doufám, že nebudu muset 
ošetřovat zranění od těžkých 
strojů (třeba z automechanické 
nebo kovozpracovatelské dílny, 
které tu máme jako součást školy). 
Nad Jendou už se ale také stahují 
mračna a vypadá to, že možná 
bude učit na vysoké škole!

 
Tábor s dětmi ulice

Společně jsme vařili i jedli (nsi-
ma, míchaná vajíčka, sójové maso 
s rajčaty...) – dost to připomínalo 
tábor – i ta vůně ve vlasech, která 
tam zůstane i dlouho po umytí, 
je stejná. Škoda že všichni mluví 
jazykem bemba, takže i když už 
umíme asi osm frází a pár slov, 
domluva pořád stojí na pantomi-
mě a lámané angličtině. Úsměv 
naštěstí znamená v naší i jejich 
kultuře to samé, takže je to nejjed-
nodušší dorozumívací prostředek.

Anna Barešová, Zambie

ÚSMĚV – univerzální  
dorozumívací prostředek
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Rok 2021 nabízí možnost seznámit se na stránkách  
Salesiánského magazínu s mladými salesiány, kteří 
studují a připravují se na naplnění svého povolání. 
Kdo jsou, čím žijí a jak si představují svou salesián-
skou budoucnost? Na začátek jsme oslovili všech 
sedm salesiánských studentů a položili jim otázku, 
která byla hlavním tématem 28. generální kapituly: 
Jaký by měl být salesián pro dnešní mladé lidi? 

Jakub Honěk
V roce 2019 složil první sliby, studu-
je druhým rokem filozofii v Žilině 

Salesián je ten, kdo naslouchá. 
Kdo doprovází mladé na jejich 
cestě. S kým se mohou poradit, 
svěřit se mu. Který jim pomáhá, 
aby z nich byli dobří křesťané 
a poctiví občané. Který je mezi 
nimi, přítomný, usměvavý, vy-
rovnaný, připravený pomoci. Je 
aktivní, hledá nové způsoby, jak se 
přiblížit k mladým. Čerpá z Boha 
a nechává přes sebe proudit jeho 
lásku. Využívá svá obdarování 
ve službě druhým. Žije v bratr-
ském společenství v rodinném 
duchu a nebojí se do něho pozvat 
mladé. Možná to všechno zní 
příliš idealisticky a vznešeně, ale 
myslím si, že toto je pravý základ. 
Pokud budeme napojeni na Boha 

a budeme se upřímně snažit žít 
a sloužit mladým v duchu Dona 
Boska, konkrétní způsoby, cesty 
a aktuální potřeby se určitě ukážou.

Dominik Honěk
V roce 2018 složil první sliby, studu-
je třetím rokem filozofii v Žilině 

Salesián by měl v první řadě žít 
svoje zasvěcení. Být mužem víry. 
Být mužem plným Ježíše, plný sy-
novské lásky a důvěry k Otci a plný 
Ducha svatého. Salesián je člověk, 
který následuje Ježíše cestou 
Dona Boska, na kterou ho pozval 
sám Bůh a on na toto pozvání 
kladně odpověděl. Toto zasvěcení 
je kvalitou, která je podstatná, je 
substancí našeho života. Zasvěce-
ní nás odlišuje od kněží, od man-
želů, od rodiny. Jsme řeholníci 
a dodáváme tomuto světu další 

odstín ve způsobech, jak je možné 
prožívat svou víru, následovat 
Ježíše a odevzdat se Bohu. I když 
jsem tu před chvíli napsal, že se 
salesián odlišuje od klasického 
kněze, od rodiny, uvědomuji si 
zároveň, že salesiánské charisma 
právě z těchto dvou rovin velice 
čerpá. Vždyť rodinný duch a svá-
tost smíření spolu s eucharistií jsou 
základními prvky pro preventivní 
systém Dona Boska. Tím nejsou 
esenciální jen navenek, pro ty 
ostatní venku, ke kterým jsme po-
slaní, ale i pro nás samotné. Proto 
bych si dovolil tvrdit, že: „Salesián 
by měl být salesiánem.“

Jan „Paleček“ Rozsypálek
V roce 2016 složil první sliby, je 
druhým rokem na asistenci  
u salesiánů ve Zlíně

Salesián by měl mít na mladé čas, 
aby mohl být s nimi a mohl jim na-
slouchat, čím žije jejich srdce. Pro 
mě z toho vyplývá, že by měl mít 
rád mladé, měl by čerpat z Dona 
Boska, měl by se neustále modlit, 
což neznamená být stále v kapli, 
ale žasnout nad milostmi, které se 
okolo něj dějí. Měl by být otevřený 
novým věcem a hledat nové cesty, 
po kterých kráčí mládež do nebe. 
A nejde opomenout, že by měl být 

Salesián pro dnešní mládež
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mezi mladými se svou komuni-
tou spolubratří. Ať už jsme staří, 
či mladí, ošlehaní životem, či bez 
zkušeností, nebo velcí, či malí, se 
společnou modlitbou a prací jsme 
pro ně svědectvím, že život není 
o výkonu, ale že s každým Pán 
počítá dle jeho možností.

Josef Převor
V roce 2016 složil první sliby, je 
druhý rok na asistenci u salesiánů 
v Plzni

V našich stanovách se píše, že 
naším posláním je „být v církvi 
znamením a nositeli Boží lásky 
k mladým, zvláště nejchudším“. 
To v podstatě stačí. Při setkání 
s takovým salesiánem by člověk 
měl cítit, že je bezpodmínečně 
přijímán a zároveň, že zdroj Života 
a Radosti, že střed jeho bytosti, 
je jinde než ve věcech tohoto 
světa, že je světélkem napomáha-
jícím k Jeho odhalení. Po setkání 
s takovým salesiánem by měla 
vyvstat otázka, kde se takový 
zdroj nachází, případně by mohl 
mladý člověk začít tento Zdroj 
sám hledat a v ideálním případě 
nalézt. Takový salesián musí být 
pevně ukotven v tomto Zdroji, 
tedy v Kristu, ale zároveň být tam, 
kde jsou mladí, tedy ve světě. „Být 
nohama na zemi a srdcem v nebi.“ 
Naučit se této rovnováze. Být 
otevřený světu (který má v koneč-
ném důsledku jméno konkrétního 
člověka), jeho otázkám, bolestem, 
strachu, nejistotě… 

Vlastík Vajďák
V roce 2020 složil věčné sliby,  
studuje třetím rokem teologii  
v Jeruzalémě

Zdá se mi, že žádný imaginární 
nebo virtuální salesián ve skuteč-
nosti neexistuje, proto bych si tu 
otázku dovolil vztáhnout na sebe 
a přeformulovat. Zkrátka zeptám 
se sám sebe: „Vlastíku, jaký bys 
měl být? Co nabízíš mladým 
lidem?“ Cítím, že musím pracovat 
na svém vztahu s Bohem, abych 
z něj mohl čerpat a tu radost pak 

předávat dál. Za mladé lidi se chci 
modlit, věnovat jim svůj čas a mít 
je rád. Považuji za důležitější jim 
více naslouchat než mluvit, ale 
měl bych být připraven jim poradit, 
když si to situace žádá. Pokládám 
za důležité být otevřený změnám, 
zpětné vazbě a dokázat zatnout 
zuby ve chvílích, kdy je to potřeba. 
Baví mě být salesiánem a rád bych 
to sdílel s ostatními. A třeba i něko-
ho pro tento způsob života nadchl.

Filip Mareš
V roce 2014 složil první sliby, studu-
je druhým rokem teologii v Turíně 

„Snaž se, aby tě milovali,“ má 
salesián napsané zezadu na kříž-
ku, který nosí. To podle mě hezky 
vyjadřuje směřování našeho úsilí. 
Důležité je dodat, že jeho motivací 
není stahovat pozornost na svou 
osobu. Jeho největší touhou je, 
aby se mladý setkal s největší 
Láskou, s Bohem, který je láska. 
To je vlastně i misijní úkol církve 
všech dob, nic nového. Líbilo se mi 
přání Matky Terezy jednomu nově 
zvolenému biskupovi: „Přeji vám, 
abyste byl jako sklo.“ Sklo, přes 
které bude vidět paprsky a bude 
cítit teplo Světla. Takže na otázku 
„Jaký salesián pro dnešní mladé?“ 
odpovídám: Takový, který je bude 
mít rád. A to tak, aby to pocítili. 
Například tím, jak říká Don Bosco, 
že bude mít rád to, co mají rádi oni.

Brandon Figueroa
V roce 2014 složil první sliby, studu-
je prvním rokem teologii v Turíně 

Z vlastní zkušenosti vím, jak velmi 
smysluplná a důležitá byla přítom-
nost salesiánů mezi námi po celý 
den, a to nejen v kostele nebo 
ve třídě, ale i na dvorku, u vchodu, 
při všech našich aktivitách. Ve sku-
tečnosti to byla zkušenost, která 
mě vedla k otázkám a odpovědím 
ohledně mého salesiánského po-
volání. Když jsem je viděl, cítil jsem 
se „vyzván“ jejich blízkostí. Dnes 
si myslím, že mladí lidé potře-
bují totéž: cítit, že je vždy někdo 
po jejich boku. Nejen „pasivně“ 

přítomný, ale aktivně – být mezi 
nimi a nabízet jim něco jiného, po-
čínaje pouze nasloucháním, které 
po čase vytvoří atmosféru důvěry. 
Ve formaci je důležité růst v odpo-
vědi na povolání a mít zároveň dva 
postoje: lidskou jednoduchost 
a duchovní hloubku. První z nich 
pomáhá rozpoznat vlastní ctnosti 
a limity a udělat vše potřebné pro 
život v pokoře. To je možné pouze 
s důvěrou v doprovázení duchov-
ního průvodce a v komunitu. Také 
tady všechna studia musí mít sílu 
a smysl – studovat dobře, proto-
že tak budeme schopni pomoci 
ne z „relativního“ hlediska, ale 
s rozumem, s hloubkou. Druhou 
věcí je vztah k jádru, k srdci všeho 
– k Bohu a jeho lásce. To „jiné“, co 
musíme nabídnout, je „odrazem“ 
našeho života v modlitbě. Důvěru 
v druhých můžeme vzbudit jen 
tehdy, pokud náš život zrcadlí 
pokoj. Mladí lidé k nám nepřijdou, 
pokud jsme vždy „zaneprázdnění“, 
pokud v nich budíme dojem pou-
hých manažerů velkých struktur. 
Tou „novinkou“, kterou hledají, 
je cítit se opravdu milovaný. A ta 
čistá a pravá láska pochází pouze 
od Boha. Musíme jim „nabízet“ 
Boha a nabízet je Bohu. Je důležité 
nezapomenout, že jsme pouze 
„nástroji“ v Božích rukou; nejsme 
cílem. Cílem je ukázat, jak se  
cítíme být milovanými syny Boží-
mi, a ukázat, jak obrovskou radost 
nám to dává. A můžeme toho 
dosáhnout, jak jsem již řekl, v jed-
noduchosti obyčejného života, sdí-
lením všednodenních okamžiků. 
Abychom toho dosáhli, je důležitá 
atmosféra v celém procesu počá-
teční formace. Jak nás Don Bosco 
učí, preventivní systém si osvoju-
jeme v každodenním životě. Takže 
mladí salesiáni se potřebují učit, 
jak „dávat“ (jak být), pouze tím, že 
to nejdříve přijmou. Žijte-učte se 
životem, žijte-dávejte v apoštol-
sky-komunitním životě.

Text a foto Jan Kvapil
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STŘEDISKA

Uprostřed panelákového sídliště stojí moderní pro-
sklená budova Komunitního centra Máj, která je dru-
hým domovem pro několik set místních dětí a mla-
dých lidí, převážně Romů. Pracovníci Salesiánského 
střediska mládeže pro ně vytváří prostředí, ve kterém 
mohou ve svobodě a bezpečí naplňovat volný čas. 

Vyloučená lokalita 
s pěknou fasádou

tředisko je přirozeným 
centrem Máje, největšího 
sídliště v Českých Budě-
jovicích, na kterém žije 

přes dvacet tisíc lidí. Dnes ráno je 
v něm obzvlášť rušno, tedy ales-
poň v porovnání s uplynulým ro-
kem, kdy sociální služby i pedago-
gické programy střediska výrazně 
utlumila protiepidemická opatření. 
Před chvílí totiž přijela potravi-
nová banka a vyložila přes třicet 
banánovek plných jídla a drogerie. 
Do práce se přidávají všichni, kdo 
mají zrovna volné ruce a rychle 
vše rozdělují do sedmnácti krabic, 
pro které si každou chvíli přijdou 
lidé z okolí. Jsou to většinou 
rodiny dětí, které pravidelně 
navštěvují středisko. Pracovnice 
Marie Šindelářová dobře zná jejich 
situaci a pomoc jednou měsíčně 
dostanou jen ti, kteří ji opravdu 
potřebují. Pro dvě desítky rodin je 

tato forma podpory velice důležitá 
a darovaná zelenina, pečivo či 
plínky jim můžou ušetřit až dva 
tisíce z rodinného rozpočtu. A už 
zvoní první lidé. Maruška se s nimi 
přátelsky zdraví a ptá se na děti, 
jak zvládají distanční výuku: „Mů-
žete je poslat, aby si u nás udělaly 
úkoly, nebo se na našich počítačích 
připojily k online výuce. I teď máme 
otevřeno každý den.“ 

Sídliště Máj působí na první 
pohled pěkně, udržované pane-
láky, mezi nimi upravená zeleň 
a nový mobiliář, řada dětských 
a sportovních hřišť. Je to díky 
dlouhodobému záměru města 
sídliště revitalizovat a z této snahy 
vzešlo i Komunitní centrum Máj, 
dokončené v roce 2014. Protože 
mělo vedení města se salesiány 
dlouholeté dobré zkušenosti, dalo 
jim nové prostory k dispozici. Sa-
lesiáni na Máji už předtím nějakou 
dobu působili a místní děti a mladí 

k nim docházeli dva kilometry 
do střediska na Čtyráku.

První dojem ze sídliště Máj však 
může klamat. Místo totiž nese 
i přes svou upravenost znaky vy-
loučené lokality. „Sdružují se zde 
rodiny, které jsou sociálně a ekono-
micky slabé. Nemají přístup ke vše-
mu, co společnost nabízí. Jsou 
z něčeho vylučované už tím, že si 
to samy nezvládnou vyřídit, neví jak 
na to, nemají o to zájem, je jim to fi-
nančně nedostupné, nebo je z toho 
vylučuje majorita,“ vysvětluje mi 
Kateřina Burianová, koordinátorka 
Otevřených klubů v Salesiánském 
středisku mládeže na Máji. Právě 
děti a mladí lidé z těchto převážně 

Otevřený dům, kde se 
na děti NEKŘIČÍ

S Ondřej Trojek, ředitel střediska
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romských rodin jsou nejčastějšími 
návštěvníky střediska. Je to široká 
cílová skupina, od 3 do 26 let, 
s různými potřebami, problémy, 
vycházející z rozličného prostředí. 
Do střediska navíc chodí i klienti 
z okolních sídlišť Vltava, Šumava 
a městské části Čtyři Dvory.

Osobní kontakt je  
nenahraditelný

Kateřina mě provází moderními 
a skvěle vybavenými prostorami. 
Představuje mi pestrou škálu 
sociálních služeb a pedagogic-
kých programů, které se sdružují 
pod názvem Otevřené kluby. Ten 
dobře vystihuje charakter místní-
ho díla – mladí mohou odcházet 
a přicházet, jak chtějí, progra-
mu se účastní podle vlastního 
uvážení a vše je zadarmo. Mají 
k dispozici nespočet her, sportovní 
vybavení, výtvarný ateliér nebo 
třeba hudební studio a každý si tak 
podle chuti najde to své a může 
v bezpečí a svobodě naplňovat 
svůj čas s přáteli a seberealizo-
vat se pod dohledem zkušených 
pedagogických a sociálních 
pracovníků. Takto středisko fun-
govalo předtím, než ho v březnu 
2020 uzavřela protiepidemická 
opatření. Během jara pracovníci 
střediska zůstali v kontaktu s dět-
mi prostřednictvím videohovorů 
a pomáhali jim hlavně se školou. 
Na léto mohli otevřít v omezeném 
režimu a na podzim zase zavírali, 
ale tentokrát už ne úplně. Mini-
sterstvo práce a sociálních věcí 
neuzavřelo sociální služby, jejich 
poskytovatelům rozvázalo ruce 
a umožnilo jim nastavit si kapacitu 
podle vlastního uvážení. Kluby 
na Máji zůstaly otevřené s ome-
zenou kapacitou na šest klientů 
z původních padesáti. „I když dnes 
máme mnoho možností, jak se 
s nimi setkávat v online prostoru, 
osobní kontakt je nenahraditelný. 
Takže chceme, aby sem chodili, 
a proto také dodržujeme všechna 
hygienická opatření,“ říká Kateřina 
a ukazuje mi dezinfekci a roušky, 
které jsou k dispozici.

Tady na mě nekřičí
Otevřené kluby ale nejsou jen 

o vyplňování volného času. Děti 
a mladí lidé mohou přicházet 
na doučování a pracovníci jim také 
pomáhají řešit různé životní situ-
ace. V rámci osobního rozhovoru 
jim například poradí se vztahovými 
problémy, nebo jak řešit šikanu. 
Připravují pro ně i preventivní 
programy, během kterých si s nimi 
povídají třeba o sexuálně riziko-
vém chování nebo jak bezpečně 
a legálně pouštět pyrotechniku. 
Kateřina mi říká, s jakými problémy 
nejčastěji přicházejí teď v době 
koronavirové pandemie: „Určitě 
více řeší školu. Dřív jsme je k tomu 
museli motivovat, ale teď už se 
sami od sebe ozývají a potřebu-
jí s tím opravdu hodně pomoci. 
Většina z nich moc neumí zacházet 
s počítačem, takže výuka přes 
Teams je pro ně náročná.“

KAŽDÝ SI NAJDE TO SVÉ 
A MŮŽE SE SEBEREALIZO-
VAT V BEZPEČÍ A SVOBODĚ 

Dnes na doučování přišel i Mira, 
třeťák, který si v poslední době 
chodí do střediska plnit domácí 
úkoly skoro každý den. Nad pra-
covními sešity s lektorem Filipem 
Prokešem vydrží sedět třeba i ho-
dinu a půl. „Chodím sem, abych se 
něco naučil. Udělám si tady úkoly, 
protože doma bych je mohl udělat 
špatně. Tam mi to nejde, protože 
máme miminko, je mu rok a pořád 

křičí,“ vysvětluje Mira. Ptám se 
ho, v čem je to ve středisku jiné 
než ve škole a on mi odpovídá: 
„Například když se tady na něco 
zeptám, tak je to normální, odpoví 
mi. Ve škole, když něco neumím, tak 
se zeptám učitelky, a ta mi řekne: 
‚Jdi si sednout na svoje místo.‘“

Trochu jiná škola
Většina návštěvníků Otevřených 

klubů jsou děti ve škole neúspěš-
né. Mají problémy s učením nebo 
s disciplínou, propadají, některé 
mají snížené známky z chování 
nebo jsou i v ústavní péči nařízené 
soudem. Do školy nechodí rády, 
cítí se být vylučovány z kolektivu, 
jsou onálepkované jako problémo-
vé a mohlo by se zdát, že takové 
děti mají odpor ke studiu. Ale 
jak mi vysvětluje Kateřina, zdání 
klame: „Jsou to děti, které si odpo-
ledne vezmou učebnici a přijdou 
se k nám dobrovolně, svobodně 
doučovat a třeba chodí i pravidelně. 
Někdy se jim podaří známky zlepšit, 
někdy ne, ale přesto nezažívají 
nějaké velké zklamání, nezanevřou 
na nás a dál k nám chodí. I oni 
v tom vidí nějaký význam. Láká je, 
že se jim tady někdo věnuje, věnuje 
jim svoji pozornost, hodinu s nimi 
sedí nad jejich úkolem, zajímá ho 
to a nekřičí. Často říkají, že učitelé 
nebo rodiče doma na ně křičí.“

Salesiánské středisko mládeže 
na Máji se do jisté míry podobá 
školnímu prostředí. Hlavním 

„
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rozdílem ale je, že sem chodí 
dobrovolně, mohou se věnovat, 
čemu chtějí, a je zde rodinná 
a přátelská atmosféra. Takový pří-
stup více vyhovuje cílové skupině 
především romských dětí z rodin 
vylučovaných ze společnosti. Těm 
často nesedí organizované trávení 
volného času, ale rády se ve spo-
lečnosti kamarádů věnují tomu, 
na co mají nadání, třeba hudbě 
a tanci. V Otevřených klubech mo-
hou využít zázemí studia, kde jsou 
jim k dispozici hudební nástroje 
a pedagog salesián Pavel Kuchař 
– hrají převážně romskou muziku, 
vytvářejí kapely. Děvčata se schází 
každý týden v několika skupinkách 
po pěti na romské tance, nacvičují 
sestavy a pak vystupují na akcích 
organizovaných střediskem, třeba 
na Mezinárodním dni Romů, zapo-
jují se i jejich rodiny.

Jako starší kamarádi
Do klubu přichází parta pěti 

náctiletých kluků, kteří už tu 
nějakou dobu nebyli. Jsou veselí 
a hlučně se vítají s pracovníky, 
od kterých si hned vyprosí ping-
pongové pálky a kytaru. „Vybavení 
není volně přístupné. Musejí si ho 
půjčovat a píšeme si jejich jména, 
abychom je vedli k zodpovědnosti 
a vraceli nám to v pořádku. Jsou 
poučení o tom, že když něco zničí 
úmyslně, tak nám to musí nahra-
dit,“ vysvětluje mi Kateřina. Další 
kluk sedá za klavír a brzy prostor 
naplní živá hudba a veselý hluk. 
Jen těžko si představuji, jak to tady 
musí hučet za běžného provozu, 
kdy v klubu bývá přes třicet dětí. 
Chaos ale nevládne, všichni znají 
základní pravidla ohleduplnos-
ti, respektu a nenásilí napsaná 
na zdi a sankce za jejich nedodr-
žení v podobě omezení vstupu 
do střediska na různě dlouhou 
dobu. „Mají silnou vnitřní motivaci 
chodit na programy, mají to tady 
rádi, takže ty sankce na ně opravdu 
platí,“ přesvědčuje mě Kateřina.

Důležitým rozměrem otevře-
ných klubů je důvěra. Děti a mladí 
se mohou svěřit pracovníkům 

s vědomím, že se jim budou snažit 
pomoci a nechají si to pro sebe. 
Věkový rozdíl mezi nimi často není 
velký – díky přátelskému vztahu je 
šance změnit jejich život k lepšímu. 
Sociální pracovnice Jana Svitáková 
se mi svěřuje, že i to je důvodem, 
proč dělá tuto práci: „Je vidět posun 
těch dětí. Zažijeme je tady s posto-
jem, že škola je nezajímá, hlavně 
rychle dodělat základku a jít do prá-
ce. Bavíme se s nimi, ukazujeme 
jim, jaké mají možnosti, že nemusí jít 
hned pracovat. Je úžasné, když se 
nám podaří je motivovat a vyučí se, 
nebo s naší pomoci i odmaturují.“

Dům ze skla
Na chvíli se zastavuji i v kan-

celáři ředitele střediska Ondřeje 
Trojka. I on vidí výsledky sociální 
práce mezi romskou komunitou: 
„S některými jsme dokázali praco-
vat tak, že dnes mají krásné rodiny, 

jsou schopní se o ně postarat, chodí 
do práce, doprovází děti ve vzdě-
lávání a výchově, a když už to 
nezvládají, tak k nám mají takovou 
důvěru, že se nebojí k nám děti 
posílat.“ Důležitým přínosem stře-
diska je odbourávání oboustran-
ných předsudků mezi majoritou 
a vylučovanou menšinou. Není 
samozřejmé, že Romové pracov-
níkům klubů důvěřují. 

Salesiáni působí v Českých 
Budějovicích už třicet let na mno-
ha frontách. Kromě Otevřených 
klubů na Máji spravují farnost sv. 

Vojtěcha, pod kterou spadá sídliš-
tě Máj, Vltava, Šumava a městská 
část Čtyři Dvory, kde dohromady 
žije asi padesát tisíc lidí. Duchovní 
rozměr je v romské komunitě 
silně zakořeněný. Salesiáni mezi 
Romy nedělají řízenou katechezi, 
ale jsou jim nablízku při různých 
událostech, které život přináší, 
připravení pomáhat jim hledat od-
povědi. „Ve chvíli, kdy někdo umře, 
nebo je potřeba někoho pokřtít, tak 
rádi vyhledávají salesiány a mají 
k nim velkou důvěru a úctu, protože 
salesiáni, třeba Tomáš Rádl a Pavel 
Kuchař, tady působí už řadu let. 
Děti, které křtili, k nim dnes přichá-
zejí pokřtít své děti,“ říká Ondra.    

 
Finance na provoz Salesiánského 
střediska mládeže přichází pře-
devším od ministerstva školství, 
od ministerstva práce a sociál-
ních věcí, z různých dotačních 
programů a od velkých i malých 

donátorů. Důležitá je také podpora 
od města. Středisko vystupuje 
jako odborný partner v rovině 
sociální a pedagogické práce, 
který chce spolupracovat na zlep-
šování životní kvality místních lidí. 
„Od města máme velkou důvěru 
a o to větší je to závazek. Někdy 
si říkám, že je dobře, že ten dům 
je prosklený, protože se nemáme 
za co stydět, co skrývat. Ať se 
kdokoliv přijde podívat, my mu naši 
práci rádi představíme,“ zve Ondra 
do Českých Budějovic.

Text a foto Jan Kvapil
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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 15. března 2021.

Křížovka o ceny
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LATINSKY

VÝROBKY 
Z MLÉKA
KRAJOVÝ 

ODĚV

ZEVNĚ

JIHNOUT
STŘEDO- 

VĚKÝ 
NÁJEZDNÍK

PATŘÍCÍ  
ELE

TÝKAJÍCÍ SE 
ŠELMY

OCHUTIT 
SOLÍ

MLUVA 
SLO- 

VENSKY

TĚŽKÝ KOV
ZNAČKA 
SPORT. 
POTŘEB

PŘÍTOK 
VLTAVY

UKONČIT 
ZADR- 

ŽOVÁNÍ

DRUH 
PLATBY 

SLOŽEN- 
KOU

ČÁST PRAHY
SPZ 

ROKYCAN

CITO- 
SLOVCE 

ZAHNÁNÍ 
DRŮBEŽE

SYMBOL 
LÁSKY

ČÍSLOVKA 
ŘADOVÁ

RTY  
ZASTARALE
KOM. STR. 

SLOV.

HORSKÁ 
SLUŽBA 

(zkr.)

NOTES
JAKO 

ANGLICKY

STŘEDOAF. 
STÁT

IN. HEREČKY 
RYBOVÉ

ZNAČKA 
POČÍTAČŮ

SNÍŽENÍ 
CENY

PROJEV 
RADOSTI

HLASITĚ 
LOKAT

Blahopřejeme 
všem výhercům 
správně vyluštěné 
křížovky Salesián-
ského magazínu  
č. 6/2020.

Tajenka křížovky 
zněla: „sobecká 
láska je požaduje“. 

KNIŽNÍ CENU  
VYHRÁVAJÍ: 

Jaromír  
KRULA 
Dobronín

Daniela  
KRTIČKOVÁ 
Praha

Jiří  
ŠŮSTEK 
Luhačovice

Anna  
ZVONÍČKOVÁ  
Štítná nad Vláří 

M. TEPLÁ 
Hradec Králové

Jana  
ŠEBKOVÁ 
Brno

Josef  
DOUBEK 
Plzeň

Eva  
PÝCHOVÁ 
Dolní Roveň

Jana  
LEDVINKOVÁ 
Přibyslav

Filip  
MUSIL 
Praha



SAMOSTATNĚ NEPRODEJNÉ


