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Vybrali jsme pro vás:

10/ Mladí u nás můžou  
být sami sebou 

V Nízkoprahovém klubu Vrtule  
v Praze-Kobylisích najdou útočiště mladí, 

kteří se nacházejí v těžkých životních 
situacích... 

20/  Václav Klement se stal „volným 
hráčem“ kongregace

Václavu Klementovi skončilo členství 
v hlavní radě salesiánské kongregace. 

Generální představený salesiánů A. F. Artime 
si ho vybral jako mimořádného vizitátora 
na dalších šest let. Václav Klement bude 

„lepit díry“ především v Africe, ale i v Evropě 
a jižní a jihovýchodní Asii..

24/  Být mezi mladými je nezbytné, 
aby člověk nezblbnul!

Filipa Mareše čekají za pár dní věčné sliby. 
Proč si Filip vybral právě salesiány, v čem 

vidí naplnění „chlapského údělu“, které  
chvíle má nejradši, a čím ho Pán Bůh 

potrestal, se dozvíte v našem rozhovoru.
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Editorial
Milí čtenáři!

ruhé covidové léto 2021 končí a  je mož-
né rekapitulovat. Zvykli jsme si na  život 
s  rouškami uvnitř. V  tramvajích, v  super-
marketech i  na  poště je nasazujeme au-

tomaticky, nikdo o  tom nediskutuje. Mnozí se ne-
chali naočkovat především kvůli ostatním, tedy aby 
nenakazili sami sebe a  nešířili tu podivnou nemoc 
dál. Přichází podzim. Předvolební průzkumy za-
tím ukazují, jak je česká společnost konzervativní,  
mrtví nemrtví, covid necovid, volíme stále stejně,  
nikdo za  nic nemůže, nic se nestalo, kola se točí,  
koblihy zdarma se pečou...
Chaloupky a tábory nám daly zapomenout na soci-
ální distancování a zákazy společného pohybu. Sla-
ňovalo se, stanovalo se, hráli jsme hry venku i uvnitř, 
míče lítaly, frisbee svištěly, ve velkém se pila kofola. 
Některé teenagery jsme po  roce skoro nepoznali, 
jak vyrostli a dospěli! Na mnoha dětech bylo vidět, 
že dlouho nesportovaly a že se dlouho nesměly ví-
dat s kamarády, o to cennější byl příklad těch, kteří 
byli na  táborech a  letních akcích oporou druhým, 
pomáhali v kuchyni, při stavění táborů a stanů, ne-
styděli se za ministrování! Jak nám to společné letní 
halasení chybělo... 
V salesiánském světě se událo několik změn, o kte-
rých vás informujeme na webu sdb.cz – mladí sa-
lesiáni obnovili sliby, Vlastík Vajďák byl vysvěcen 
na jáhna, inspektorka Zdeňka Švédová se ujala služ-
by, Vašek Klement už zase jezdí po světě. Přichází 
podzim a s ním snad konečně normální život!
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Odpoledne 15. 8. 2015 na slavnost Nanebevzetí Panny 
Marie jsme s pěti tisíci mladými slavili mezinárodní 
setkání mladých k 200. výročí narození Jana Boska.  
S ideály dost vzdálenými realitě jsme naplánovali 35km  
pěší pouť z Turína na návrší v Becchi, kterému se dnes 
říká Colle Don Bosco. Brzy jsme pochopili, že to jen tak 
nezvládneme, na programu toho bylo prostě příliš...

d Castelnuova do Becchi 
se táhl osmikilometrový 
pestrobarevný zástup. 
Začalo pršet a lilo jako 

z konve. Padalo požehnání, všichni 
jsme byli celí promočení. Před-
stavoval jsem si Dona Boska, jak 
svačí s mladými, jak hraje na kyta-
ru a raduje se uprostřed nich. Být 
na pár dní ve společnosti s Donem 
Boskem byla pro chlapce velká 
odměna a svátek. Nejprve jich 
bylo jen pár, později víc než sto.

Později, po roce 1858, pořá-
dal Don Bosco opravdové pouti 
po piemontských vsích poblíž 
Turína. Všechno poctivě připra-
voval a domlouval s tamními 
obyvateli, patřily k tomu malé 
zastávky na občerstvení a svačinu. 
Místní připravili ovoce a chléb, 

nikdy nechyběl kus sýra. Lidé ho 
měli rádi a už tehdy ho považovali 
za světce.“

Z těch poutí se dochovala krás-
ná svědectví mladých. Například 
jeden z chlapců, Anfossi, napsal: 
„Nikdy na ta putování nezapome-
nu. Doprovázel jsem Dona Boska 
po piemontských kopcích v letech 
1854–1860. Bylo nás na sto mla-
dých a viděli jsme, jak Dona Boska 
považují za svatého a slavně ho 
všude vítali, a to nejen místní lidé, 
ale také faráři a místní zastupite-
lé. Lidé vyhlíželi z oken, vycházeli 
na ulici, zemědělci ustávali v práci,  
aby zahlédli světce...“

V těchto „podzimních výpra-
vách“ je celá pedagogika Dona 
Boska: rodinnost, přátelství, radost 

a ochota stále slavit a Don Bosco 
dobrý přítel a otec.

  Ángel F. Artime
Hlavní představený SDB

Malá douška jednoho svědka oné 
mokré pouti z roku 2015, šéfredak-
tora Salesiánského magazínu:  
S českou skupinkou jsem byl teh-
dy při tom, opravdu jsme byli už 
při pouti mokří jak myši. Na konci 
pouti jsme dostali něco teplého 
do žaludku a všichni jsme se sušili 
v bazilice a odpočívali. Zalezl jsem 
do zpovědnice, kde jsem si na pár 
hodin zdříml. Úplně vybouchl 
oficiální program před bazilikou – 
nešlo zapojit mikrofony, a tak jsme 
namačkaní a mokří bugřili do rána 
černí, snědí, žlutí, bílí, všichni 
pospolu, vím, že jsem se tehdy 
naučil blues ve svahilštině a jednu 
Korejku jsem učil, jak se řekne 
česky Na zdraví a co znamená 
Nejlepší chleba je pivo. Odkudsi 
se zjevil s kočárkem, na kterém si 
vozil po Itálii své věci, salesián Pa-
vel Lepařík, který si tam lehl prostě 
na dlažbu a spal. Tak se tehdy 
putovalo s Donem Boskem.   
                                                      ZJ

ÚVODNÍK

Promočení, ale šťastní!

O
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ASC

Spolupracovnický tým Dona Boska má nové posily, 
covid–necovid, život ASC jde dál. V Praze a Teplicích 
bylo do řad salesiánů spolupracovníků přijato dalších 
pět manželských párů.

Praha-Kobylisy  
23. května 2021

Milí přátelé! Radujte se s námi! Při 
slavnostní mši 23. května 2021 
v Praze-Kobylisích, kterou sloužil 
náš provinciál P. Martin Hobza, 
složily čtyři manželské páry spo-
lupracovnické sliby. Ke slavnostní 
atmosféře vydatně přispěla kapela 
Srdcaři, která nás celou liturgií do-
provázela. Jeden z hudebníků do-
konce v noci před touto mší složil 
novou melodii k litaniím ke všem 
svatým, které při bohoslužbě 
zazněly. Po mši jsme se přesunuli 
na zahradu, kde jsme mohli zakou-
šet společenství a opravdovou 
vděčnost za to, že náš „tým Dona 
Boska“ má nové posily.

Hana a Petr Imlaufovi

Dejme teď slovo novým členům ASC 
a zkusme z jejich nadšení také něco 
načerpat pro náš život s Donem 
Boskem.

Holíkovi, Modřany

FRANTIŠEK: Manželé Kavenovi 
nás v roce 2016 pozvali na du-
chovní cvičení ASC do Neratova. 
Přátelská atmosféra, otevřenost 
účastníků, duchovní vedení Fran-
tiška Blahy a určitě také prostředí 
Neratova bylo pro mne tím pomy-
slným nakopnutím. Ano, to je ono! 
Toho chci být součástí! 
Cítím jakýsi osobní závazek, tak 
jako Don Bosco, vydávat svědec-
tví a být nápomocen všude, kde 
se budu nacházet, prostě pracovat 
na sobě. 

KATEŘINA: V roce 1993 mě 
spolužačka pozvala na animátor-
ské setkání u sester salesiánek 
v Karlíně. Od začátku mě nadchla 
úžasná atmosféra, která víken-
dová setkání a letní chaloupky 
provázela.  Oslovila mě osobnost 
Dona Boska, jak dokázal druhé 
nadchnout pro Boha, jeho preven-
tivní systém a hlavně velká důvěra 
v Boha a Pannu Marii.

Jindrovi, Újezd

JAN: Sv. Jan Bosco a také třeba 
i sv. Filip Neri jsou mi svým přístu-
pem k mládeži a k Bohu velkými 
vzory. Líbí se mi také rodinnost, 
hloubka a vstřícnost navazování 
vztahů mezi členy sdružení. To, co 
od života ve sdružení očekávám 
a již v této době zažívám, je mož-
nost a motivace k tomu být lepším 
člověkem a křesťanem. 
MARTINA: Ještě co by VŠ stu-
dentka jsem se setkala s Dcerami 
Marie Pomocnice a nahlédla pod 
pokličku jejich práce s dětmi 

V této rodině   

MI BUDE DOBŘE
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a mládeží. Stala jsem se vedoucí 
kroužků v SHM v Plzni, začala 
jezdit na chaloupky... O trochu 
později jsem poprvé pocítila volání 
a touhu stát se víc součástí tohoto 
díla. Dozvěděla jsem se o ASC, 
o možnosti se ke sdružení přidat. 
Být součástí díla Dona Boska, 
pomoci jeho pokračování. Mít 
možnost čerpat sílu z duchovních 
cvičení, vzájemného setkávání 
a modlitby, vzájemné podpory 
členů sdružení.  
Chci společenství nabídnout 
modlitbu, své osobní nadšení 
a touhu po dobru, otevřené srdce, 
organizační schopnosti a další 
osobní dary, které mi Pán dal.

Ledničtí, Čerčany

ONDŘEJ: S velkou dávkou nad-
sázky by se dalo říct, že mám vy-
hovující kádrový profil 😊: Oba rodiče
jsou salesiáni spolupracovníci, 
jezdil jsem na chaloupky a tajné 
výlety se salesiány, zažil pořádání 
duchovních obnov a cvičení u nás 
doma ještě v totalitě. Potkal jsem 
řadu vynikajících salesiánů. Byl 
jsem při zakládání SHM a také 
vystudoval JABOK. S Marií máme 
oba dobrou zkušenost ze sale-
siánského prostředí, oba jsme 
stáli o zapojení do společenství 
s jasnou spiritualitou. Od loňské-
ho roku přebíráme spolu s dalšími 
dvěma páry organizaci kurzu 
Manželských setkání. To považuji 
za náš hlavní apoštolát, který dob-
ře koresponduje s cíli ASC.  
MARIE: Moje první osobní setká-
ní se salesiány proběhlo během 
duchovních cvičení, které pro naše 
společenství z Luk nad Jihlavou 
uspořádal František Blaha. Myslím 
si, že tehdy na mě měl silný vliv 
hlavně způsob, jakým František 
duchovní cvičení vedl, a jak s námi 
mluvil o vztahu k Bohu. Ve snaze 
neztratit s Františkem kontakt jsem 
začala navštěvovat Salesiánské 
středisko mládeže v Brně Žabo-
vřeskách. Tam jsem poznávala, 
kdo vlastně salesiáni jsou a jaké je 
jejich poslání. Velmi mne oslovuje 

vzájemnost v salesiánské rodině, 
a to jak duchovní, tak i praktická 
a konkrétní. Očekávám, že se 
stanu součástí této rodinnosti, což 
už teď prožívám díky vzájemným 
modlitbám, sdílení s našimi osob-
ními formátory Klárou a Karlem 
Novotnými i společenství Botička, 
ke kterému jsme se připojili. 

  TOHO CHCI BÝT SOUČÁSTÍ!

Macháčkovi, Zdice

JOSEF: Prvního salesiána jsem po-
znal asi jako čtrnáctiletý kluk, který 
se dostal na vikariátní ministrant-
ský puťák s otcem Kájou Herb-
stem. Tenhle veselý a laskavý kněz 
na mne udělal ohromný dojem. 
A mohl jsem mu tykat! Brzy se mi 
dostala do ruky kniha o Donu Bos-
kovi. Tolik mne v ní oslovil Dominik 
Savio, že jsem si jej vybral za biř-
movacího patrona. Mám takové 
tušení, že v tom, že dnes píši tyto 
řádky, má také trochu prsty...  

Co očekáváme? Bohatství velkého 
společenství, zkušenost, vedení, 
vzdělávání, pevnou víru, radost-
nost, naději, bezpečí pro naše děti 
a neustálé povzbuzování v lásce.  
Co nabízíme? Plně splynout v sou-
kolí. Nechce se jen nechat vést, 
ale aktivně a prakticky pomáhat.  
JANA: Se salesiány jsem se blíže 
seznámila díky tomu, že si pražští 
salesiáni pronajali faru u nás 
ve Zdicích a my jsme se s man-
želem stali klíčníky. Dostali jsme 
se tak do užšího kontaktu nejprve 
s otcem Josefem Brtníkem a poz-
ději s Františkem Blahou. Zároveň 
jsme se salesiány začali posílat 
naše děti na tábory. Líbila se mi 
jejich práce s dětmi a sršící radost 
a nasazení. Po absolvování prvních 
duchovních cvičení v Neratově 
s Františkem Blahou jsem věděla, 
že v této rodině mi bude dobře. 
Pracuji ve škole jako učitelka, tak-
že cítím, že poslání Dona Boska 
a jeho způsob života mi může být 
v mém povolání velkou posilou 
i inspirací.
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Teplice 20. června 2021

Milí přátelé, o Živém domě v Tep-
licích jste už určitě slyšeli. Mnozí 
z nás tam v neděli 20. června 
poprvé také něco krásného zažili. 
Slib salesiána spolupracovníka 
zde složili manželé Alice a Petr 
Mackovi.  
Právě oni sami přišli s nápadem, 
aby slavnost proběhla v této zatím 
zchátralé budově, která ale už má 
svoji budoucnost – je jasné, jak 
bude dům vypadat i jak obrovské 
možnosti využití v sobě skrývá. Je 
to velmi symbolické, což ve své 
promluvě krásně vystihl Martin 
Hobza: Všímejme si kolem sebe 
věcí, které jsou rozbité, ale dají se 
opravit, mohou být znova krásné 
a sloužit, když se nenechají ladem. 
Všímejme si také kolem sebe mla-
dých, kteří jsou „rozbití“. Objevujme 
také jejich skrytou krásu a hodnotu 
a pomáhejme, aby mohla vyjít 
na povrch a zazářit (volně „přelo-
ženo“).

Dagmar Beránková

Také Mackovi nám něco řekli o své 
motivaci stát se členy Sdružení 
salesiánů spolupracovníků:

Mackovi, Přestanov

PETR: Díky setkávání se s přáteli 
z farnosti (salesiány spolupracov-
níky, ale to jsem v té době ještě 
nevěděl) i s pracovníky Salesián- 

ského střediska v Teplicích jsem 
pochopil, že jsou jiní, mají něco 
„navíc“. Dozvídal jsem se více 
o principech preventivního systé-
mu a pochopil jsem, že je hodně 
podobný tomu, co sám cítím jako 
potřebu pro výchovu nejen svých 
dětí, ale i při působení na druhé. 
Don Bosco je mi důležitým vzo-
rem, hlavně díky laskavosti, důsled-
nosti a trpělivosti v práci s mladými 
i s dospělými, ale i díky tvrdohlavos-
ti při cestě za svým cílem.  
ALICE: S Petrem vedeme taneční 
kurzy pro mládež, které nám posky-
tují mnoho šancí k ověření, že právě 
laskavost, trpělivost, vytvoření rodin-
né a přátelské atmosféry, avšak také 
důsledné vyžadování dodržování 
pravidel jsou to pravé. Mým důvo-
dem pro vstup do sdružení je touha 
přiblížit se ještě více laskavému 
a důslednému srdci Dona Boska 
a pokračovat v díle, které založil. 

  Jan Zindulka
Foto Petr Macek,  

Marie Macková, Člověk a víra

SALESIÁNSKÝMAGAZÍN

Delegát pro salesiánskou  
rodinu P. Petr Košák

Honza Macoun, ASC, uvádí v Kobylisích obřad 
přijetí slibů salesiánů spolupracovníků
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Salesiáni spolupracovníci 
mají novou radu   

Několikrát odložený provinciální kongres salesiánů 
spolupracovníků se v červnu konečně uskutečnil  
v Praze-Kobylisích. Sdružení si zvolilo novou  
provinciální radu na další tříleté období.

louho očekávané události 
se v sobotu 12. června zú-
častnili členové místních 
rad ze všech oblastí, kde 

v Česku salesiáni spolupracovníci 
působí. Po společné mši svaté 
následovalo ohlédnutí za činností 
provinciální rady v uplynulém 
volebním období. Koordinátor 
ASC Jan Macoun připomněl práci 
na strategii sdružení, formační plá-
ny, ekonomickou solidaritu, změny 
ve vnitřní komunikaci i zkušenost 
života salesiánů spolupracovníků 
v době koronavirové krize a vyjád-
řil radost z velkého počtu nových 
členů. Po modlitbě k Duchu 
svatému se představili kandidáti 
a kandidátky, z nichž byla násled-
ně zvolena nová dvanáctičlenná 
provinciální rada, která bude stát 
v čele Sdružení salesiánů spolu-
pracovníků do roku 2024:

• Simona Šimková (za oblast 
Písek, České Budějovice,  
Podblanicko)

• Dagmar Beránková (za oblast 
Severní Čechy, Praha-Sever I)

• Jiří Rezek (za oblast Západní 
Čechy, Praha-Střed)

• Zdeněk Mrázek (za oblast 
Praha-Sever II, Praha-Sever III, 
Praha-Dolní Počernice)

• Jan Macoun  
(za oblast Praha-Jih, Praha-Bo-
tič, Praha-Botička)

• Marie Šimonová (za oblast  
Podorlicko, Hradecko,  
Pardubice, Český ráj)

• Stanislav Větrovský  
(za oblast Sebranice, Letovice)

• Maria Novotná  
(za oblast Brno-Západ, Rosice,  
Moravské Budějovice)

• František Hynek (za oblast 
Šumperk-Olomouc-Prostějov)

• Ludmila Palečková  
(za oblast Slovácko, Újezd 
u Brna, Brno-Líšeň)

• Vladimíra Kapounková  
(za oblast Valašsko, Fryšták)

• Tereza Ševčíková (za oblast 
Ostrava, Moravská Brána)

Nová provinciální rada převez-
me službu 18. září 2021.

Salesiáni spolupracovníci jsou 
lidé, kteří přijali salesiánské hod-
noty jako svůj životní program. 
Žijí ve svých rodinách, mají civilní 
zaměstnání a snaží se následovat 
ideály Dona Boska. Salesiánským 
spolupracovníkem se člověk stane 
po několikaleté přípravě složením 
slibu, že bude žít v církvi v salesi-
ánském duchu a spolupracovat se 
Salesiánskou rodinou. V České re-
publice je více než 600 spolupra-
covníků. Setkávají se v místních 
společenstvích, kde se společně 
modlí a navzájem se podporují 
ve svém poslání.

  Anežka Hesová,  
salesiánka spolupracovnice

D

Nová provinciální rada– zleva Ševčíková, Palečková, Šimonová, Větrovský,  
Beránková, Kapounková, Šimková, Macoun, Novotná, Mrázek, Rezek, Hynek



V mimořádně čtivé a vizuálně úhledné knížce „do  
ruky“ s nádhernými fotografiemi nazvané prostě 
Sestry mladé autorky Kamily Hladké (fotil Jan Cága) 
najdete živá osobní svědectví řeholních sester  
různých řádů a kongregací, ale také sester různého 
věku od nejstarší devadesátnice sestry Moniky  
z kongregace sester Těšitelek Božského Srdce Ježíšo-
va z Rajhradu až po mladou brněnskou dominikánku 
Vincentu, která je vyfocená na obálce, jak rozesmátá 
sjíždí po svahu na saních.

řinášíme ukázku ze svě-
dectví olomoucké fran-
tiškánky Lucie Cincialové, 
v němž vypráví o tom, jak 

se rozešla v osmdesátých letech 
se svým klukem, protože zaslechla 
tajemné volání.

Byli jsme hezký pár. Normálně 
jsme spolu půl roku chodili. Před-
stavila jsem ho u nás doma. On mě 
představil u nich doma. Přišlo jaro. 

SVĚDECTVÍ

P

SALESIÁNSKÝMAGAZÍN

Cítila jsem, že se  
MUSÍM ROZHODNOUT

Na obálce knihy dominikánka sr. Vincenta na saních
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Začínalo léto. Ivoš měl jít na pod-
zim na vojnu. A to nevysvětlíte, 
i když to bylo krásné, přes všecku 
zamilovanost ve mně něco rostlo, 
že věci ještě můžou být jinak. 
Vždycky se to ozývalo, když mluvil 
o tom, že na podzim půjde na voj-
nu a po vojně se vezmeme. Což 
by bylo vlastně to nejpřirozenější. 
Až by se vrátil, bylo by mi devate-
náct a měla bych akorát po škole. 
Tehdy (v 80. letech) nebylo nic 
zvláštního na tom, že se holky 
vdávaly v devatenácti, ve dvaceti. 
A já jsem si říkala: Tohle bude můj 
život? Je to ono? Pak zase: Je to 
nejjednodušší scénář, všechny to 
tak mají. Ale sílila ta druhá půlka 
Adamovy modlitby (kněz v Lucii-
ně farnosti), ke které nás vybízel. 
Bože, jestli máš pro mě něco 
jiného, tak mi to musíš dát poznat, 
protože já nevím. Vždyť jsem sama 
proti sobě, já jsem s ním šťastná.

ZA TĚCH VÍC NEŽ  
TŘICET LET JSEM NIKDY  
NELITOVALA, ŽE JSEM  
ŘÁDOVOU SESTROU 

Ale objevovaly se momenty, kdy 
jsme se s Ivošem nějak míjeli 
náladami. On byl rád, že mě má 
vedle sebe, a byl ze mě celý 
unešený. A já jsem se třeba zadí-
vala na západ slunce a myslela 
jsem na Pána Boha, jak to krásně 
stvořil. A přicházely okamžiky, kdy 
jsem si říkala, že mi manželství 
nemůže stačit. Pak jsem se zase 
kárala, co si to o sobě myslím. Byla 
jsem plná rozporů. A rozhodující 
okamžik nastal 6. 6. 1983. V pon-
dělí u nás (v Třinci) bývala polská 
mše, ale my jsme chodili vždycky 
ve čtvrtky, protože ji sloužil Adam 
pro mládež. Tentokrát jsem šla 
schválně na tu pondělní, abych 
tam nikoho nepotkala a mohla se 
jenom tak modlit. Byla jsem všeho 
plná a nevěděla jsem, proč jsem 
šťastná, ale přitom nejsem úplně 
šťastná, a cítila jsem, že se budu 
muset rozhodovat. (...) Pak jsem to 

vzala lesoparkem domů a měla 
jsem pokoj v duši, že jsem to 
někomu svěřila a že už to konečně 
někdo ví. 

Přišla jsem domů, tam mě čekal 
Ivošek. (...) Řekla jsem: „Ivo, pojď se 
projít.“ Šli jsme po cestě a já jsem 
mu najednou řekla, že se s ním 
musím rozejít. A on proč, co udělal, 
a začal se mi omlouvat, že to tak 
nemyslel. Prosila jsem ho, aby se 
neomlouval, a vysvětlovala mu, 
co se ve mně odehrává. A on: „Ty 
někoho máš?“ – „Ne, nemám. Já 
nevím, co po mně Pán Bůh chce. 
Možná se jednou vdám. Ale mys-
lím, že je to vůči tobě nefér, když 
máš jít na tu vojnu a já si nejsem 
jistá. Nechci, abys odjel a já se 
s tou rozešla, až budeš pryč.“ – „To 
bys určitě neudělala, kdybys niko-
ho neměla.“ – „Opravdu nemám. 
A abys věděl, že to myslím vážně, 
tak i kdybych se mýlila a byla moje 
cesta v manželství, tak já si ne-
najdu kluka dřív než ty holku.“ On 

na to, že si nikoho hledat nebude 
a že miluje jenom mě. (...) 

Pak přišly prázdniny a směsice 
lidí z celé Moravy a Slezska jsme 
jezdívali se salesiány na tajnou 
letní akci do Bulharska k moři. 
Křesťanská mládež v utajení. Byla 
jsem tam s bráchou a mimocho-
dem jel i Jožka (kamarád z koste-
la). Navázali jsme na náš rozhovor 
a on řekl, že mě seznámí s nějakou 
řeholnicí. (...) 

Ještě několikrát jsem se pak pla-
tonicky zamilovala. A myslím, že 
několik mužů bylo zamilovaných 
i do mě. Není to jednoduché, když 
se vám rozbuší srdce a zapome-
nete, co jste chtěla říct. Člověk to 
musí nějak ukočírovat, ale za těch 
víc než třicet let jsem nikdy nelito-
vala, že jsem řádovou sestrou.

 Sestry, Kamila Hladká  
a řeholní sestry, Nakladatelství 

Dcera sestry, Želešice, str. 111–113.

„

Sr. Lucie Cincialová



Anonymní identita na sociálních sítích je oblíbená 
skrýš všech „haterů“ a lidí, kteří vám to řeknou  
„rovnou od plic“. Stačí přijít s něčím jiným než  
s obrázkem zapadajícího slunce nebo košatého  
stromu na vaší zahradě, tedy s jakýmkoli názorem  
pro nebo proti skupině LGBT+, pro nebo proti masu, 
jogurtu Jogobella nebo třeba skupině J. A. R. 

ako bývalý nakladatelský 
redaktor si myslím, že za 
ten zmatek může hlavně 
to, že sítě nikdo neredigu-

je, že u příspěvků nestojí nějaký 
„nadredaktor“ nebo „nadedi-
tor“, který by upravoval češtinu, 
vyhazoval by příspěvky, které 
nedosahují patřičné myšlenkové 
nebo stylistické úrovně, a rov-
nou by mazal slova nenávistná 
a štvavá. To je ovšem utopie, 
tedy představa z jiné planety a ze 
starých dobrých časů, kdy mohly 
vycházet jen redigované noviny 
a časopisy, které si držely ideovou 
a myšlenkovou kvalitu. Když hned 
po revoluci nastala doba „tab-
loidů“, tedy bulvárního tisku, byl 
jsem zrovna v noviciátě. Šel jsem 
tehdy někde na Frýdecko-Místec-
ku k zubaři a v čekárně někdo četl 
Blesk. Osmělil jsem se a tomu 
člověku jsem skoro vynadal, jak 
něco tak hloupého, ba stupidního 
může číst, že tam jsou zbyteč-
ně velká písmena, za každým 
nadpisem vykřičník a na konci 
nahé ženy. Ten bleskař na mě 
hleděl jak zjara, vůbec nechá-
pal, co se do toho pletu, co je mi 

po tom, že si ráno koupil koblihu, 
kafe a Blesk. Tehdy mi došlo, že 
budoucnost tohoto národa leží 
v rukou čtenářů Blesku, protože 
pokud má Blesk náklad milion 
výtisků a vedle toho třeba Lidové 
noviny nebo Mladá fronta měly 
tehdy třeba 200 tisíc, tak čtenáři 
těch Lidovek prostě při volbách 
nemají šanci.

Odhlásil jsem se a bylo

Po nástupu internetu nemá 
šanci už skoro nikdo, protože 
veškerá předvolební komunikace 
se přenesla na sítě a málokdo 
už rozlišuje mezi pravdou a lží, 
seriózní informací a úplně z prstu 
vycucanou „fake-news“.  
Jedna z oblíbených praktik soci-
álně-síťových pronásledovatelů 
je „hon“. „Náhončí“ jsou často lidé, 
kteří přesně vědí, co se smí psát, 
a co ne, kdo má pravdu, a kdo ne, 
jaká má být morálka, a jaká ne. 
Jelikož ale existují továrny na lži, 
tzv. trollí farmy, nikdo vlastně neví 
a nikdy se nedozví, kdo to vlastně 
pod vašimi příspěvky hejtuje 
a trollí. Proto se moc nevyplatí 

odpovídat na řečnickou otázku 
pana Facebooka „Co se vám honí 
hlavou?“ moc upřímně, protože by 
vám přímá odpověď mohla přijít 
draho. Někdo vám třeba napíše: 
„To myslíš opravdu vážně?“ a jiný 
doplní: „Ty kráso, nejsi blbej?“ a vy 
nevíte, co vám vlastně vytýká. 
Lámete si nad tím hlavou, nespíte 
třeba, přepisujete svůj post, aby 
to všichni pokud možno lajkli. 
A stáváte se součástí kolotoče. 

  MÁLOKDO UŽ ROZLIŠUJE 
MEZI PRAVDOU A LŽÍ  

A SERIÓZNÍ INFORMACÍ

Publicista Matt Purple vzpomíná 
na svůj odchod z Twitteru: „V roce 
2011 jsem byl s rodinou na dovo-
lené v Kalifornii. Poprvé v životě 
jsem viděl západní pobřeží, 
jeli jsme po silnici I5, kolem se 
míhaly neznámé a nové výhledy 
do pouštní krajiny, cedule s exo-
tickými názvy měst a já seděl 
na zadním sedadle a snažil se 
vymyslet nějaký štěpný bonmot 
a zuřivě obnovoval Twitter, abych 
zkontroloval, jestli mi nepřišlo 
oznámení. V tu chvíli na mě 
dolehla kosmická absurdita toho 
všeho. Odhlásil jsem se a bylo.“ To 
asi nemá cenu komentovat. Je to 
rozhodnutí, které mnohým lidem 
zachránilo nervy a zdravý rozum.

   Zdeněk Jančařík

J

Virtuální 
hon aneb 

internetová 
šikana

SALESIÁNSKÝMAGAZÍN

MÉDIA

„



HÁDANKY 
DONA FORESTY 
Don Foresta a hodiny

rovna byly prázdniny, 
škola prázdná, většina 
učitelů na dovolené, a tak 
jsem měl možnost trochu 

si odpočinout, nekoukat pořád 
na hodiny, co je třeba stihnout. Ho-
diny jsou trochu výmysl „moder-
ního“ světa. V Africe stačí k určo-
vání času slunce, půlhodina sem, 
půlhodina tam, žádný problém. 

Na stanici byly jen jedny hodiny, 
krásné bicí, dar od dobrodince. 
Měly tu nevýhodu, že se musely 
každý večer natahovat. Jeden 
večer jsem je natáhnout zapo-
mněl, ráno se probudím, kouknu 
na hodiny a na nich půl jedné. 
Nejdřív jsem se lekl, že jsem spal 
tak dlouho, ale pak mi došlo, co 
se stalo. Překvapilo mě, že je mi 
docela nepříjemné, nevědět kolik 
je hodin. Mobily tenkrát nebyly, 
hodinky jsem sice měl, ale zrovna 
byly rozbité. 

Až teď jsem si uvědomil, koli-
krát za den se na hodiny dívám. 
Asi jako se teď neobejdeme bez 
mobilu a jsme nervózní, když ho 
nemáme po ruce. Co teď? Hodiny 
jsem natáhl, i když ukazovaly 
nesmyslný čas, a přemýšlel, podle 
čeho bych je seřídil. A pak mě to 
napadlo. V sousední misijní stanici 
působí františkáni, ti určitě přesný 

čas mít budou. Rychle jsem se ob-
lékl a vyrazil na cestu, dokud ještě 
není takové vedro (podle mých 
hodin za pět minut jedna). Bylo to 
odhadem tak pět až osm kilometrů.  

Františkánská misie byla 
o prázdninách stejně ospalá jako 
ta naše, našel jsem tam jen bratra 
Bartoloměje. Nástěnné hodiny 
ve vstupní hale ukazovaly deset 
minut po deváté. Srdečně jsme 
se pozdravili, bratr Bartoloměj mi 
uvařil čaj, pak jsem mu pomohl 
s opravou fotbalových branek, 
udělali jsme si oběd, dali delší od-
polední siestu a pak dobrou kávu 
a popovídali si o našich plánech 
na další školní rok. Taky jsem mu 
vylíčil, proč jsem vlastně přišel 
a jestli by mi nemohl půjčit svoje 
hodinky, abych si podle nich seřídil 
ty naše bicí. Bratr Bartoloměj se 
zasmál a řekl, že mi je klidně dá, 
ale že taky nejdou. 

„Nevadí,“ řekl jsem, „já už jsem 
vymyslel, jak ty svoje hodiny seří-
dím. A zítra jedu do města nechat 
si opravit svoje hodinky, tak tam 
vezmu i ty tvoje.“ Rozloučili jsme 
se ve čtvrt na šest (podle fran-
tiškánských hodin) a já se vydal 
na zpáteční cestu. Po chvíli mě 
dohonil soused na motorce, a že 

mě sveze. Dost se divil, že jsem se 
nenechal přesvědčit.

Když jsem přišel domů, hodiny 
právě odbily dvanáct. Nařídil jsem 
je na čas, který jsem si vypočítal, 
a druhý den nechal ve městě 
opravit oboje hodinky. Po příjezdu 
z města jsem hodiny podle hodi-
nek zkontroloval. Šly jen o sedm 
minut pozadu.

Kolik hodin Don Foresta 
na svých hodinách po příchodu 
nastavil? Jak na to přišel? Proč 
odmítl svezení na motorce? Jak 
dlouho mu trvala cesta k františ-
kánům a pak cesta domů?

 Jan Zindulka

Řešení z minulého čísla 
Skútr Jana Meda

Je zřejmé, že oba cestující musí 
stejný čas jet na skútru a stejný čas 
jít pěšky. Každý tedy pojede deset 
minut na skútru a hodinu půjde 
pěšky, cesta bude každému trvat 
sedmdesát minut. Teoreticky tedy 
nezáleží na tom, jak často a v ja-
kých intervalech se budou střídat, 
jen to musí vypočítat tak, aby 
do vesnice dorazili ve stejný čas.
Prakticky jim ale cesta bude trvat 
o něco déle, nějaký čas jim sebere 
startování, rozjíždění a zastavování 
skútru. Čím častěji se budou stří-
dat, tím budou pomalejší. Ideální 
by tedy bylo, aby první cestovatel 
dojel do poloviny cesty, tam skútr 
nechal a zbytek došel pěšky. Dru-
hý cestovatel to udělá obráceně 
a prvního dohoní právě v cíli.

A je tu ještě jeden předpoklad 
úspěšnosti celého cestování – od-
stavený skútr nesmí nikdo ukrást.

Tentokrát se s Donem Forestou podíváme do Etiopie v Africe. 

O
d 

11
 d

o 99 let!

Z

MOZKOVNA

10 / 11

Žáci salesiánské školy v Etiopii



Děti a mladí na Praze 8 většinou žijí v ekonomicky dob-
ře zajištěném prostředí. Přesto mohou trpět vztahovou 
chudobou. Doma se o ně nezajímají a rodinné vztahy 
nefungují, na sídlišti chybí komunita. Proto přicházejí 
do Nízkoprahového klubu Vrtule v Salesiánském stře-
disku mládeže v Praze-Kobylisích, kde mohou nava-
zovat nové vztahy, spoluvytvářet bezpečné prostředí, 
a především si povídat s pracovníky Vrtule, kteří jim 
naslouchají a pomáhají hledat východisko z těžkých 
životních situací. Vrtuláci také vyrážejí do terénu, aby 
se setkali s mladými, kteří si cestu do klubu nenajdou.

„Je mi fuk, jaké nálepky 
jim dalo okolí“

enápadnou brankou 
z boku salesiánského 
domu v Kobylisích pro-
cházím pod cedulí Níz-

koprahový klub Vrtule a po několi-
ka schodech klesám do suterénu. 

Rozhlížím se po větší místnosti, 
která mě na první pohled ničím 
neohromí. Gauče, stolní fotbálek, 
šipky a bar – takový, který najde-
te v nočních podnicích. Zkrátka 
prostředí, které láká náctileté. 
Ale proč přijdou ve svém volném 
čase právě do Vrtule? Vždyť mladí 

na Praze 8 nemají hluboko do kap-
sy a rodiče jim zaplatí všemožné 
hry nebo volnočasové aktivity. Ti 
mladší by si mohli zajít do herny 
v obchodním centru a ti starší 
klidně do skutečného baru. 

Odpověď hledám u partičky, 
která se vesele baví na gauči: 
„Ahoj. Já jsem Honza a píšu repor-
táž o Vrtuli. Můžu se vás na něco 
zeptat? Proč sem chodíte?“ 

„Protože nemám co jiného 
na práci. Mám tady svoji skvělou 
kamarádku. Bez ní a bez Vrtule si 
neumím představit život.“ 

„Já sem chodím, protože tady 
mě každý chápe. Můžu se tady 
s kýmkoliv o cokoliv podělit a každý 
mi vždycky poradí. Je tady rodinná 
atmosféra, s každým se znáš.“

SALESIÁNSKÝMAGAZÍN

STŘEDISKA

Mladí u nás můžou  
být SAMI SEBOU

N



12 / 13

„Pro mě je důležitej ten sociální 
kontakt. Sem vždycky někdo přijde. 
Bavím se s tím člověkem, jako bych 
ho znala deset let.“

„Je tady dobrej kolektiv. Můžu 
říct úplně všechno a zůstane to 
jenom mezi náma a nikam jinam se 
to neroznáší.“

„Hlavně je tady úžasnej klid. 
Můžu se rozvalit na gauči. Beru to 
jako svůj druhej domov, akorát bez 
rodičů, jenom s kamarády, což je 
úplně boží. Taková druhá rodina.“

Skupinka na gauči mi postupně 
popisuje, jak jim pracovníci klubu 
pomohli. Mluví o hádce s kama-
rádkou, ale také o zkušenosti 
s domácím násilím, kdy se Vrtulá-
kům svěřili, a ti jim pomohli situaci 
zvládnout a třeba i najít řešení. 
V takové chvíli pro ně hodně zna-
menala jejich schopnost naslou-
chat a důvěrnost rozhovoru.

BEZ VRTULE SI NEUMÍM 
PŘEDSTAVIT ŽIVOT

Přichází vedoucí klubu Honza 
Vališ, aby mi o Vrtuli řekl víc. 
Nízkoprahový klub Vrtule je re-
gistrovanou sociální službou pro 
mladé lidi od 13 do 22 let, kteří 
jsou v nepříznivé životní situaci. 
Klub je otevřený čtyři dny v týdnu, 
čtyři hodiny denně. V tomto čase 
mohou mladí svobodně přicházet 
a odcházet, služba je pro ně zdar-
ma a mohou zůstat v anonymitě. 
Musejí dodržovat jen základní 
pravidla – nenásilí, vzájemný re-
spekt, vstup bez návykových látek. 
Za porušení pravidel můžou dostat 
dočasnou „stopku“ vstupu do klu-
bu, ale stává se to jen výjimečně. 
„Naši službu se snažíme stavět 
na bezpodmínečném přijetí. Mně 
je jedno, jestli je to rváč, poškolák, 
nebo flákač. To jsou nálepky, které 
jim dává okolí a mně je to fuk. 
U nás má místo každý a poško-
lák má stejnou příležitost jako 
třeba jedničkář, kterému umřeli 
rodiče. Můžou se tady potkat bez 

předsudků,“ vysvětluje mi Honza 
Vališ. Klienti klubu často žijí v hod-
ně předsudečném prostředí, jsou 
blbě zapsaní a těžko se jim z toho 
dostává. Ve Vrtuli můžou být sami 
sebou.

Vztahová chudoba je 
taky chudoba

„Naši klienti sice většinou 
nejsou ekonomicky chudí, ale jsou 
ochuzovaní. V rodinách nedostá-
vají vztahově to, co by dostávali, 
pokud by rodina fungovala dobře. 
Nemají ekonomické problémy, ale 
jejich rodiče se nezajímají o to, co 
dělají ve volném čase,“ popisuje 
vedoucí klubu jedno ze specifik 
Vrtule, která se na rozdíl od většiny 
nízkoprahových klubů nezaměřuje 
na děti ze špatných socioekono-
mických podmínek.

Když do Vrtule přijde někdo 
nový, během prvních deseti 
návštěv klubu se s prostředím 
seznamuje. Potom si ho pracovník 
vezme stranou do kontaktní míst-
nosti, aby s ním uzavřel „smlouvu“ 
o poskytování sociální služby. 
Formou polostrukturovaného 
rozhovoru se ujistí, že klient chápe 
význam klubu jako sociální služby, 
seznámí ho s jeho právy a pravidly 

klubu. Společně si projdou, co už 
o něm Vrtuláci vědí a v čem by 
mohla spočívat jejich spolupráce. 
Z toho časem může vykrystalizo-
vat takzvaná „zakázka“ (například: 
„Chci si zlepšit vztah s mámou,“ 
nebo „Chci si najít brigádu,“ nebo 
„Chci si ve škole najít kamaráda.“). 
Pokud pracovníci Vrtule zjistí, že 
nový návštěvník není ohrožen 
nepříznivou životní situací, neměl 
by se stát klientem sociální služby. 
V takovém případě ho můžou za-
vést do oratoře ve středisku, která 
je pedagogickou službou.

Realitou je, že většina dětí 
a mladých prožívá těžké věci, 
od špatných vztahů v rodině, přes 
problémy v kolektivu vrstevníků, 
až po rizikové chování (např. expe-
rimentování s návykovými látkami, 
rvačky). Někdy spočívá práce Vrtu-
láků v aktivním naslouchání, jindy 
můžou spolupracovat s klientem 
na jeho „zakázce“, ale v některých 
případech to nestačí. „Ve chvíli, kdy 
je klient v situaci, kterou nedokáže 
vyřešit vlastními silami, tak mu po-
můžeme. Zkontaktujeme ho s jinou 
službou, můžeme ho doprovodit 
na úřad, můžeme ho připravit 
na věci jako je výslech na policii. 
Dostávají tady reálnou službu,“ říká 
Honza Vališ.

Honza Vališ, vedoucí Vrtule

„
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REALITOU JE, ŽE VĚTŠINA 
DĚTÍ A MLADÝCH PROŽÍVÁ 

TĚŽKÉ VĚCI

Streetwork je o hledání 
cesty k mladým

Vrtuli v roce 2001 nakopli 
salesiáni. Tehdejší ředitel středis-
ka salesián Antonín Nevola tím 
odpověděl na potřebu starších 
dětí mít vlastní oratoř s odlišným 
programem. V následujících letech 
se Vrtule postupně transformovala 
do nízkoprahového klubu a v roce 
2007 se stala registrovanou 
sociální službou. Vizionářský pro-
jekt vznikal v době, kdy tento typ 
sociální práce ještě neměl v Česku 
právní zakotvení. Salesiáni od za-
čátku spolupracovali s organizací 
Streetwork (pozdější oborová 
organizace Česká asociace stree-
twork) a klub postupně předávali 
vystudovaným profesionálům.

V roce 2010 se ve Vrtuli kromě 
klubové (ambulantní) práce rozjela 
také terénní práce (streetwork). 
Byla to odpověď na volání škol 

a poptávku radnice městské části 
Praha 8, která službu zafinancova-
la. Chtěli, aby se někdo soustavně 
věnoval partičkám mladých, které 
se začaly scházet v okolí škol 
a obchodních center a vznikaly 
kolem nich konflikty. Pro Vrtuláky 
to zase byla výzva, jak se dostat 
k mladým, kteří si nenajdou cestu 
do klubu.

Nejnovějším projektem, který 
Vrtuláci otevřeli v roce 2019, je 
Heliport – malý klub v podobě 
dřevěného domečku na pozem-
ku ZŠ Hovorčovické. „Skoro rok 
jsme měli hodně prázdný klub, 
mladí k nám přestali chodit, a tak 
jsme hledali cestu, jak se ke kli-
entům dostat. V úvahách jsme 
došli k tomu, že jsou dvě místa, 
kde se musejí vyskytovat – škola 
a domov. Tak jsme se postavili 
mezi školu a domov, aby nás měli 
po cestě,“ popisuje mi Honza Vališ 
okolnosti vzniku nového zázemí 
pro terénní službu. Bohužel, než 
stihli Vrtuláci práci v této lokalitě 
více rozjet, přišel covid, zavřela se 
škola a s ní i Heliport.

„Je důležité respektovat 
jejich prostor“ 

Kličkujeme mezi paneláky, 
parčíky a obchodními domy z dob 
socialismu. S Vrtuláky Bětkou Ma-
tysovou a Vláďou Káchou jdeme 
po jedné z tras, která je vytipovaná 
podle toho, kde v danou dobu trá-
ví čas partičky mladých lidí. Trasa 
je pravidelná, aby byla sociální 
služba pro klienty dobře čitelná. 
„Čau. Ahoj,“ zdraví se se třemi kluky 
na prahu dospělosti, kteří postávají 
v zákoutí starého obchoďáku. Kluci 
jsou rezervovaní a s Vrtuláky se 
nejdříve nechtějí moc bavit. „A jak 
dopadla maturita?“ ptá se Bětka 
jednoho z nich. Tomu se rozzáří 
oči: „Jo, mám to! Sice jsem dostal 
trojku z češtiny a maminka se 
na mě zlobila, ale udělal jsem to.“ 
Očividně ho potěšilo, že si Bětka 
pamatuje, co v poslední době 
řešil, i když se delší dobu neviděli. 
Vrtuláci jim nevyčítají cigarety, 
které vytahují z krabičky, ale ptají 
se jich na jejich předsevzetí s kou-
řením skončit. „Potřeboval jsem se 
uklidnit. Brácha měl dnes úraz, je to 
vážný a je v nemocnici.“ Nakonec 
kluky zvou na hřiště, kde má jejich 
terénní služba zázemí v podobě 
maringotky. 

„Někteří klienti mají období, kdy 
jsou naší službě více otevření, vy-
hledávají nás, rádi s námi tráví čas 
a třeba se nám i svěřují s nějakými 
životními situacemi a pak mají 
období, kdy se nám trochu vyhýbají, 
nechtějí se s námi bavit a očividně 
chtějí mít svůj prostor pro sebe. Pro 
nás je důležité toto respektovat. 
Necháváme jim jejich prostor a je 
na jejich zájmu vyhledat naši služ-
bu. Někdy to trochu nakopneme 
tím, že o ně projevíme zájem,“ říká 
Bětka, když pokračujeme v cestě 
přes sídliště směrem k maringotce.

Vláďa mi zase vysvětluje, 
že sociální práce s mladými je 
do velké míry založená na vztahu, 
dlouhodobějším doprovázení 

„
Bětka Matysová a Vláďa Kácha
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a pravidelném setkávání. „Ve chví-
li, kdy s mladým člověkem ztratíme 
kontakt, nemůžeme budovat 
vzájemný vztah. Přestaneme mít 
přehled, co ten klient řeší a spolu-
práce je potom obtížnější. V životě 
mladého člověka se během něko-
lika měsíců i týdnů může stát tolik 
věcí, různé rozchody, hádky doma… 
Takže to setkání po čtvrt roce může 
být už úplně jiné,“ mluví Vláďa 
o jedné z překážek jejich práce, 
na kterou obzvlášť narazili v době 
lockdownu, kdy měli omezené 
možnosti setkání s klienty.

„Naše práce je také 
o sdílení pěkných  
okamžiků“

Přicházíme k malému hřišti, 
u kterého stojí maringotka ozdo-
bená graffiti a znakem salesiánů. 
Vrtuláci ji sem přivezli v roce 
2016, kdy nedaleko vyrostlo nové 
obchodní centrum, které se stalo 
místem konfliktů mezi klienty 
Vrtule a zákazníky nebo sekuriťá-
ky. Chtěli jim nabídnout alternati-
vu – místo, kde budou mít teplo, 
světlo a klid. Maringotku postavili 
u hřiště, kde se mladí ve volném 
čase přirozeně scházeli. Vrtuláci si 
s nimi zakopou na bránu, ale také 
posedí před maringotkou. „Našim 
cílem není si s nimi celý den hrát. 
Snažíme se vytvářet takové situace, 
které můžou být zajímavé k roz-
hovoru nebo skupinové debatě. 
Když se objeví téma, které může 
být citlivé, nebo je potřeba s někým 
uzavřít smlouvu, tak k tomu nám 

slouží kontaktní místnost, v teré-
nu v podobě maringotky. Tam se 
můžeme zavřít a mluvit v soukromí,“ 
popisuje Vláďa hlavní účel zázemí 
pro sociální pracovníky v terénu.

Na hřišti hraje basket skupinka 
kluků, se kterou se Vrtuláci ještě 
neznají, a tak se jim jdou před-
stavit: „Ahoj. Já jsem Bětka, tohle 
je Vláďa. Jsme sociální pracovníci 
Vrtule. Býváme tady v úterý a čtvrt-
ky od 16 do 19. Kdybyste měli chuť, 
můžete se s námi o čemkoliv poba-
vit, třeba o vztazích, o rodině nebo 
třeba o drogách. Máme povinnost 
mlčenlivosti.“ U maringotky se 
postupně schází mladí, kteří se už 
s Vrtuláky dobře znají. Dlouho se 
neviděli a mají si o čem povídat.

Představuji se a dávám skupin-
ce u maringotky stejnou otázku, 
jako předtím v klubu: „Proč sem 
chodíte?“

„Odreagovat se, zahrát si nějaký 
sport, zablbnout si, dělat nějaký 
aktivity a neflákat se doma. Doma 
většinou sedím na zadku a nemám 
do čeho píchnout. Je lepší přes den 
něco dělat, než sedět u počítače.“

„Když se chci na chvíli zbavit 
maminky, tak jdu radši sem, než 
abych ji musel poslouchat.“

„Asi víte, že Vrtule je sociální 
služba. Využíváte i toho?“

„Já toho sem tam využívám, 
když jsou nějaký trable.“

„Já jsem se tady dřív svěřovala 
hodně. Bětka mi jednu dobu hodně 
pomáhala.“

„Jsou tady super lidi, kteří nám 
rádi pomůžou a jsou nám oporou.“

A Bětka k tomu dodává: „Naše 
práce není jen o tom, sdílet s nimi 
jejich trable, ale taky pěkné oka-
mžiky, třeba že udělají maturitu, 
řidičák, najdou si novou holku nebo 
kluka.“

„Potřebují, abychom jim 
důvěřovali“

Den uzavírám ve Vrtuli s Hon-
zou Vališem. Ptám se ho, proč je 
dobré mladým pomáhat. Mluví 
o problémech, na které si v dětství 
mohou zadělat, a když se jim v čas 
nepomůže, tak je to v dospělosti 
může hodně brzdit. Třeba takovým 
záznamem v trestním rejstříku 
nebo nedoděláním školy si můžou 
hodně zavařit do budoucna. „Mys-
lím, že každý má právo na hezký ži-
vot. Když k tomu nemá dobrý start, 
tak je správné mu pomoci, aby ho 
mohl mít lepší,“ říká Honza Vališ. 
Opakuje v poslední době často 
zmiňovaný argument, že „preven-
ce je levnější než represe“. Vrtulí 
ročně projde kolem 120 dětí a stojí 
to dva miliony z rozpočtu MPSV. 
Někomu by to mohlo připadat 
jako velké peníze, ale rok člověka 
ve vězení, v ústavní výchově, psy-
chologická péče nebo třeba léčba 
drogové závislosti jsou o úplně 
jiných penězích.

Když se Honzy Vališe ptám, co 
tedy mladí potřebují, říká: „Aby 
jim dospělí věřili a důvěřovali, že 
jsou schopní toho spoustu zvlád-
nout a dělat věci sami. I když je-
jich zájmy na první pohled můžou 
vypadat jako blbosti, je dobré 
dívat se na to, co je zajímá, co 
potřebují a podporovat je v tom.“

 Jan Kvapil
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UDÁLOST

Salesiáni v Pardubicích prodávají větší část z kom-
plexu budov, o který se starají od roku 1990. Tamní 
salesiánské dílo se bude stěhovat do jednoho domu 
a dlouhodobě se do něj bude investovat. Budovy 
kupuje církevní ZŠ Noe (jejímž zřizovatelem je Církev 
bratrská), která je zde už deset let v nájmu. Je to další 
krok k prohloubení ekumenické spolupráce věnované 
dětem a mladým.

V Pardubicích od roku 
1940

ž v roce 1940 postavili 
salesiáni v Pardubicích 
dům komunity s kaplí, ale 
další plánované etapy 

stavby velkého areálu s koste-
lem nestihli kvůli druhé světové 
válce a pozdější komunistické 
totalitě, kdy byli donucení z místa 
odejít. V následujících čtyřiceti 
letech se areál výrazně rozrostl 
a v roce 1990 salesiáni dostali zpět 

velký komplex budov a sportovišť 
v zanedbaném stavu. Tamní dílo 
za posledních třicet let pořádně 
vyrostlo. Jeho páteří je komunita 
salesiánů a o ni se opírá spole-
čenství věřících kolem filiálního 
kostela sv. Václava, Salesiánský 
klub mládeže a Centrum Don 
Bosco (sociální služba doprováze-
ní mladých z dětských domovů). 
Ale ani tak salesiáni neměli pro 

STĚHUJEME SE, ABYCHOM  
K SOBĚ MĚLI BLÍŽ

U



všechny budovy využití, chyběly 
jim personální a finanční kapacity, 
a tak do areálu pozvali církevní ZŠ 
Noe, se kterou sdílejí poslání vě-
novat se mladým. „Je to báječná 
příležitost spolupracovat na práci 
s mládeží s další křesťanskou 
denominací, vzájemně se doplňo-
vat v našich aktivitách a ukázat 
místním, že křesťané v Pardubicích 
dělají dobrou věc. My se dětem 
věnujeme dopoledne a salesiáni 
pro ně mají své aktivity odpoledne. 
Řada našich žáků chodí od začátku 
do salesiánských kroužků,“ oceňuje 
ředitelka školy Lenka Macháčková. 
Školní rok zahajuje škola s místním 
salesiánským dílem při společné 
bohoslužbě a někteří zaměstnanci 
a žáci chodí pravidelně k salesiá-
nům do kostela.

SALESIÁNSKÉ PROJEKTY 
VE SPOLEČNÉ BUDOVĚ  
PŘISPĚJÍ K PROVÁZÁNÍ  
JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ  

MÍSTNÍHO DÍLA

Základní škola Noe

Na kapitule v roce 2016 salesi-
áni rozhodli, že se zbaví břemene 
velkého areálu. Několik budov 
prodají ZŠ Noe, se kterou úspěš-
ně spolupracují a své tamní dílo 
sestěhují do jedné budovy, kterou 
postavili ve 40. letech. Ekonom 
české salesiánské provincie Michal 
Svoboda vysvětluje, jaké jsou další 
plány: „Veškeré finanční zdroje 
získané z prodeje půjdou na opravu 
budovy, ve které zůstane komunita 

s místními pastoračními díly. Po tři-
ceti letech užívání potřebuje budova 
generální opravu, jak instalací, tak 
přizpůsobení se tamnímu provozu, 
aby se v ní lépe žilo a pracovalo. 
Klíčovou změnou k dobrému bude 
bezbariérovost zajištěná výtahem 
a recepcí. Zásadní architektonickou 
změnou projde venkovní část are-
álu, kde vyroste moderní parková 
zeleň, odpočinková místa, sportovní 
areál se dvěma hřišti, dětský areál 
atd. Zatím je to ale ve fázi diskusí 
nad projektem a vzhledem k ná-
kladnosti je otázka, jestli to všechno 
zvládneme v první etapě oprav.“

Jedním z benefitů celého 
procesu je zpřehlednění areálu 
a zlepšení možností spolupráce 
mezi jednotlivými díly. Salesiáni 
chtějí sdílet ve společné budově 
prostory a navzájem si pomáhat. 
Recepce a opravené chodby 
umožní lepší orientaci v objektu 
a rozlišení jednotlivých projektů. 
„Tím, že se sestěhujeme do jedno-
ho domu, k sobě budeme mít blíž 
nejen prostorově, ale i programově 
a lidsky. Myslím, že nás to ještě víc 
přiblíží a přispěje to k dalšímu pro-
vázání jednotlivých částí místního 
díla,“ slibuje si od celého procesu 
Aleš Kalina, ředitel Centra Don 
Bosco. Také jednotlivé části ZŠ 
Noe se sestěhují do vlastních 
stavebně oddělených prostor, 
do kterých chtějí investovat. Na-
dále zůstane zachovaná možnost 
spolupráce a škola je například 
připravená poskytovat salesiánům 
pro jejich aktivity moderní odborné 
učebny, nebo využívat venkovní 

prostory pro neformální setkávání, 
u kterého mohou vznikat nové 
nápady.

Na prodeji části areálu salesiáni 
pracují už pět let. Komplex budov 
nejdříve musí stavebně rozdělit, 
samostatně je připojit k sítím, zajis-
tit jejich vytápění a požární řešení. 
U prodávaných budov nyní roste 
nová schodišťová věž s výtahem 
a pokud vše půjde dobře, budou 
začátkem roku 2022 zkolaudovány 
jako samostatný objekt připrave-
ný k prodeji. Poté se celé tamní 
salesiánské dílo přesune do ná-
hradních prostor, aby na začátku 
školního roku 2022/23 mohla začít 
plánovaná rekonstrukce salesián-
ského domu.

 Jan Kvapil
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Plzeňský salesián Václav Čunek  
s ministrantem při vodácké liturgii
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Václav Klement 
se stal „volným 
hráčem“ 
kongregace

Václave, jaká je tvá nová funkce 
v rámci hlavní rady kongregace?

Tady v Čechách tomu říkáte „lepič 
děr“... Hlavní představený nám 
v radě navrhl, aby někteří z býva-
lých „radních“, nyní bez portfolia, 
dělali náhradníky pro ty, kteří mají 
v regionu příliš mnoho provincií 
a komunit. Občas se přihodí i ně-
jaká nenadálá výměna stráží, na-
příklad teď musel hlavní rádce pro 
misie Guliermo Basañes změnit 
pozici a dělá provinciála v Kongu. 
Je to podobné, jako když Don Bo-
skova maminka zabila krávu...

Jak to bylo s Markétinou krávou?

Když byl Jeník Bosco malý, byl 
v Piemontě hladomor a maminka 
ze zoufalství zabila jedinou krávu, 
co měli, aby vůbec přežili. Tak v Af-
rice komentují výměnu rádce pro 
misie za provinciála v Kongu: hlav-
ní představený musel zabít krávu. 
Proto jsem za Basañese musel 
převzít některé vizitace v Africe – 
já mám v gesci anglicky mluvící 
provincie, on měl ty hispánské.

Jak funguje takový „generální 
lepič děr“?

Podívej, to je jednoduché. Mám 
k dispozici šestiletku, před sebou 
máme v hlavní radě devadesát 
provincií, které je třeba vizitovat, 
já mám projet do roku 2025 deset 
provincií.

Už jsi během korony stihl nějakou 
vizitaci?

Jen jednu – ZMB.

To zní trochu jako JZD...

(smích) Ne, to je Zambie, Zimbab-
we, Malawi a Namibie. Nejprve 
jsem měl jet do Anglie, ale tam 
jsou na ostrovech už rok zaba-
rikádovaní kvůli covidu, takže 
jsem nikam nejel. Pozítří jsem měl 
odlétat do Indie, ale tam se šíří 
mutace delta, takže taky nikam 
nejedu, a vydám se do severního 
Polska do provincie Piła, k níž patří 
taky Gruzie, Rusko a Švédsko. 
Do mé agendy spadají ještě další 
dvě africké provincie, dvě indické, 
Indonésie – ale uvidíme, co z toho 
všeho bude.

Jak zatřásla korona kongregací? 
Zemřeli také někteří salesiáni? 
Probudila se solidarita?

Na covid zemřelo na 170 spo-
lubratří. Probudila se solidarita. 
Když začala pandemie, dal hlavní 
představený všem provinciím 
výzvu, aby se zapojily, a různé 
provincie a spolubratři se solidár-
ně zapojili podle místní situace. 
Existuje pět videí, která ukazují 
salesiánské aktivity během pande-
mie. Nejvyšší čísla zaznamenala ze 
salesiánského pohledu Indie, kam 
šlo 92 % veškeré finanční pomo-
ci, humanitární pomoc se týkala 
především velkých indických 
měst. V Evropě jsme byli činní 
spíš v online sféře – výuka, lidská 
i modlitební pomoc atd.

Možná víš, že se v poslední době 
dotkly i naší církve a kongregace 
aféry kolem sexuálního zneužívání.

V Západní Evropě už jedna velká 
vlna proběhla před deseti lety 
a teď se to vrací. Ze svého zorného 
úhlu do toho úplně nevidím, 
Německo bylo před lety vnímáno 
i vzhledem k jednání s obětmi 
zneužívání jako vzor světa – a teď 
se to tam zase mele. O tomto pal-
čivém problému v církvi se mluví 
na celém světě – kromě dvou 
kontinentů, Afriky a Jižní Asie, kde 

AKTUÁLNĚ

Český salesián Václav Klement byl v letech 
2002–2020 členem hlavní rady salesián-
ské kongregace. Generální představený 
salesiánů Ángel F. Artime si ho podržel jako 
mimořádného vizitátora na dalších šest let 
– pohybovat se bude především v Africe, ale 
i v Evropě a jižní a jihovýchodní Asii. Nedáv-
no v Brně pohřbíval svého předčasně zesnu-
lého bratra Jiřího.



20 / 21

žádný problém zatím „nevidí“. 
Velké kauzy se už před lety obje-
vily v zemích s velkými církevními 
školami a internáty. U nás v totalitě 
žádné církevní školy nebyly, takže 
dnes jde spíš o jednotlivé případy. 
Zdá se, že salesiáni už několik let 
pracují na prevenci sexuálního 
zneužívání a dokázali najít účinné 
nástroje, tj. zajistit ochranu obětí 
a jejich dostatečnou anonymitu. 
Média toto téma obvykle hodně 
zajímá, ale i s médii dokážeme 
otevřeně komunikovat. (Viz kauza 
Ve stínu celibátu na www.seznam.
cz) Také pro nás kněze je pokorné 
vyslechnutí výpovědí obětí dobrou 
školou k tomu, abychom si uvědo-
mili, jak na tom jsou i po dlouhých 
letech oběti sexuálního násilí.  
Salesiáni mají preventivní „super-
tým“, který intenzivně na celém 
světě působí v prevenci před 
sexuálním zneužíváním. Na Filipí-
nách existuje už od roku 1995 celý 
církevní institut, kde se intenzivně 
věnují psychosociální terapii obětí 
i prevenci pro řeholníky i klérus 
jako takový. Jejich školením už 
prošlo také mnoho a mnoho 
biskupů.

U nás je málo kněží a málo prak-
tikujících katolíků, takže jakákoli 
kauza je u nás velká.

Ale měli bychom také dělat něco 
vzhledem k prevenci proti zneuží-
vání. Například v Austrálii je velmi 
rozvinutá prevence sexuálního 
zneužívání jak v církvi, tak ve stát-
ních zařízeních. Tato prevence by 
měla být součástí formace kněží 
i řeholníků. Duchovní osoby by 
měly vědět, kdo je vlastně oběť 
sexuálního zneužití a jaký dopad 
má na ni takové jednání po celý její 
následující život.

Naposledy jsi byl v jižní Africe, 
v provinciích, které jsou růz-
norodé a co do salesiánského 
působení docela rozmanité.

Ve zmíněných provinciích v Zam-
bii, Zimbabwe, na Malawi a v Na-
mibii začínali salesiánsky působit 

polští kněží a přinesli si do Afriky 
polskou mentalitu, kterou po-
stupně vytěsňuje africká realita. 
Z 54 zemí africké unie jsme jako 
salesiáni ve 44. Polští salesiáni za-
kládali především farnosti a malé 
kvazioratoře, ovšem žádné školy. 
V zambijském Kazembe, kde dnes 
působí také český salesián koadju-
tor František Radecký, je v součas-
nosti miniaturní učňák při farnosti. 
V posledních deseti letech Poláci 
v jižní Africe pomalu ztrácejí po-
zice a nahrazují je místní kněží 
a koadjutoři. Celkem je v těchto 
zemích 120 salesiánů, z toho 15 
Poláků, dalších misionářů z de-
seti dalších zemí také 15 a další 
jsou místní salesiáni. Mezinárodní 
charakter našich děl dává naději, 
že budou více zakořeněni v místní 
realitě. Malawi je maličká země, 
která nemá ani 20 milionů obyva-
tel, ale má v katolických školách 
stejný počet dětí jako celé USA 
(2,5 milionu). Je tam salesiánská 
škola se 14 tisíci žáky, asi největší 
salesiánská škola na celém světě. 
Další školy v těchto zemích jsou 
postaveny nedávno, jsou vlastně 
velice moderní, stojí na laicích 
a na mezinárodních školských 
standardech. Historicky první sa-
lesiánskou provincií byla Zambie, 
což se projevuje i na povoláních: 
60 noviců je ze Zambie, 30 z Ma-
lawi, 15 ze Zimbabwe a v Namibii 
máme jen jednu komunitu, tam je 
asi pět noviců. Tyto země už také 
vysílají misionáře.

Vnímal jsi v těchto zemích nějaké 
zbytky apartheidu?

V těch zemích jsme opravdu 
na nejchudších místech. Apartheid 
(rasová segregace), v jižní Afri-
ce neskončil a jen tak neskončí. 
Jihoafrická republika a Lesotho je 
ze salesiánského pohledu jedna 
provincie, ale politicky se ty země 
pořád potácejí v postapartheidním 
vakuu. Zimbabwe je komunistická 
země s tajnými službami. Povolání 
je tam málo, salesiánská díla ko-
labují, protože je nejsme schopni 
personálně zajistit. Meziprovinční 

solidarita moc nefunguje, protože 
tamní provinciálové jsou pořád 
na cestách a nestíhají. Generální 
rádce pro Afriku se nedávno stal 
z nouze provinciálem v Kongu, kde 
mají 44 noviců a nevědí, co s nimi, 
kam je vlastně poslat.

V Africe asi neprobíhá vzájemná 
propojenost i kvůli rivalitě kmenů...

Třeba jeden kmen v Kongu se 
jmenuje Bemba. Napůl je na území 
Konga a napůl v Zambii, mají stej-
nou řeč, ale žijí v různých, často 
znepřátelených zemích. Podobně 
je to třeba v Zimbabwe, kde je 
majoritní kmen Šona (80 %  
obyvatelstva) a ovládá skoro 
všechno a ani v našem prostředí 
se příslušníci ostatních kmenů ne-
chytají. Naštěstí se v těch zemích 
mluví anglicky nebo francouzsky 
– a to je propojuje.

Potkal jsi v jižní Africe české 
dobrovolníky?

Setkal jsem se se třemi dobrovol-
níky, Ondřejem Škvařilem z Brna 
a manžely Barešovými také z Brna. 
Všichni perfektně makají a typické 
pro ně je, že se rychle inkulturují. 
Jižní Afrika absorbuje asi nejvíc 
dobrovolníků z celé Afriky. Jsou 
tam Američané, dobrovolníci z Ně-
mecka, Polska. Ti naši bohužel teď 
nemůžou do Keni, kam dříve jezdili.

Teď tedy pojedeš do Polska?

Ano, na sever, do velice zajímavé 
provincie Piła u Baltského moře. 
Rozvíjejí tam učňovské škol-
ství, spolupracují s pobaltskými 
zeměmi, mají svou základnu také 
ve Skandinávii nebo v Rusku. 
Na druhou stranu se mi trochu 
zdá, že usnuli na vavřínech a že se 
příliš nerozvíjejí. V Polsku probíhá 
postupný odvrat mládeže od círk-
ve a je třeba salesiány povzbudit, 
aby byli blíž mladým lidem.

  Zdeněk Jančařík
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Byl jeden kouzelný      . Sedával u          a naříkal že má hlad. Občas se u něj  

zastavil      , nebo      a rozdělili se s ním o svojí         a         jim pak splnil  

přání. Čas plynul jako       a přišel rok 2021. Kouzelný       se nestačil divit. Místo        

       je tu        . Místo pocestných samá             . Všichni lidé někam              

a na      čas nemají. Co myslíte,            , najde se někdo, kdo si       všimne  

a rozdělí se s ním?

SCHOVANÍ PTÁČCI

NA OBRÁZKU JE SCHOVÁNO 13 PTÁČKŮ A DO  
BUDKY, KTEROU SE DĚTI CHYSTAJÍ POVĚSIT,  
SE VŠICHNI URČITĚ NEVEJDOU. DOKÁŽEŠ  
VŠECHNY PTÁČKY NAJÍT A VYBARVIT JE?  
KOLIK DRUHŮ PTÁČKŮ ZNÁŠ?

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

   PRO DĚTI

Když ti něco spadne na zem, povšimnu si toho  
rázem. Podám to jak nádeník, klíče nebo ........................................ 
                                                                                        (doplň)

Stránky myšky ELIŠKY 

POZORNÝ ČÍŠNÍK

ČÍŠNÍK V RESTAURACI MUSÍ DÁVAT DOBŘE  
POZOR NA TO, CO MÁ HOSTŮM PŘINÉST, KDO 
CHCE PLATIT NEBO MÁ NĚJAKOU STÍŽNOST 
APOD. V RESTAURACI JE MNOHO HOSTŮ.  
SPOJ ŠIPKAMI ČÍŠNÍKA SE VŠEMI HOSTY, KTEŘÍ  
S NÍM POTŘEBUJÍ MLUVIT. POZNÁŠ, CO CHTĚJÍ?
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MYŠKA ELIŠKA A POZORNOST
To je dnes  
ale vedro.

Tak to  
abychom si  

zašli na  
zmrzlinu.

Tak 
jdeme!

Bezva  
nápad!

Ta je  
výborná.

Tady, 
prosím.

Prosil  
bych také 

jednu.

Mňam,  
mňam!.

?

Ptáčku,  
stalo se  
něco?

Mám jen jednu 
korunu a tak 
si nemůžu kou-
pit zmrzlinu.

Jasně!  
A pořádně si jí 
vychutnáme!

Prosím,  
dvě  

zmrzliny.

Ta je  
opravdu  
pro mě?

Dobře, 
dobře.
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Filip Mareš, původem z Prahy i ze Sebranic, se narodil  
r. 1988. V Praze vystudoval Vysokou školu ekonomic-
kou. První sliby složil v roce 2014 a čekají ho ty věčné. 

Filipe, řekni nám něco o sobě. 

Jsem rodilý Pražák, v kočárku jsem 
se prý i účastnil revolučních dní 
listopadu 89, ale vyrůstal jsem 
v Sebranicích u Litomyšle. Tatínek 
je pediatr a maminka mu pomáhá 
v ordinaci jako zdravotní sestra. 
Mám dva bratry a sestru. Kromě 
nás vychovávali naši ještě romskou 
holčičku v pěstounské péči. A mé 
záliby? Shrnul bych to do slova 
„outdoor“, neboli jakýkoli pohyb 
v přírodě. Také se rád obohacuju 
i kulturně – ať už film, divadlo 
nebo koncerty různých žánrů.

Kdy ses poprvé setkal s Donem 
Boskem a čím tě oslovil? 

V Sebranicích jsme bydleli hned 
vedle fary plné mladých mužů 
rozlišujících své povolání k salesi-
ánskému životu. Bylo to místo, kde 
jsme trávili většinu svého volného 
času – kromě fotbalového a my-
sliveckého kroužku vesnice moc 
nenabízela. S chutí jsme proto 
hltali všechny nabízené aktivity. 
Celkem přirozeně se později ze 

mě stal animátor. U salesiánů jsem 
pokračoval i po nástupu na vyso-
kou školu v Praze jako dobrovolník 
v Kobylisích, kde jsem dokonce 
bydlel dva roky v komunitě. Přes-
tože jsem znal Dona Boska od ma-
lička, moje první touha nebyla stát 
se salesiánem, ale knězem. Ale 
protože mi byli nejsympatičtější 
kněží – salesiáni, jejich komunitní 
život, radostnost a rodinný styl, 
přitáhlo mě to k nim. Dona Boska 
a jeho charisma jsem více nasával 
skrze jeho živé následovníky. 
Na našem zakladateli obdivu-
ju jeho horlivost a nasazení pro 
dobro mládeže. Přitom nebyl sám. 
Obklopil se svatými spolupracov-
níky a vychovával ke svatosti.

Už brzy složíš věčné sliby k sale-
siánům. Co to pro tebe znamená? 
Co podstatného se změní? 

Věčné sliby pro mě znamenají 
potvrzení započaté cesty. Než se 
člověk rozhodne vstoupit do sale-
siánské formace, je k tomuto stylu 
života něčím přitahován. To něco 
je jakýsi příslib štěstí, naplnění 

všech vnitřních tužeb, nalezení 
svého místa v životě. A jak člověk 
postupuje formací, tak se mu 
představy „zreálňují“, některé se 
ukážou jako mylné, ty správné se 
naopak posílí. Za těchto devět let 
jsem měl možnost potkat řadu 
salesiánů různých povah, poznat 
rozdílné styly práce s mládeží, 
různé kultury. 

 
Také jsem pochopil, že se nejedná 
o cestu bez kříže. Taková sice není 
nikde, ale člověk si na to potře-
boval sáhnout osobně. Po této 
prožité zkušenosti mi přijde, že se 
v tomto stylu života cítím tak nějak 
doma, a když si to aspoň trochu 
myslí i doprovázející salesiáni, jsou 
z toho věčné sliby. Samozřejmě 
vím, že mě tento krok dalece pře-
sahuje. Říkám si: „Pane, sice na to 
nemám, ale jsi to Ty, kdo mě sem 
pozval, a tak na Tebe spoléhám, 
že to dovedeš do dobrého konce.“

Povoláním salesiánů je věnovat 
se dětem a mladým. Co tě k nim 
táhne?

Rád bych se s mladými podělil 
o to, co jsem sám jako dospíva-
jící od salesiánů obdržel. Co to 
bylo? Přátelský vztah, duchovní 

Být mezi mladými je nezbytné,  
aby člověk nezblbnul!

SALESIÁNI
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doprovázení a sdílení víry v partě. 
Vnímám svou zvláštní citlivost pro 
ty mladé, kteří žijí víru ve svém oko-
lí sami, jak je to v naší zemi časté.

A jak je to teď během tvých studií 
v Turíně – dostaneš se k mladým? 
Kdo je chudá mládež v Itálii?

V Turíně se intenzivně střídá pět 
dní studia a víkend s mladými. 
Jsme posíláni do salesiánských 
i diecézních oratoří v Turíně 
a okolí. Ačkoli by se mohlo zdát 
efektivnější věnovat se pouze 
studiu, z vlastní zkušenosti vím, 
že přítomnost mezi mladými je 
nezbytná, aby člověk nezblbnul. 
Letos jsem dostal velmi originální 
poslání – být něco jako „duchov-
ní asistent“ místního skautského 
oddílu. Směju se, že mě Pán Bůh 
potrestal za všechny vtípky, které 
jsem kdy pronesl na účet skau-
tů. No a teď jsem jeden z nich, 
složil jsem skautský slib a chodím 
pěkně v kroji. Globálně popsat 
chudou mládež v Itálii asi ne-
dokážu. Aktuálním fenoménem 
jsou nezletilí emigranti. Jedná se 
především o muže kolem šestnác-
ti let přicházející z Asie a Afriky. 
Stát pro ně zřizuje centra, z nichž 
některá vedou právě salesiáni, 
kde tito mladí bydlí a dostává se 
jim zázemí. Většina z nich se ale 
snaží co nejrychleji dostat do Švý-
carska a Německa. Často se stává, 
že zahodí papíry, aby se nevědělo, 
kolik mají let a mohli tak využí-
vat těchto služeb i po dosažení 
plnoletosti. Protože většina z nich 
jsou muslimové a v těch centrech 
nepobývají dlouho, práce s nimi je 
opravdu náročná.

Cesta přípravy k věčným slibům 
je u salesiánů hodně dlouhá. Co 
nejdůležitějšího ti toto období 
na tvé duchovní cestě dalo?  
Je něco, co ti vzalo?

Ano, povzdechy nad délkou naší 
formace vnímám ze všech stran. 
Mně osobně to ale vadí nejméně. 
Salesiánská praxe se neliší od ji-
ných kongregací. Papež František 
také vstoupil k jezuitům ve svých 

21 letech a kněžské svěcení přijal 
ve třiatřiceti. Co mi často dodává 
odvahy, jsou příklady životů spo-
lubratrů za totality. Kolik z nich 
bylo vysvěceno až v pozdním 
věku, kolik z nich nemohlo kněž-
ské poslání ani vykonávat. A přesto, 
jak byl jejich apoštolát plodný! Vnější 
„omezení“ tedy nejsou určující. Bě-
hem formace jsem na sobě samém 
poznal, že mám-li v tomto povolání 
obstát, neobejdu se bez osobního 
času na modlitbu a duchovního 
doprovázení. Velmi oceňuju, že se 
mi po celou dobu dostávalo velkého 
prostoru vnitřní svobody. Nemusel 
jsem nikdy nic skrývat. Pokud mi 
formace něco vzala, tak to jsou 
některé mylné představy o Bohu. 
Za to vděčím především aktuálnímu 
studiu teologie.

Posunul tě nějak pobyt v zahra-
ničí ve tvém vztahu k Bohu nebo 
ve vnímání poslání salesiána?

Při svém pobytu v Turíně, v sale-
siánské „Svaté zemi“, moc rád ob-
jevuju pro mě nové stránky života 
a stylu práce našeho zakladatele. 
Jednou takovou je například sku-
tečnost, že stejnou měrou, jakou 
se staral Don Bosko o chudou 
mládež, ležela mu na srdci povo-
lání k duchovnímu životu. Dnes 
bychom to nazvali pastorace 
rozlišování povolání. A takových 
nových zjištění asi bude celá řada. 
Za přístup k italské literatuře jsem 
moc vděčný a rád bych tuto oblast 
„salesiánství“ dále prohluboval.

Proč právě rozhodnutí pro řeholní 
život? Dnes je potřeba mužů – otců 
možná stejně akutní, nebo ne? 

Aby byl život chlapa naplněný, 
musí nějak uskutečňovat své ot-
covství. Ať už biologicky nebo du-
chovně. Jistě se řada z nás setkala 
s mladými, kteří nepovažují svého 
otce za víc než za dárce sperma-
tu. Buď je opustil, nebo je různě 
zraňuje. Tito mladí logicky hledají 
svůj otcovský vzor jinde. Nebo 
jiní, kteří se z různých důvodů 
na svého tatínka nemůžou obrátit 
s důvěrou. Vztah k duchovnímu otci 

může tedy být daleko silnější než 
k tomu biologickému. Chtěl bych 
tedy být přítelem a otcem všem 
mladým, ke kterým mě Pán pošle, 
takže myslím, že se nudit nebudu.

Jak vnímáš život v komunitě?  
Co tě baví, co ti dává smysl  
a co bys naopak změnil?

Někde jsem četl, že tím, čím byly 
v prvotní církvi časté zázraky 
a uzdravení, jsou pro dnešní svět 
harmonicky žijící komunity. Mám 
život v komunitě moc rád. Je to asi 
jeden z hlavních motivů, proč jsem 
nešel cestou diecézního kněze 
s vidinou osamoceného života 
na faře. Komunitní život člověka 
v dobrém smyslu hlídá – řád, 
modlitba, práce, vztahy. Sednout 
si po dni nebo víkendu naplněném 
prací a posdílet se se spolubratry 
u otevřeného piva, jsou pro mě ty 
nejblaženější chvíle.

A co tvůj vztah k ženám?

Řekl bych, že stejný jako u žena-
tého chlapa. Holky se mi vždycky 
líbily a s největší pravděpodob-
ností i nadále budou, jako tomu 
ženatému. V dospívání jsem měl 
několik vztahů, takže vím, co je to 
být zamilovaný až po uši. Myslím, 
že v tom budu klukům rozumět 
a moct třeba i pomoct.

Oblíbený citát nebo motto? 

„Ještě se nestalo, aby to nějak 
nedopadlo.“ Vlasta Burian

  Kateřina Cveklová

Studium a formace mladých 
salesiánů stojí ročně přes 2 mil. 
Kč. Přispějte a nechte vzkaz pro 
studenty na portálu Darujme.
cz, projekt Salesiánští studenti 
2021. Také Vy můžete pomoci, 
aby dílo Dona Boska u nás  
v budoucnosti pokračovalo! 

Pro každého, kdo pošle dar do 
konce září 2021, je připraveno 
jako poděkování zrcátko, otvírák 
nebo placka s citátem Dona 
Boska (nezapomeňte uvést svou 
poštovní adresu a do poznámky, 
o jaký dárek stojíte)!



Na podzim se vydají vstříc dobrodružství a jednomu z největších životních zážiků vůbec 
první letošní dobrovolníci. Nebude to jednoduchá cesta, vzpomínejme na ně v modlitbě! 

Nikdy nevíš, na jak  
velkou krávu narazíš

Třídenní putování z Trojanského 
průsmyku do Karlova podnikli 
„měsíční“ dobrovolníci z Bulhar-
ska v čele s otcem Donborem.
Pochod započal od Archy svo-
body – památníku věnovanému 
památce všech, kteří zemřeli 
za osvobození Bulharska, jak toho 
prvního od osmanské nadvlády, 
tak toho druhého Rudou armádou. 
Krosna, salám, několik vaflí a věci 
k přenocování v divočině a cestou 
spousty zážitků nevyjímaje vzorně 
pózující krávy. Tři dny plné zážitků, 
dechberoucích výhledů a nepřed-
vídatelných setkání...

Alabčundr aneb kráva 
na každém kroku

Nikoliv Indie, jak by se mohlo zdát, 
nýbrž Albánie. Právě tam vyrazili 
bývalí dobrovolníci na společnou 
dovolenou. Dvě napěchované 
dodávky vyrazily z Česka a po pře-
konání pěti státních hranic dorazily 
až do albánského města Skadar. 
Tam je přivítala dobrovolnice Zdíša, 
která pracuje v salesiánské komu-
nitě u sester jako dobrovolnice. 
Sedmnáctičlennou výpravu čekalo 
pětidenní putování po Albánských 
Alpách, prohlídka Skadaru, prů-
zkum pevnosti Rozafa, povídání se 
sestrami o životě Albánců, zastáv-
ka v Medžugorje a mnohé další.

Anglicky tábor zavítal  
do Jižní Čech 

Místo plánovaných Pačlavic poblíž 
Kroměříže se letošní iSEC konal  
na poutním místě v Klokotech  
u Tábora. I přes ztížené podmínky 
dorazili do Česka tři zahranič-
ní vedoucí. Z Německa přijela 
sympatická Valentina, z Belgie 
již podruhé Benjamin a z daleké 
Zambie budoucí lékař Kabwe. Le-
tošní tábor se nesl v duchu známé 
knížky Pět jazyků lásky. Hry (napří-
klad Na slovíčka), tanec, worksho-
py (např. na téma duševní zdraví) 
apod. střídaly výlety. Nic nesblíží 
lépe než kolektivně unavené nohy 
po náročném výšlapu...

Putování přes Starou Planinu, Bulharsko

Bývalí dobrovolníci s ředitelem  
Sadby v Albánských Alpách Anglický tábor iSEC

SALESIÁNSKÝMAGAZÍN
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Zpátky do ŠKOL
Učitelská profese by neměla být náhodnou volbou, ale 
vědomou, připomněl indickým učitelům vzdělávací 
kurz, jenž proběhl ještě před tamním lockdownem. 

Nositelé změn
Cílem zatím posledního vzdělá-
vacího kurzu bylo bylo motivovat 
pedagogy k zájmu o osobní růst 
i osvojování si nových dovednos-
tí. Mezi témata patřilo například: 
podpora pozitivního postoje pe-
dagoga, uvědomění si role učitele 
v procesu vzdělávání, motivace 
studentů, prostředky a způsoby 
komunikace ve třídě, práce s páry, 
žáci s poruchami učení aj.

Propast mezi studenty
Kurzu se zúčastnilo celkem 36 
učitelů, kteří program i celé 
setkání hodnotili velmi pozitivně. 
Za zmínku stojí i to, že školicí tým 
cestoval celých pět hodin, aby 
mohl kurz zrealizovat – obou-
stranný zájem na vzdělávání je 
nesporný. Třetí dubnový víkend se 
oblast znovu uzavřela a další vlna 
pandemie vytvořila mezi studen-
ty hlubokou propast. Obyvatelé 

horských městeček často neměli 
přístup k online výuce, ať už kvůli 
slabému nebo zcela chybějícímu 
internetovému připojení, nebo 
nemožnosti pořídit si chytrý tele-
fon. Navíc měsíce květen, červen 
a červenec jsou v severovýchod-
ní Indii obdobím silných dešťů. 
Mnoho rodičů proto „zaměstnalo“ 
své děti prací na poli, což se týkalo 
mnoha našich studentů. Jejich 
školní povinnosti se tak dostaly 
na vedlejší kolej.

Zůstat v kontaktu
Školící tým byl v kontaktu s ředi-
teli škol a průběžně se informoval 
o aktuálních podmínkách. Energii 
mimo jiné vložil do přípravy mate-
riálů ke školením – vznikly napří-
klad interaktivní pomůcky pro žáky 
z nejnižších ročníků, které budou 
využívány při kurzech. Obchody 
byly během lockdownu zavřeny,  
a proto se vyrábělo z toho, co bylo 
dostupné. Výhodou je, že si tyto 

pomůcky budou moci dovolit i uči-
telé z chudších škol. Tým rovněž 
objížděl potřebné lidi a pomáhal 
zajišťovat potravinovou pomoc 
i ubytování nemocným a jejich 
příbuzným, kteří se o ně starali. 

Současná politická situace se 
nestaví přátelsky k neziskovým 
organizacím, zejména těm křes-
ťanským, natož jejich podpoře ze 
zahraničí. O to více vnímáme důle-
žitost naší vzájemné spolupráce 
a vážíme si každého daru, který 
nám na podporu vzdělávání v Indii 
posíláte. Děkujeme!

 Z dopisu Fr. Anthonyho  
Athishu, SDB, redakčně  

upravila SADBA

Učitelé projevují o kurzy, které pomáháme realizovat v rámci našeho  
pětiletého projektu pro Vzdělávání učitelů v SV Indii,  veliký zájem.

https://www.darujme.cz/ 
projekt/1205076
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Dopisy dobrovolníků a další zajímavosti najdete na www.adopcenablizko.cz a www.sadba.org

Přispět  indickým dětem 
a učitelům můžete na 
účet: 2800630202/2010, 
SS 510, nebo v rámci  
podzimní výzvy Zpátky 
do škol na darujme.cz.
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VÝROČÍ

Otec Ladislav Hubáček oslaví v Prostějově 7. září své pětašedesátiny. Student salesián Vlastík Vajďák oslaví v Jeru-
zalémě u Božího hrobu 12. září krásnou čtyřicítku. Míra Dibelka bude celebrovat ke svým pětašedesátinám u sester 
na Žernůvce a sestra salesiánka Míša Pitterová oslaví padesátku v pražském Karlíně.

Všem oslavencům srdečně blahopřejeme!

Gratulujeme

Od září 2021  
bude V BRNĚ-
-LÍŠNI ZNOVU 
KOMUNITA

Ladislav Hubáček

65
Míra Diabelka

65
Míša Pitterová

50
Vlastík Vajďák

40

tředisko bylo aktivní 
i v době koronakrize, 
i když se lidé nemohli 
scházet. Mnohé kroužky 

fungovaly v online režimu a všech-
no se zase pomalu, ale jistě otvírá. 
V zimě bylo v omezeném provozu 
otevřené dokonce kluziště a pro-
voz je tu i přes letní měsíce: letos 
o prázdninách Salesko pořádalo 

mnoho příměstských a několik 
pobytových táborů. Na několik 
otázek nám odpověděl budoucí 
ředitel komunity v Brně-Líšni,  
salesián P. Petr Košák: 

Od září 2021 bude v Brně-Líšni 
nová salesiánská komunita, tedy 
vlastně staronová, protože tam už 

S

Do Brna-Líšně se od září vrací salesián-
ská komunita. Hlavní činností zůstává pro 
komunitu Salesko – líšeňské salesiánské 
středisko mládeže. Salesiáni budou ak-
tivní i v nové farnosti zřízené brněnským 
biskupstvím na sídlišti Nová Líšeň.

P. PETR KOŠÁK
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Portál dostal k třicátinám  
MODERNÍ SKLAD KNIH

ZPRÁVY

V

Nakladatelství Portál, které v loňském roce oslavilo 
30 let od svého založení, je od počátku spojeno s praž-
skými Kobylisy. Své sídlo má v areálu bývalého země-
dělského statku, který salesiáni dostali hned v roce 
1990. Za tři desítky let prošel areál velkou proměnou. 

barokní stodole byla 
svého času tiskárna, nyní 
je zde sklad knih. Staré 
montované stavební buň-

ky, kde původně sídlila redakce, 
nahradila před už skoro dvaceti 
lety nová kancelářská budova. 
Poslední úprava areálu proběhla 
v loňském a letošním roce, kdy byl 

zbourán slepenec nevzhledných 
budov z 90. let sloužících jako dal-
ší skladovací prostory, a místo nich 
byl postaven nový sklad knih a zá-
zemí pro jejich expedici do svě-
ta. Do stavby zasáhly všechny 
těžkosti loňského roku – omezení 
činnosti stavebního úřadu, per-
sonální problémy stavební firmy 
způsobené covidem, výpadky ze 
strany dodavatelů. Celé naklada-
telství žilo rok na staveništi. 

Výsledek se však dostavil a splnil 
veškerá očekávání. Nakladatelství 
Portál, které patří mezi největ-
ší svého druhu v naší zemi, tak 
dostalo prostory, které mu umožní 
ještě efektivněji pracovat s knihami 

a jejich distribucí, aby dostálo sou-
časným vysokým nárokům v této 
oblasti. 

Nový sklad při červnovém nefor-
málním setkání otevřel provinciál 
Martin Hobza, který při té příle-
žitosti připomněl vydavatelskou 
činnost Dona Boska a jeho 
zájem využívat všech moderních 
prostředků k tomu, aby se jeho 
dílo mohlo šířit mezi těmi, kteří to 
potřebují. Není pochyb o tom, že 
stejně bude nyní moci ještě lépe 
fungovat i nakladatelství Portál.

 Martin Bedřich, šéfredaktor 
nakladatelství Portál

před časem komunita byla. Jaké bude složení nové komu-
nity a jaké budou její úkoly?

Komunita bude mít sedm členů. Tři budeme bydlet přímo 
v Salesku – Víťa Dlapka, Petr Košák a Peťa Matula a čtyři 
v soukromí – Karel Doležel u sester na Grohové, Mirek 
Dibelka u sester na Žernůvce, Michal Jelínek u sester 
ve Velkém Újezdě a Jura Zezula pečuje doma v Žatčanech 
o maminku. Zadání komunity od provinciála je evangeliza-
ce sídliště a věnování se dětem, mládeži a rodinám.

V Katolickém týdeníku nedávno vyšel několikastránko-
vý inzerát o tom, že se v Líšni bude stavět kostel Ducha 
Svatého a že v Nové Líšni vznikne nová farnost. Kdo bude 
stavět kostel a jakou roli budou hrát při tom salesiáni?

Kostel bude stavět farnost Nová Líšeň a Nadace pro ra-
dost. Salesiáni k tomu budou přidávat duchovní a morální 
podporu.

Těšíš se do Líšně – a na co nejvíc?

Těším se na spolubratry i na lidi v Líšni.

 Zdeněk Jančařík
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Křížovka o ceny
Rozumní lidé se učí 
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ČNÍ REST 

OBSADIT 
K BYDLENÍ

FÁZE 
MĚSÍCE
VODNÍ 

ROSTLINA

RUSKÉ 
MĚSTO

POPIS  
POSTUPU

CITOSLOVCE 
BRUČENÍ

DRUH 
KVĚ- 

TENSTVÍ
TY NĚM.

KOTOUČ 
K VÝROBĚ 

SUDŮ

MĚNA USA
SPZ  

TÁBORA

PLOUTVO- 
NOŽEC

HLÁŠKA
V KARTÁCH

ČÍSLO 
NĚM. zkr.

O CO

INICIÁLY 
LITERÁRNÍ 
POSTAVY 
EYROVÉ

RUINA
POVZDECH-

NUTÍ

PATRONKA
BOJE 

ZASTARALE

Tajenka křížovky 
z minulého čísla 
Salesiánského  
magazínu č. 3/2021 
zněla: „Víno pij z malé 
sklenky, vědomosti  
z velké“. 

Blahopřejeme  
všem výhercům 
vyluštěné tajenky, 
kteří se mohou  
těšit na knižní cenu.

Daniel 
HANZLÍK 
Štěpánkovice

Eva 
NÁDVORNÍKOVÁ 
Bílovec

Anna 
BÁRTOVÁ 
Bouzov

Jana 
HRDINOVÁ 
Polná

Jindřich 
PLAČEK 
Palkovice

Marie 
PETRUCHOVÁ 
Kozojídky

Marta 
MARKOVÁ 
Jindřichův Hradec

Jarmila 
URBÁNKOVÁ 
Násedlovice

Hana 
ŠIŠPEROVÁ 
Uh. Ostroh

MUDr. Jitka 
ROZKOVCOVÁ 
Liberec

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 25. září 2021.

KŘÍŽOVKA
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bulharsko.salesiani.cz postav školu a kostel č. ú. 2500876091/2010

Koncert se uskutečňuje za �nanční podpory statutárního města Brna pod záštitou 1. náměstka primátorky 
města Brna Mgr. Petra Hladíka a PhDr. Lukáše Kauckého, velvyslance České republiky v Bulharsku

Benefiční koncert 
pro salesiánské misie v Bulharsku

Denisovy sady, Brno | 12. 9. 2021 | 16.00

VSTUP

ZDARMA

16:00 Uvítání hostů, představení akce
16:30 Koncert – SBM

17:30 Doprovodný program (diskuse, výstava)
18:30 Koncert – Break Falls

19:30 Doprovodný program (tradiční bulharské tance, soutěž)
20:30 Koncert – Pavel Helan

21:30 Dražba předmětů
22:00 Ukončení akce

DĚKUJEME ZA PODPORU!

po hé děti  Sré Zagře

Podřte tu vělávaího t 


