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Editorial
Milí přátelé Dona Boska,

řesně uprostřed prázdnin jsem narazil 
na  záhadu, o  kterou se s  vámi podělím. 
Dům pro komunitu v Brně-Žabovřeskách 
má střechu, na  niž není snadné vylézt. 

Nesmíte trpět akrofobií (strachem z výšek) a mu-
síte se udržet na úzkém kovovém žebříku, po kte-
rém vylezete do  výše asi šesti metrů (hlavně se 
nedívat dolů, jen před sebe!). Když tam jeden ka-
marád vylezl, aby zkontroloval stav televizního sa-
telitu, nevěřil svým očím. Uprostřed asfaltem po-
tažené střechy spočíval docela velký nafukovací 
člun (vlezly by se do něho dvě malé děti)! Jen tak, 
z ničeho nic! Člověku při takovém pohledu napad-
ne kaskáda představ: Kdo se s ním vláčel po onom 
vachrlatém kovovém žebříku do výšek (usušit ho 
lze kdekoli níž, máme širokou terasu)? Co se s ta-
kovým člunem dá dělat na rozpálené střeše (není 
tam voda)? Že by tam přilétl (do výšky asi dvanácti 
metrů) třeba z továrny na nafukovací čluny? Že by 
v něm nějaký bratr po nocích romanticky lehával 
a  hleděl na  hvězdy? UFO? Noemova archa – ta 
ale nebyla nafukovací! Čekání na Godota? Napa-
dala mě různá vysvětlení teologická, fi lozofi cká, 
nakonec i  politická (frustrace ze společenské si-
tuace může vést k nepředloženým činům). Zatím 
jsem na to nepřišel. Člun jsem po střešním nálezu 
nechal na chodbě a během asi pěti minut zmizel 
beze stop. Mám ale svědky, že tam byl!
Do  nového školního roku, vám, milí čtenáři, přeji 
hodně nových výzev a duchovních člunů, které vás 
přenesou přes jezero vašich starostí.
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Damašku, ve městě 
syrských mučedníků, 
mně odpoledne během 
oratoře, poté co jsem 

vyslal k nebi bílou holubici, dali 
prostý a milý dárek. A den nato 
na náměstíčku v blízkosti oratoře 
vybuchla smrtící bomba, která 
zničila náměstí i okolní domy.

Mysleli jsme si, že mír je blízko. 
Už patnáct dní se nepřihodila žád-
ná tragická událost, nebyli mrtví 
a zdálo se, že vše skončilo. Nebylo 
tomu tak. Stále tu stáli „ve stínu“ 
poslové zla, tak odlišní od těch, 
kteří byli kolem mě.

Den předtím nás přijali jako 
o nějaké velké slavnosti. Čekali 
jsme měsíce, než jsme mohli 

navštívit Damašek a nakonec jsme 
se tam rozjeli. Byla to první zastáv-
ka na naší pouti.

V celé oratoři byla cítit velká ra-
dost – na pět set chlapců a dívek 
zpívalo a tančilo. Bylo mezi nimi 
asi 150 animátorů, univerzitních 
studentů, kteří jsou duší oratoře, 
do které chodí víc než tisíc mla-
dých z nejrůznějších damašských 
koutů. V Aleppu je to podobné, 
ovšem aleppské město je skoro 
úplně zničené – 72 procent domů 
je srovnaných se zemí.

Na konci eucharistické boho-
služby mně darovali krásnou štolu. 
Když mi ji předávali, říkali, abych 
s ní celebroval mši v nejrůznějších 
částech světa. Na štole je arabsky 

napsáno: Nezapomeň se za nás 
modlit!

Ten dárek a ta prosba mě vzaly 
za srdce. Od té doby jsem s tou 
štolou celebroval mše svaté 
v mexické Tujuaně, v paraguaj-
ském Chacu, v Uruguayi a v chor-
vatské Rjece. A všude jsem vy-
právěl o tom damašském setkání 
a o tomto dárku. A zároveň jsem 
se s nimi podělil o vše, co mně 
sdělili syrští salesiáni a salesiánky, 
úžasní mladí animátoři a mladí lidé 
z jejich oratoří, rodiny, zarmoucené 
ze ztráty svých dětí. Všichni mluvi-
li o naději.

Ángel Fernández Artime
Hlavní představený

ÚVODNÍK

„NEZAPOMEŇ 
na nás“

V
fo

to
: D

ep
o

zi
tp

h
o

to
s



SALESIÁNSKÝMAGAZÍNSALESIÁNSKÝMAGAZÍN

SPOLUPRACOVNÍCI

     Křesťanská 
pedagogicko-psychologická   

     PORADNA (KPPP)

Povíš nám něco o sobě? Jaká 
byla tvoje cesta?

dyž vzpomínám na svoji 
cestu, žasnu, jak mě Bůh 
vedl, aniž by mi předem 
sděloval, co zamýšlí. 

Začalo to tím, že jsem se dostala 
na psychologii. Bylo to v době 
normalizace, nával byl převeliký 
a já neměla potřebné politické 
body. Pravděpodobnost přijetí se 
blížila k nule. Přesto jsem byla při-
jata a začala studovat. Po druhém 
ročníku jsme se s Pepou brali a než 
jsme oba dostudovali, měli jsme 
dvě děti. Pak následovalo několik 
let mé domácí péče o potomky, 
ke klukům nám přibyly i dvě holčič-
ky. Po deseti letech mateřské, když 
byly Marušce asi čtyři roky, jsem 
se začala rozhlížet po zaměstnání. 
Nikde mě nechtěli – kdo by také 
stál o matku se čtyřmi dětmi, která 
chtěla zkrácený úvazek a byla bez 
praxe. Začala jsem se ptát Boha, 

proč mě tedy na tu psychologii 
posílal. Zhruba po roce hledání 
mě byli ochotni vzít v poradně 
na Proseku a to dokonce na polo-
viční úvazek. Nastoupila jsem tam 
a za nějakou dobu se poměrně 
obstojně naučila poradenskou 
praxi. To již byla porevoluční doba 
a začaly vznikat církevní školy.

A jak tedy vznikla poradna?

Asi v roce 1992 mě oslovila jedna 
známá, zda bych nechtěla praco-
vat jako poradenský psycholog 
pro rodiče a žáky její církevní školy. 
Souhlasila jsem s tím, ovšem 
nechtěla jsem pracovat jen pro 
jednu školu, ale i pro další lidi, kteří 
hledají psychologa-křesťana. Plácli 
jsme si a já začala zpočátku na je-
den den v týdnu pracovat v Ymce. 
Již po několika měsících jeden den 
nestačil a můj úvazek se nebez-
pečně navyšoval. Pak jsem byla 
vyzvána, zda se nechci pokusit 

zařadit poradnu do školského 
rejstříku. Tento krok by nám po-
skytl pravidelné fi nancování a také 
by naše zprávy měly pro školy 
stejnou platnost jako ze státních 
poraden. Řekla jsem si, že to zku-
sím. Chtěla jsem, aby se zřizovate-
lem stalo Pražské arcibiskupství, 
aby poradnu braly církevní školy 
vážně. Tehdy měl v Praze školství 
na starosti biskup František Lob-
kowicz, jemu jsem tedy přednesla 
své plány a on docela ochotně 
vystavil zřizovací listinu s tím, že 
mě rovnou jmenoval ředitelkou. 
Dál jsem si vše měla zařídit sama.
Jaro a léto roku 1994 bylo hektic-
ké. Nic nešlo hladce. Dost jsem 
váhala, zda jde opravdu o Boží 
vůli. Se svými pochybnostmi jsem 
se svěřila Láďovi Vikovi, který byl 
v té době provinciálem salesiánů. 
On řekl, že co má protivenství, má 
i Boží požehnání, protože se ďábel 
snaží toto dílo zničit. Vzala jsem to 
jako Boží pokyn, abych jednala dál. 

Ivana Bernardová patří k lidem, kteří se nedají v dobrém 
úmyslu a předsevzetí zastavit a jdou si za svým, dokud 
nedosáhnou svého. Podařilo se jí vydupat ze země první 
pedagogickou a psychologickou poradnu v Česku, která 
se stala se vzorem pro další po celé republice. IVANA BERNARDOVÁ

K
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K mému údivu i velké radosti se 
posléze ledy pohnuly. To nejdůle-
žitější razítko na ministerstvu nám 
dal bývalý komunista, který pocho-
pil, že křesťané mohou mít jiné vý-
chovné styly než nevěřící a že tudíž 
mohou potřebovat „svoji“ poradnu. 
Tak vznikla první a na dlouhou 
dobu jediná církevní pedagogicko-
-psychologická poradna.  
 
A co spolupracovníci?

Mojí první kolegyní byla Inka 
Mácová. Ač byla inženýrkou 
ekonomie, svolila, že se naučí být 
sociální pracovnicí. Moc hezky jí to 
šlo. První prostory nám pronajal její 
muž Jirka. A tak jsme v lednu 1995 
oficiálně začaly. Přidaly se k nám 
další salesiánky spolupracovnice 
– Stáňa Fuchsová, Hanka Imlau-
fová, později i Markéta Kavenová. 
Vypomáhala nám i Jana Mátlová, 
krátce u nás pracovala i Marie Mo-
ravcová a Marie Svobodová a další. 
Jak jsme se tak rozrůstaly, začaly 
nám být první prostory malé a my 
musely hledat větší. Církev nám nic 
nenabídla, na komerční pronájem 
jsme neměly dost peněz, tak jsme 
hledaly ve státní sféře. A opět nám 
téměř zázračně Bůh přistrčil jeden 
objekt v Karlíně, kde jsme doposud. 

Karlín, to je taky povodeň v roce 
2002…

Tak povodeň jsme si užily. Kdo zná 
Karlín, ví, že voda stoupla do dvou 
metrů. Přízemí naší poradny bylo 
pod úrovní terénu, tak jsme chytly 
rovnou tři metry. Přízemí plné vody 
a asi 30 cm v prvním patře. Nicmé-
ně jsme holky pilné a pracovité, 
tak jsme hned po opadnutí vody 
začaly uklízet a vysoušet. Vlastně 
jsme vůbec nepřerušily činnost, 
vždy byla alespoň jedna místnost 
provozuschopná. S definitivní 
obnovou poradny nám tehdy moc 
pomohla Charita, která také celou 
rekonstrukci zaplatila. 
 
Co vlastně děláte a pro koho?  

KPPP je poradna pedagogicko-
-psychologická, jde tedy o běžné 

služby poraden tohoto typu. Rodi-
če k nám přicházejí s dětmi od tří 
let, s nimiž mají různé výchovné 
starosti. Třeba s agresivitou, nebo 
naopak s plachostí, s pomočo-
váním, různými poruchami apod. 
Nejčastější oblastí předškolního 
poradenství je posuzování školní 
zralosti. Rodiče školáků přicházejí 
nejčastěji s výchovnými a výuko-
vými potížemi, poradna provádí 
i diagnostiku poruch učení, poruch 

pozornosti, poruch chování apod.  
V příslušných ročnících pak KPPP 
pomáhá s problematikou profesní 
orientace. To je jen velmi orientač-
ní nástin nejobvyklejších činností. 

DOST JSEM VÁHALA, ZDA 
JDE OPRAVDU O BOŽÍ VŮLI 

Kromě těchto běžných služeb 
KPPP organizuje řadu dalších akcí: 
kurzy pro děti s různými potížemi, 
kurzy pro rodiče, přednášky, se-
mináře pro učitele. Mezi poměrně 
rozsáhlou aktivitu patří i projekt 
prevence rizikového chování, 
který probíhá v současné době 
na dvaceti školách v Praze i mimo 
ni. I když celou poradnu považuji 

za salesiánské dílo, prevenci vidím 
jako salesiánskou v nejpřímějším 
slova smyslu.   

V čem je křesťanská poradna 
specifická?

Poradna slouží v první řadě dě-
tem, žákům a studentům církev-
ních škol, dále pochopitelně jejich 
rodičům a učitelům. Mezi klienty 
poradny je vysoké procento křes-

ťanů. Jejich výchovné problémy 
se poměrně často dotýkají otázek 
víry. V křesťanské poradně je příle-
žitost i o těchto otázkách výchovy 
hovořit. V běžné poradně by je 
rodiče zpravidla neotvírali. Přitom 
jde z hlediska rodiny o vlivy dosti 
zásadní. Praxe ale ukázala i další 
specifika: KPPP je poradna takřka 
rodinná. Celé zařízení se málo 
podobá ordinaci, je útulné a pro 
děti vstřícné. S radostí je možno 
konstatovat, že se většina rodi-
čů i dětí do poradny těší. Za své 
klienty se často modlíme. KPPP 
je rovněž poradnou alternativní. 
KPPP slouží jako východisko pro ty 
rodiče, kteří z jakéhokoliv důvodu 
nechtějí vyhledat poradnu státní.

„
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Nechceš se svěřit s nějakým 
příběhem? 

Svěřím se s jednou velmi osobní 
zkušeností s Bohem, který, jak 
doufáme, žehná naší práci. Naší 
stále se opakující starostí jsou příliš 
malé prostory. Střídáme se na žid-
lích, část papírové práce si nosíme 
domů, protože na židli již sedí další 
kolegyně. Asi před deseti lety jsme 
našly prostory, které se nám líbily. 
Dům patřil Praze 8 a úředníci byli 
ochotni nám jej pronajmout. Těsně 
před podpisem nájemní smlouvy 
mě osobně navštívil vedoucí ma-
jetkového odboru a omlouval se, 
že dodatečně zjistili, že jim dům 
patří jen z půlky. Druhá polovina 
byla v rámci restitucí předána 
zahraniční majitelce, která však již 
zemřela a dědictví přešlo na její 
potomky. Jednání s jejich právním 
zástupcem bylo dlouhé a ob-
tížné, ale před Velikonocemi se 
zdálo, že je vše na dobré cestě. 
Že jsem se za celou záležitost 
často a poctivě modlila, snad ani 

nemusím zmiňovat. Vnímala jsem, 
že se chceme podílet na budování 
Božího království, a že si s Božím 
požehnáním můžeme být jisty. 
Jaké bylo mé rozčarování, když 
právní zástupce na poslední 
chvíli couvl a nájemní smlouvu 
odmítl podepsat. Své zklamání 
jsem Bohu vyčítala. Byla jsem 
naštvaná, že nám nepomohl. 
Těsně před Velikonocemi jsem si 

četla evangelium na příslušný den 
a dostala jsem odpověď. „Co se 
teď děje, tomu nemůžeš rozumět, 
pochopíš to však později“. Řekla 
jsem: „Dobře, Bože, nerozumím 
tomu, ale věřím, že jednou to celé 
pochopím.“ Předpokládala jsem, 
že to „jednou“ bude až na věčnosti. 
Asi po týdnu jsem mluvila s oním 
vedoucím odboru, že nám dům 
nebyl pronajat, a on mi řekl: „To 
buďte ráda. My souhlasíme s tím, 
že nám platíte jen nízké nájemné 
a nemáme důvod vás vypovídat. 

VĚTŠINA RODIČŮ I DĚTÍ 
SE DO PORADNY TĚŠÍ

Ale soukromník, pokud sežene za-
jímavějšího, movitějšího zájemce, 
vyhodí vás na dlažbu a pak ne-
budete mít vůbec nic“. V tu chvíli 
mně došlo, jak jsem byla naivní 
a jak nás Bůh chránil. Podobných 
příběhů bych mohla vyprávět víc, 
ale pro ilustraci tento stačí. 

Před rokem předala Ivana Ber-
nardová žezlo ředitelky poradny 
své kolegyni Marii Mesanyové. 
Další kapitolu poradny již píše ona.

www.kppp.cz, 
e-mail poradna@kppp.cz.

Jan Zindulka, foto archiv ASC

P. Josef Šplíchal při duchovní obnově

„
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Kubánce mám 
upřímně ráda
Po třech letech přijela z Kuby na krátkou návštěvu 
do České republiky salesiánka Olga Landrová. 
Využíváme této vzácné příležitosti dozvědět se, 
jak se jí v této exotické zemi žije a co je v tamním 
salesiánském světě nového.  

Už jsi na Kubě po více než pěti 
letech jako doma. Jak tě mezi 
sebe přijímají místní? Je pro ně 
těžké přijmout někoho cizího, 
nebo tě považují za jednu z nich?

sobně vnímám, že mě 
lidé na Kubě přijímají 
moc pěkně a že jsme si 
velmi blízcí. Kubánci jsou 

přirozeně velmi otevření a vřelí 
lidé, přítomnost cizince je pro ně 
vždy obohacením. Oni sami mají 
omezené možnosti vycestovat, 
a tak využívají možnosti kontaktu 
s cizinci, aby se dověděli, jak se 
žije jinde. Také mají všeobecně 
velkou důvěru k církvi, zvláště 
pak k řeholním sestrám. Hábit je 
pro některé jakýmsi znamením 

přítomnosti Boží. Stačí prochá-
zet po ulici a mnoho lidí nejenže 
s úsměvem pozdraví, ale také se 
někdy okamžitě přiblíží s prosbou 
o požehnání či o modlitbu za sebe 
nebo za někoho z rodiny, začne se 
s důvěrou svěřovat se svými těž-
kostmi. Je pro ně velkým svědec-
tvím, když se jako sestry snažíme 
žít za podobných podmínek jako 

FMA

OLGA LANDROVÁ

O



oni, když nás potkávají v obcho-
dech, kde poctivě stojíme ve fron-
tě, stravujeme se podobně jako 
oni z potravin na příděl a nemáme 
nějaké vlastní dovezené ze zahra-
ničí, když nás vidí jezdit na kole 
nebo jak se vracíme s plnými taš-
kami z trhu. Prostě pokud se snaží-
me sdílet život s nimi, oni ho sdílejí 
s námi. Například nám zavolají 
nebo přijdou říct, že do obchodu 
přivezli vejce, vepřové maso nebo 
zeleninu, abychom nepromeškaly 
příležitost obstarat si to, co běžně 
není k dostání. To je pro nás jedno 
z milých znamení, že pochopili, že 
prožíváme stejné starosti jak oni. 

Jako komunita sdílíte každoden-
ní radosti i starosti s obyčejnými 
lidmi. Jak vypadá salesiánský 
apoštolát na Kubě? 

Sestry salesiánky na Kubě jsou 
ve čtyřech komunitách. V Man-
zanillu, Camaguey, Manguitu 
a v hlavním městě Havaně. Tato 
poslední se nachází na periferii 
zvané Guanabacoa a je jediným 
domem, který zůstal z bývalých 
čtrnácti z doby předkomunistické. 
Celý můj pobyt jsem působila 
v Camaguey spolu se dvěma až 
třemi sestrami. Toto město je pro 
salesiánskou rodinu významné, 
jelikož právě odtud pocházela 
velmi bohatá dobrodinka Dolores 

Betancourt Agramonte, která 
u hlavního představeného salesi-
ánů vyprosila, aby poslal salesi-
ány a salesiánky vychovávat děti 
a mládež do jejího rodného města. 
Bratři salesiáni již v loňském roce 
oslavili svou stoletou přítomnost 
a sestry toto kulaté výročí připra-
vují na rok 2021. V současné době 
tu bydlíme a pracujeme v jednom 
domě v centru města, který naší 
kongregaci věnovali v závěti dva 
staří bezdětní sourozenci. 

MÍSTNÍ POCHOPILI,  
ŽE PROŽÍVÁME STEJNÉ  

STAROSTI JAK ONI

Před dvěma lety jsme nabídly 
dětem z okolí, že si mohou přijít 
zahrát každou sobotu odpole-
dne různé hry. Ačkoliv náš dům 
není příliš velký, umožnily jsme 
dětem vstup do sálu a na dvorek 
a po páté hodině, když začne 
slunce trochu povolovat, také 
na naši střešní terasu. Počáteční 
desetičlenná skupinka se velmi 
rozrostla, letos chodívalo pravi-
delně každý týden kolem čtyřiceti 
dětí a na závěrečné setkání jich 
přišlo přes šedesát. Máme z nich 
velkou radost, zvláště z několika, 
kteří chodívali před oratoří na ná-
boženství do farnosti a pak přímo 
k nám, čímž dávali nejen příklad 
ale i povzbuzovali spontánně 

ostatní, a tak se i skupinky na ná-
boženství posílily. U nás jsme 
jim díky dobrodincům, kteří nám 
darovali různé hry, které tu nejsou 
k dostání, mohly nabídnout nejen 
výchovné prostředí, ale také nový 
druh zábavy. Pro starší jsme navíc 
připravovaly vyrábění z různých 
materiálů, za což také vděčíme 
zahraničním dobrodincům. Během 
týdne jsme pro ně měly různé 
kroužky a to hudební (flétna, ky-
tara, klavír), rukodělné (háčkování, 
šití, vyšívání) a v letošním roce také 
angličtinu, kterou vyučovala jedna 
dobrovolnice, která přijela skoro 
na celý školní rok z Brna.  

Jaká je v této nabídce konkrétně 
tvoje práce?

Měla jsem na starosti koordinaci 
oratoře a kroužků. Letos jsem 
vedla všechny hudební krouž-
ky, připravovala rukodělné dílny 
a formační setkání sobotní oratoře. 
Učila jsem v semináři Katechismus 
katolické církve, základy hudební 
výchovy a úvod do intonace. Také 
jsem byla ekonomkou komunity 
a týkalo se mě veškeré shánění 
všeho možného pro sestry a pro 
dům. Pokračujeme v naplňování 
pastoračního projektu, a proto 
jsem měla na starosti také koupi 
dvou sousedních domů s myšlen-
kou, že až se opraví, budou sloužit 
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k bydlení sester. Veškeré prostory, 
které v současnosti užíváme, bu-
dou určeny pro pastoraci. 

Za dobu, kdy jsi na Kubě, se urči-
tě mnoho věcí podařilo. Je něco, 
co ti dělá obzvlášť radost?

Radost mi dělá, když vidím, jak 
roste život v jakékoliv podobě. 
Člověk se naučí být citlivý k ma-
lým znamením růstu. Tak napří-
klad, když děti chodí pravidelně 
a s nadšením na kroužky, anebo 
alespoň zavolají, že nepřijdou. To 
je totiž velká věc. Tím nejdůleži-
tějším je škola a na ostatní věci 
se neklade takový důraz. Naše 
nabídka je až na třetí nebo čtvrté 
koleji. Stačí, aby přišel na návštěvu 
do rodiny příbuzný nebo aby se 
spustil déšť, a to už je dostateč-
ný důvod, proč se nikam nejde. 
Zpočátku jsem vůbec nechápala, 
že omluvou může být i déšť.  

A naopak, s jakými těžkostmi se 
potýkáš nejvíce? 

Denně k nám chodí různí lidé pro-
sit o cokoliv, od kusu chleba přes 
léky, ručníky, prostěradla. Občas 
se podaří, že od dobrodinců něco 
dostaneme a můžeme pomoci, to 
ale není často. Těch potřebných 
je tolik, že i kdybychom rozdaly 
všechno, co máme, stejně by to 
nestačilo. Člověk prožívá mnoho-
krát pocity naprosté bezmoci.  

Po návratu na Kubu by ses měla 
stěhovat do jiné komunity. Co tě 
tam bude čekat nového? 

Po návratu z dovolené se stěhuji 
z Camaguey do ještě jižnějšího 
města Manzanilla. Naše komu-
nita tam bydlí v domě patřícím 
farnosti a plně se věnuje pastoraci 
v misijních centrech. V okolních 
vesnicích nejsou kostely ani kaple. 
Vždy se tedy s některou rodinou 
domluví, že dá k dispozici dvorek, 
či nějakou z místností svého obydlí 
pro děti, mládež nebo pro dospělé 
k formaci ve víře nebo pro mod-
litební setkání. Když přijedeme 

do vesnice, hned se začnou všich-
ni shromažďovat. Dětem půjčíme 
balon, švihadla a různé jiné hry. 
Děti se pak zklidní a shromáždí 
na hodinu náboženství a na závěr 
jim rozdáme svačinku – nějakou 
sušenku, kelímek s pitím. Kaž-
dý bonbon je přijímán s velkou 
vděčností. 

TÍM NEJDŮLEŽITĚJŠÍM  
JE NAUČIT SE MÍT RÁD

 
Jedna ze sester v komunitě se 
také věnuje přírodní medicíně. 
Podle osvědčených receptů 
společně s dalšíma třemi ženami 
připravují různé sirupy, kapky, 
masti a také čistí uši pomocí vlast-
noručně vyráběných voskovaných 
kornoutů. Při současném nedo-
statku i nejzákladnějších léků jim 
mohou lidé utrhat ruce. Největší 
těžkostí v této komunitě je pro-
blém přepravy do vesnic. Máme 
tam k dispozici kongregační auto 
Lada combi ze sedmdesátých let, 
které pomalu vypovídá službu. 
Snažíme se získat jiné, ale je to 
velmi složité. Zdá se, že jediná 
možnost je koupit ho na Kubě, kde 
je však neskutečně předražené. 
Nezbývá nám nic jiného než prosit 
o nějaký zázrak.  
 
Je vidět, že jsi na Kubě jako doma 
a že ti přirostla k srdci. Přijmout 
úplně jinou kulturu ale asi není 
snadný úkol.

Když člověk přijde do nového 
prostředí, na začátku je všechno 
nové, jiné a zajímavé. Postupně ale 
roste pocit, že se tak nějak neve-
jde do místních pravidel. Pomalu 
se dostavuje napětí a člověk je 
z toho unavený. Myslím si, že pak 
má téměř automaticky snahu začít 
něco korigovat, aby to uvedl tzv. 
na pravou míru. Jenže ono je to 
spíš proto, aby se sám cítil lépe. 
Najednou totiž zjistí, že to, co jemu 
nesedí, těm druhým nejenže neva-
dí, ale je to pro ně normální. Octne 
se tak v situaci, kdy se k tomu 
musí vnitřně postavit a někdy 
i obtížně přijímat, že to tak prostě 
je a že nemá moc šanci na tom 
něco měnit. Na Kubě je  například 
společensky přijatelné, že ten, kdo 
má rýmu, neustále popotahuje. 
Je mi to velmi nepříjemné, ale 
uvědomila jsem si, že v podob-
ných situacích nelze nikoho ani 
odsuzovat, ani se vůči němu cítit 
nadřazeně. Vše je třeba velmi cit-
livě rozlišovat a vážit, protože jsou 
také věci týkající se například ob-
lasti morálky, které se samozřejmě 
přijmout nedají. Tím nejdůležitěj-
ším je naučit se mít rád a potom se 
člověk na mnoho věcí dívá úplně 
jinak. Vlastně musím říct, že mám 
Kubánce upřímně ráda. 

Helena Křenková 
foto sr. Olga Landrová

„
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Zdroj: Bollettino Salesiano 4/2018

Během letošních Dní spirituality Salesiánské rodiny 
v Turíně vznikl text Desatero salesiánského doprovázení. 
Je vyjádřením touhy členů Salesiánské rodiny stát 
se skutečnými a účinnými průvodci mladých. Hlavní 
představený Ángel Fernández Artime si přeje, aby se toto 
Desatero dostalo do každého salesiánského domu.

DESATERO 
salesiánského 
doprovázení

SPIRITUALITA

SALESIÁNSKÝ PRŮVODCE MLADÝCH
1. Doprovází mladé lidi v současné době při rozlišování povolání a sám prožívá krásnou  
 zkušenost, že je doprovázen.

2. S trpělivostí a laskavostí napomáhá mladému člověku, aby objevil skrze naslouchání  
  zkušenost, že je doprovázen.

3. Svou přítomností a pokorným radostným svědectvím podporuje duchovní atmosféru. 
   

4. Nabízí každému příležitost, aby byl doprovázen, a je ochoten udělat první krok svým  
 empatickým nasloucháním a oceňováním osobních vlastností. Nikoho při tom nevylučuje.

5. Předkládá spiritualitu, která buduje jednotu života podle příkladu Pána Ježíše.

6. Svědčí o radosti tím, že miluje a dává pocítit Boží lásku.

7. Uplatňuje přístup „pojď a uvidíš“, a to tichým a harmonickým svědectvím, jež zjevuje  
 přítomnost Zmrtvýchvstalého a podněcuje k následování.

8. Prožívá rozměr společenství tak, že už samotným pohledem, otevřeností vůči světu 
 a plností života buduje „dům, který přijímá.

9. Věnuje čas osobnímu setkání a pečuje o naslouchání se srdcem plným Krista, 
 Dobrého pastýře.

10.  S důvěrou a nadějí pohlíží na život, svěřuje se Pánu, kráčí s mladými lidmi 
    a probouzí v nich touhu po setkání s Kristem.
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řed nedávnem jsem 
potkal Petra, svého sta-
rého kamaráda z dětství. 
Na sklonku totality jsem 

s ním jezdil na chaloupky. Dlouho 
jsme se neviděli, tak bylo o čem 
mluvit. Časem došla řeč na církev. 
„Ty, Gambi, já si nemůžu pomoct, 
ale ta dnešní církev je taková jiná, 
než když jsme jezdívali na chaloup-
ky. Tehdy se všichni znali osobně, 
mohli jsme se na sebe spolehnout, 

kněžím šlo víc o lidi a mladí měli zá-
jem něco dělat pro druhé. Dneska je 
v kostele lidí čím dál míň, často se 
ani moc neznají, církev mladé moc 
neoslovuje, biskupové řeší akorát ty 
svoje majetky a plno lidí chce zase 
latinské mše.“

Už si přesně nepamatuju, 
co všechno jsem na to Petrovi 
tehdy odpověděl. Bylo to asi něco 
ve smyslu, že i  dnešní doba má 
přece svá pozitiva. Spíš jsem jen 
něco blekotal. Ale vrtalo mi to 
v hlavě, a tak jsem si druhý den 
sednul a zkusil si dát na papír, co 
se mi na dnešní církvi líbí. Něco 
z toho nabízím…

Nejsme to „my“ a „oni“. Tehdy 
bylo vše krásně černobílé: kdo 
chodí do kostela, je náš člověk. 
Ostatní jsou proti nám. Dnes 
těžko můžu říct, kdo je věřící a kdo 
nevěřící. Je mnoho lidí, kteří o víře 
poctivě uvažují, vnitřně bojují, ale 
do kostela nejdou. A je mnoho nás 
– kostelových – kteří ve své víře 
spíše okoráváme. Občas mezi nás 
přijdou i ti, kdo se považují za ne-
věřící, protože „něco“ hledají. Díky 

této pestré paletě lidí se můžeme 
vzájemně inspirovat.

Mladí jsou odvážní a slouží. 
V 80. letech byl pro mě, Plzeňáka, 
vrchol odvahy vyjet na chaloupku 
zvanou Potápka kamsi na divoké 
Valašsko. Dnes mladí znají cizí 
jazyky, nebojí se vyjet na semestr 
studovat prostřednictvím Erasmu, 
nebo na rok dobrovolničit přes 
Adopci nablízko. Slouží v různých 
centrech a na všelijakých akcích 
jako animátoři, pečouni, pomeran-
či, exáci… A není jich málo.

Máme větší zodpovědnost. 
Těsně po revoluci pro nás byli 

všichni biskupové největší borci 
a jasné morální a duchovní auto-
rity. Dnes to asi tak jednoznačné 
není. Na druhou stranu mě to ale 
vyvádí z pohodlného následování 
„silných vůdců“ a zve k větší zod-
povědnosti za svou víru, k přemýš-
lení a hledání. A tím k větší vnitřní 
pravdivosti. 

Jsou živá ohniska víry. Ano, 
mnohé kostely jsou prázdné 

a některé farnosti se ruší. Ale jsou 
také místa, kde to tepe živo-
tem. Jako třeba ve farnosti u nás 
v Kobylisích, která je takovým 
velkým klubkem mnoha různých 
společenství, kde se daří oslovo-
vat „bezbožné“ školy, aby přišly se 
svými žáky na návštěvu do kos-
tela. Kde je každoročně pokřtěna 
skupina dospělých. Kde se lidé 
setkávají, modlí a slouží druhým.

Na tom papírku toho bylo víc, 
ale to už bych vás nudil. Všem 
Petrům chci říct, že s církví to není 
vůbec zas tak špatné. Nakonec, 
on si ji vede Duch Boží – a ten je 
„borec“ největší �.

Pavel Ženíšek

P
Dopis Petrovi
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ROZHOVOR

Don Pierluigi Cameroni pracuje v Římě a stará se 
o procesy blahořečení a svatořečení. První fáze proce-
su blahořečení P. Ignáce Stuchlého skončila a u této 
příležitosti jsme s donem Cameronim natočili rozhovor.

Končí druhá fáze přípravy 
procesu blahořečení P. Ignáce 
Stuchlého. Mohl bys nám, otče 
Pierluigi, krátce říci, jaké jsou 
jednotlivé kroky, nezbytné k za-
vršení beatifi kačního procesu?

ejprve je třeba posbírat 
všechny materiály: svě-
decké výpovědi, životo-
pisné důkazy a doklady 

pověsti svatosti Božího služebníka. 
Probíhá bádání na diecézní úrovni 
v diecézi, v níž Boží služebník ze-
mřel. Jedná se o diecézní proces, 
který v případě Ignáce Stuchlé-
ho probíhal v letech 1993–2001. 

Jakmile je tento krok dokončen, 
přechází do Říma, kde je třeba 
vypracovat tzv. Positio super 
virtutibus (Pojednání o ctnostech). 
Nyní jsme právě v tomto bodě, 
na konci druhého kroku: dokon-
čili jsme a vytiskli toto Pojednání, 
které bude prostudováno historiky, 
teology a příslušnými kardinály 
z Kongregace pro svatořečení. Te-
prve pak může papež vydat dekret 
o ctihodném – příslušný svědek je 
prohlášen za ctihodného. K blaho-
řečení je zapotřebí zázrak pokud 
nejde o mučedníka. Celá křesťan-
ská komunita by se měla zapojit 
a prosit o milost zázraku.

To ovšem vyžaduje úsilí, námahu, 
nutnost zveřejnění životopisu atd.…

Jistě, občas se setkáme s případy 
velkých mužů a žen, ale jejich ži-
votopisy a skutky nejsou dostateč-
ně studovány a zkoumány. Proto 
jsme se také sešli tady na Vele-
hradě, abychom podnítili toto úsilí 
o poznání vašeho zakladatele.

Zpátky k donu Ignáci Stuchlému…

V Římě se od roku 2013 jeho kauza 
poněkud zpomalila, protože nebyli 
vhodní lidé, kteří by pokračovali 
v přípravě procesu blahořečení. 
Kauzy jsme se ujali znovu zhruba 
před třemi lety s velkou pomocí 
salesiána Petra Zelinky, který v té 
věci hodně prospěl. Je třeba také 
zmínit velkou práci, kterou odvedla 
dr. Lodovica Zanet. Po dvou třech 

Být BLAHOŘEČEN je pořádná fuška
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Don Pierluigi Cameroni s knihou o Ignáci Stuchlém



letech jsme konečně mohli uzavřít 
tento první stupeň procesu. Positio 
v červnu 2018 předáme kardinálu 
Amatovi – bude u toho také hlavní 
představený a doufám, že bude 
moci přijet také provinciál Petr 
Vaculík. 

Jaký je význam tohoto procesu 
pro Salesiánskou rodinu? 

Je velmi důležitý, protože od-
kazuje k počátkům českého 
salesiánského díla. Ignác Stuchlý 
reprezentuje generaci, která přijala 
salesiánské charisma od první ge-
nerace těch, kteří se ještě setkali 
s Donem Boskem. A Ignác Stuchlý 
dokázal předat toto salesiánské 
charisma zase dalším generacím.
Je dobré zdůraznit provázanost 
s jinými osobnostmi, se kterými 
se Ignác znal – ať už je to polský 
primas kardinál Augustin Hlond, 
olomoucký arcibiskup Antonín 
Cyril Stojan či P. Titus Zeman.  

Už tedy znáš životopis zaklada-
tele českého salesiánského díla. 
Které jeho ctnosti bys vyzvedl 
jako inspirativní pro dnešní dobu? 

Pro dnešní dobu by don Stuch-
lý mohl být, jak říká také papež 
František, příkladem prostého 
člověka, který ukazuje, že „všichni 
jsme povoláni ke svatosti“. Je 
pravda, že v případě svatých jde 
o jakousi „vzorovou svatost“, ale 
podle papeže Františka spočívá 
svatost také v prostotě poctivé 
práce a běžného života. Pro fa-
ráře, diecézní kněze, ale i zasvě-
cené osoby by mohl být vzorem 
sebedarování vlastnímu poslání 
s velkým entusiasmem, ale také 
s velkými oběťmi. Navíc v letošním 
roce slaví církev synod o mládeži 
a don Ignác byl velkým svědkem 
lásky k mladým. Stále znovu byl 
schopen a ochoten vychovávat 
je k víře, což není málo. Dokázal 
ve svém životě uskutečnit duchov-
ní otcovství a napodobit Dona 

Boska takovým způsobem, že 
bývá nazýván „český Don Bosco“.

Vidíme to především z jeho dopisů… 

Ano, z dopisů, ale také z jeho skut-
ků a životních rozhodnutí. Když 
začínal, bylo tu spousta mladých 
povolání k zasvěcenému životu. 
Musel je doprovázet, pomáhal jim 
rozlišovat, orientovat se v životě při 
rozhodování pro zasvěcený život, 
pro život salesiánský. To je také 
jeho velký přínos: jeho schopnost 
rozlišovat. 

Asi se nevěnoval jenom řízení 
kongregace a administrativě… 

Jistě, uměl sice dobře doprovázet 
s respektem k osobám, které vedl 
v různých situacích, ale mě se 
velice dotklo, jak se pořád snažil 
vstupovat do osobních vztahů 
s každým člověkem. On totiž 
ještě v mládí zažil první salesiány 
a pochopil, že osobní vztahy jsou 
základem dobrých rozhodnutí 
a orientace pro mladého člověka. 

Jaká byla jeho pokora? Dostal 
například doporučení od dona 
Ruy: Tvé misie budou na severu! 

Dobře znal sebe samého, své 
schopnosti, ale i své meze. Když 
mu přikázali některé věci, on uvěřil 
a konal. Nebylo to nějaké podvole-
ní, ale pokora, zakořeněná ve víře. 
Dokázal jedinečným způsobem 
ztělesňovat duchovní otcovství 
Dona Boska zejména vůči mladým 
lidem a spolubratrům salesiánům. 
Jeho život je svědectvím člověka 
pokoje a smíření, který dovede 
překonávat nesnáze a učí nás být 
lidmi, kteří budují vzájemné poro-
zumění a společenství. 

Jak více zapojit Salesiánskou 
rodinu do celého procesu blaho-
řečení?

Čím více lidí se zapojí, tím lépe. 
Samozřejmě jsou různé pohledy 

na věc, někdo vnímá dona Ignáce 
tak, druhý onak, někoho zajímá 
spíš historické pozadí, jiného jeho 
práce pro povolání, další se zajímá 
o jeho lidskou osobnost. Důležité 
je, aby se lidé zapojili v různých 
složkách Salesiánské rodiny, 
na naší škole, ve farnostech, v ro-
dinách. 

A snad také salesiáni! 

(smích) Jasně, jak jinak! Určitě ne-
budou stačit všechny procesuální 
kroky kanonické, legislativní atd., 
které jsou zapotřebí. Bez pastorač-
ního doprovázení, to nejde. Dona 
Stuchlého je třeba poznat v kontex-
tu jeho doby a umět ho interpreto-
vat pro dnešek v jeho aktuálnosti. 

Jaký zázrak by byl zapotřebí? 

Slovo zázrak znamená, že to musí 
být něco mimořádného. Musí to 
být tedy nějaký zásah, který nelze 
vědecky vysvětlit. Zázraky, o nichž 
je možné uvažovat, jsou pouze ty, 
které je možné nějak prokázat. Jde 
především o uzdravení – nejde 
tedy například o morální zázraky. 
Při uzdravení musí jít o zlepšení 
trvalé, prokazatelné, velmi pečlivě 
ověřené nezávislými lékaři. Takové 
zázraky se díky Bohu dějí – což 
vidíme například skoro u každého 
blahořečení nebo svatořečení, 
protože za tím stojí nějaký zázrak. 
Při zázraku je třeba také proká-
zat, že k němu došlo na přímou 
přímluvu daného Božího služební-
ka nebo služebnice. Musí zde být 
souvislost mezi příčinou a násled-
kem. Církev pak považuje zázrak 
za potvrzení shůry, že služebník 
žil svatým životem. Když čteme 
evangelia, dočteme se o řadě 
zázraků. Víra se totiž vyjadřuje 
prostřednictvím zázraků. 

Zdeněk Jančařík
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Díl 4. O trpělivosti

Stránky myšky 
Elišky 

Milé děti, včera jsem       pomáhala péct       . Vzaly jsme velkou         do ní na-

sypaly        , přidaly jsme        , droždí, sádlo a cukr. Pak jsme velkou      těsto 

míchaly a hnětly. Pak maminka přikryla         kostkovanou       , postavila jí 

do tepla ke        a řekla, že se musí         nechat vykynout. Jenže já jsem byla 

netrpělivá a když maminka odešla, rovnou jsem z těsta uplácala několik buchet 

a dala je péct. Když se      vrátila, akorát jsem své         vyndávala z        . Ale 

co to? Moje         byly placaté a tak tvrdé, že se nedaly jíst.       sundala      

z        a já jsem viděla, že zbytek         zatím zaplnil celou        . Maminčiny      

          se moc povedly a já už vím, že příště musím být trpělivější.

DOVOLENÁ

TONÍK SE STRAŠNĚ TĚŠÍ S RODIČI NA DOVOLENOU, 
POJEDOU TOTIŽ K MOŘI. PŘI BALENÍ ALE NEPŘEMÝŠ-
LEL A BRAL VŠE, CO MU PŘIŠLO POD RUKU A NA NĚ-
KOLIK DŮLEŽITÝCH VĚCÍ ZAPOMNĚL. POMOZ MU! 
ŠKRTNI VŠE, CO U MOŘE NEBUDE POTŘEBOVAT, 
A NAJDI VĚCI, KTERÉ NESMÍ ZAPOMENOUT.

RAJČATA

ANIČKA MÁ NA ZAHRÁDCE ZASAZENÁ RAJČATA. 
UŽ SE NEMŮŽE DOČKAT, AŽ JE OCHUTNÁ. MUSÍ BÝT 
ALE TRPĚLIVÁ. ANIČKA KAŽDÝ DEN SLEDOVALA, 
CO SE NA ZAHRÁDCE DĚLO A TEĎ UŽ VÍ, ŽE ZÍTRA 
MŮŽE PŘIJÍT S MISKOU. OČÍSLUJ OBRÁZKY TAK, JAK 
JDOU ZA SEBOU OD SEMÍNKA AŽ PO MISKU RAJČAT. 

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

   PRO DĚTI
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Setkání salesiánů  
v květnu 2018 v Brně-Žabovřeskách 



SALESIÁNSKÝMAGAZÍN

VÝCHOVA

Bezpečná vazba dítěte je pro jeho přežití stejně zá-
sadní jako vzduch k dýchání a potrava. Emocionální 
vazba zajišťuje jeho přežití a rozvoj. 

ovoříme-li v češtině 
o vazbě, musíme rozlišo-
vat vazbu (vztah) rodičů 
k dítěti a dítěte k rodičům. 

Americká angličtina používá dva 
různé pojmy: vazba rodičů k dítěti 
(bonding) zahrnuje připravenost 
rodičů emocionálně se vcítit do dí-
těte, vnímat jeho signály a pečovat 
o ně způsobem odpovídajícím jeho 
potřebám, dát mu jistotu a bezpe-
čí. Vazba dítěte na blízkou osobu 
(attachment) – zpravidla na rodi-
če – znamená, že se k nim dítě 
obrací, když hledá ochranu a jistotu. 
Vazba ze strany dítěte je spíše 
bezpečnostním systémem, zatímco 
u blízké osoby představuje systém 
péče a ochrany. Takto se u kojence 
vytváří pocit důvěry, který tvoří 
stabilní základ jeho osobnosti. 

Vazba pro přežití
Odjakživa bylo pro kojence nad-

míru důležité, aby pomocí pláče, 
voláním či přimknutím ukázal svou 
potřebu vazby, aby jej jeho blízká 
osoba vzala sebou. Například když 
v dávných dobách tlupa táhla dál 
nebo hrozilo nebezpečí. Pokud 
se kojenec takto projevil a blízká 

osoba jeho signály pochopila a rea-
govala na ně, když například matka 
vzala kojence do náruče a nesla jej 
na cestě, mohl přežít. Pokud matka 
jeho signály ignorovala a nechala jej 
samotného a odešla, znamenalo to 
pro něj jistou smrt: padl za oběť prv-
nímu dravému zvířeti nebo zemřel 
žízní a hlady. Z tohoto důvodu bylo 
v dějinách evoluce již záhy velmi 
významné – jak pro mnohé zvířecí 
druhy, tak pro člověka – vytvořit 
potřebu vazby a vyvinout příslušné 
chování. Signalizování potřeby vaz-
by je rozhodující podmínku přežití 
– vedle zajištění dostatku potravy. 

Potřeba vazby při 
strachu či odloučení

Odloučení od blízké osoby je 
jednou z hlavních událostí, které 
u kojence aktivují potřebu vazby, 
ale tuto potřebu mohou vyvolat 
také jiné zážitky, které kojenci na-
hánějí strach. Může to být například 
štěkot psa či později hlasitá slova 
rodičů, ale i nepříjemné sny a noční 
můry. Zkušenost nahánějící strach 
může přijít jak zvenčí, tak i z nitra. 
Kojenec to nerozlišuje, jeho potřeba 
vazby bude v obou případech 

probuzena a on bude aktivně 
hledat tělesný kontakt s blízkou 
osobou nebo osobami. Tělesný 
kontakt dokáže potřebu uspo-
kojit nejlépe, a to platí ve všech 
kulturách. Tělesná blízkost kojenci 
také signalizuje, že jej jeho lidé 
berou k sobě, utiší jej a poskytnou 
mu ochranu před nebezpečím. 
Díku tomu se cítí a je „v bezpečí“. 
Ve všech dobách takto vzrůstala 
šance kojence na přežití. 

Různé blízké osoby
Blízkou osobou bývá obvykle 

matka, někdy i otec. Nemusí ale jít 
o jednoho z rodičů, ale o toho, kdo 
pro dítě bude nejbližším člověkem, 
kdo bude představovat nejlepší 
ochranu a tak zprostředkovávat 
pocit největší jistoty. Aby se pro 
kojence někdo stal blízkou osobou, 
musí splnit určité předpoklady. 
Například soudci rádi používají 
pojem „pokrevní příbuzenství“, ten 
ale nevychází z teorie vztahů, je to 
spíše ideologický pojem. Vztahy 
mezi rodiči a dítětem vznikají díky 
emocionálním zkušenostem, které 
kojenec se svými rodiči udělá, 
nikoli na základě genetického 
příbuzenství. 

Z knihy K. H. Brische Bezpečná 
výchova, Portál 2012
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Umíme 
PSÁT?

10 chyb, které možná 
děláte taky…
1. viz., nebo viz?
Bez tečky! Tohle není zkratka, ale 
sloveso.

2. data, nebo datumy?
Data! Výraz „datumy“ se používá 
jen ve výjimečném případě, kdy 
musíme v kontextu věty tento 
výraz odlišit např. od počítačových 
„dat“.

3. Přihlaš se, nebo přihlas se?
Bez háčku! Přihlaste se, kdo jste 
tuhle chybu nikdy neudělali...

4. Čekat na ni, nebo na ní?
Ve 4. pádu krátce, v ostatních pá-
dech dlouze. To platí i pro slovo ji/jí.

5. mě, nebo mně?
I tady se řídíme podle pádu. Nejlep-
ší pomůckou je dosadit si ti/tobě.

6. 100 %, nebo 100%?
Zase záleží na kontextu. Bez me-
zery se píše, když chcete říct „sto-
procentní“ a s mezerou pro „sto 
procent“. A totéž platí pro stupně, 
metry, kilometry, litry…

7. potenciální, nebo 
potencionální?
Potenciální. To druhé slovo je 
nesmysl, ale používá se tak často, 
že vám to většinou projde.

8. vyjímečný, nebo výjimečný?
Výjimečný. Bez výjimek.

9. standardní, nebo standartní?
Standardní. Od slova standard. Ale 
standardně to píšeme špatně.

10. tip, nebo typ?
Tahle dvě slova nezaměňovat! 
Tip je nápad, doporučení, 
inspirace. Typ je druh.

Anežka Hesová

Kdo si ještě vzpomíná 
na svůj první diktát? 
Uplynulo dost let, možná 
i dost desetiletí od dob, 
kdy jsme seděli ve škol-
ních lavicích a učili se vy-
jmenovaná slova, větné 
členy a slohové útvary. 
Dnes už jsme rádi, že to 
máme za sebou… a pře-
svědčeni, že umíme psát. 
Nebo ne? 

odně věcí se změnilo. 
Od plnicích per jsme přešli 
ke klávesnicím, od dopi-
sů k e-mailům, od slov 

k obrázkům, zkratkám a heslům. 
Do psaného jazyka se dostala 
spousta pravopisných i stylistických 
parazitů, nad kterými ve většině 
případů přimhouříme oko. Pak ale 
musíme napsat životopis, žádost 
nebo článek a máme problém. Buď 
si ušijeme ostudu, nebo sháníme 
jazykového korektora. Některým 
chybám bychom se ale mohli vy-
hnout. Pojďme se zasmát nad těmi 
nejčastějšími – anebo si dokázat, 
že máme češtinu v malíčku!* 

A na závěr 5 perliček ze salesiánské češtiny
Donu Boscovi, nebo Donu Boskovi?
V prvním pádě s „c“ a ve všech ostatních s „k“. Takže Donu Boskovi.

salesiáni, nebo saleziáni?
Salesiáni. Sice to vyslovujeme se „z“, ale pro psanou češtinu jsme přijali italskou variantu.

Tituse Zemana, nebo Tita Zemana?
To se nám plete se slovenštinou, ale správné skloňování je „Tita“.

S.D.B., nebo SDB?
Bez teček.

don Ángel, nebo Don Ángel?
Italské „don“ je označení pro kněze, které se píše s malým písmenem. Don Bosco je výjimka.

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

 S výběrem nejčastějších chyb mi pomohli copywriteři Martin Hofmeister, Petra Malá a Otto Bohuš.
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MISIE

SALESIÁNSKÝMAGAZÍN

Děti by si měly hrát, blbnout, chodit pravidelně 
do školy, a ne se starat o zajištění rodiny, či o mladší 
sourozence... píše měsíční dobrovolnice Jana 
Holečková z Bulharska.

o se týče prvních dojmů, tak 
je vidět, že to tu opravdu 
hodně stojí na dobrovolní-
cích. Režim dne a týdne je 

svižný, pořád je co dělat, člověk se 
rozhodně nenudí. K večeru bývám 
tak správně unavená. Roční dobro-
volníci jsou doopravdy borci, protože 
i prakticky po roce jedou pořád 
v dosti vysokém tempu a fungují. 
A otcové podle mě nebudou ani lidi. 
Odvádí tady velký kus práce, které 
se věnují na plno a celým srdcem.

NESNÁŠENLIVOST VŮČI 
ROMŮM JE TU OBROVSKÁ

Děti a prostředí Zagory. To je 
taková hořkosladká věc. Je tu 
na každém rohu vidět, že se jedná 
o chudší zemi. Zagoru si začínám 
oblibovat, obzvláště po ránu, kdy 
tu není ještě moc lidí. Domy jsou 
tu oprýskané, všude je tak nějak 
cítit bývalý režim a 90. léta. Jsou 

tu přeplněné popelnice s odpadky 
a ty se tu válí i všude kolem. A to 
jsem ještě nebyla přímo v srdci 
romského ghetta – machaly. Děti 
nás při prvním setkání šly hned 
přivítat, a i když jim moc nerozu-
mím, tak jsou hodně komunikativní, 
usměvavé, živé a některé ještě 
živější. Mají s námi, nebo minimál-
ně se mnou, trpělivost, protože se 
ještě nedomluvím, ale to je teprve 
první týden, možná to bude úplně 
jinak na konci pobytu. 
Mám doopravdy smíšené, možná 
spíše lehce depresivní pocity, když 
jsem s nimi. Samozřejmě jsem 
věděla kam jedu, ale něco jiného 
je o tom pouze číst a zjišťovat si 
informace a pak ty děcka potkat 
osobně. Je vidět, že školství je tu 
mizerné a děti nemají často moti-
vaci chodit do školy. Nesnášenli-
vost vůči Romům tu je obrovská, 
takže i kdyby vystudovali, tak co 
dál, když je nikde nebudou chtít. 

Holky v machale se vdávají okolo 
šestnácti, ale otcové říkají, že je to 
pokrok, že dříve to bývalo i oko-
lo třinácti a první děti ve čtrnácti 
letech. Některé děti jsou na svůj 
věk hodně vyspělé, což je pro mě 
smutné, jelikož děti by měly být 
dětmi a hrát si, blbnout, chodit 
pravidelně do školy, a ne se starat 
o zajištění rodiny či o mladší sou-
rozence.

Těším se až bude hotový projekt 
„Postav školu/kostel“, jelikož 
salesiánské dílo tady má opravdu 
smysl. Jak jsem tu slyšela, tak když 
chce člověk vidět Afriku, nemusí 
vážit tak dlouhou cestu. Stačí mu 
zajet do Bulharska. 

                                                  Janča 

Děti 
ze Staré 
Zagory

JANA HOLEČKOVÁ
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Dopisy dobrovolníků a další zajímavosti najdete na www.adopcenablizko.cz a www.sadba.org

OBJEDNÁVEJTE KALENDÁŘÍKY SALESIÁNSKÉ RODINY 
NA ROK 2019

Nestihli jste si objednat kalendářík 
salesiánské rodiny na další rok?
Nevadí, napište si o něj na naší ad-
resu: Kobyliské nám. 1000/1, 182 00 
Praha 8 - Kobylisy nebo zavolejte 
na tel.: 283 029 225, 731 191 758.

CENA: 45 Kč/ks
Rádi vám vystavíme fakturu nebo 
doklad o zaplacení na organizaci, 
kterou uvedete.

MNOŽSTEVNÍ

SLEVY 

VÝBĚR ZE
4 BAREVNÝCH 

VARIANT



SALESIÁNSKÝMAGAZÍN

Jak pokračuje stavba školy a kostela? 
Proč tolik námahy pro Romy v Bulharsku? 
A jak můžete přispět právě vy? 

e Staré Zagoře žije dva-
cet tisíc Romů v extrémní 
chudobě. Mezi hlavní 
problémy romské komu-

nity patří nedokončené základní 
vzdělání, sňatky mladých na hra-
nici zletilosti, nezaměstnanost, 
drogy, prostituce… Salesiáni pro 
romské děti organizují doučování, 
kroužky, katecheze, pořádají výlety 
a prázdninové tábory.  

Jestliže děti dostanou kvalit-
ní vzdělání a zázemí pozitivních 
vzorů, mohou z nich vyrůst zod-
povědní dospělí lidé, kteří přispějí 
k rozvoji své země a evropské kul-
tury. Jinak budou v lepším případě 

živořit na hranici bídy a ilegality 
stejně jako jejich rodiče a gene-
race před nimi. Salesiáni chtějí 
budoucnost pro tyto děti. Staví ko-
munitní centrum, jehož součástí 
bude i škola a kostel.Ve škole bu-
dou moci mladí lidé získat kvalitní 
vzdělání a vyučit se řemeslu. To 
jim umožní snadněji nalézat práci 
a postarat se o své rodiny. Kostel 
bude „duší“ projektu, místem pro 
setkání lidí s Bohem a mezi sebou 
ve společenství, příležitostí k od-
bourávání předsudků a k vytvá-
ření jednoty. Celý komplex bude 
sloužit jako duchovní most mezi 
Bulhary a místní komunitou Romů, 

a napomáhat jejich pokojnému 
soužití.  

Dnes je hotová hrubá stavba 
včetně většiny síťových rozvodů. 
Komplex je zastřešený a na ko-
puli kostela se tyčí pozlacený kříž. 
Předpokládaný termín dokončení 
stavby je v roce 2021. Celkový 
rozpočet projektu činí 2,3 mil. Euro. 
Zbývá sehnat ještě necelý milion 
Euro, tedy asi 23 mil. Kč. Pomozte 
i vy měnit svět k lepšímu!

A závěrem pozvánka: Jste 
z Brna a okolí? Přijďte na benefi č-
ní koncert pro misie v Bulharsku. 
Více informací na plakátu na zadní 
straně obálky Salesiánského ma-
gazínu. Těšíme se na vás. 

Kateřina Cveklová, fundraiser

Škola a kostel jako 
       most mezi lidmi

BULHARSKO

Přispějte na sbírkový účet Salesiánské provincie Praha: 2500876091/2010 (FIO) 
nebo prostřednictvím Klubu přátel. Více na webu bulharsko.salesiani.cz.
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Seminář, který se ve dnech 3.–5. 6. 2018 uskutečnil 
na Velehradě, připomněl členům Salesiánské rodiny 
prvního českého salesiána i jeho beatifi kační proces.

eminář se zaměřil 
na refl exi devadesáti-
leté přítomnosti salesi-
ánů v České republice 

a na postavy Ignáce Stuchlého 
a blahoslaveného Tita Zemana. 
„Zajímal nás zejména duchovní 
profi l obou postav a jejich aktu-
álnost pro dnešní dobu,“ shrnul 
za pořadatele P. Petr Zelinka SDB 
a dodal: „Když jsme v diskusních 

skupinách přemýšleli, v čem 
spočívá svatost Ignáce Stuchlého, 
zaznělo mimo jiné, že byl duchov-
ním otcem mladých a tím, kdo je 
doprovází na jejich cestě.“ Hlavním 
hostem semináře se stal postulá-
tor salesiánských beatifi kačních 
a kanonizačních kauz P. Pierluigi 
Cameroni, který napomohl k zavr-
šení první fáze procesu blahoře-
čení P. Stuchlého. „Zatímco budou 

historici, teologové a kardinálové 
tento případ zkoumat, jsou nejvíce 
potřeba dvě věci: šířit povědomí 
o Ignáci Stuchlém a úctu k němu 
a také se modlit a prosit o jeho 
přímluvu,“ shrnuje P. Zelinka. Sa-
lesiánská kongregace připravuje 
vznik webových stránek s adre-
sou www.istuchly.cz, na kterých 
zájemci na jednom místě naleznou 
veškeré informace o průběhu 
beatifi kace.

Jiří Gračka, 
otištěno se svolením KT

Nový web 
Ignáce 
Stuchlého

Reklamní textaři ocenili profesním Zlatým perem 
„reklamní“ text salesiánů z billboardu na zdi kostela 
v pražských Kobylisích, který přibližuje křesťanské 
poselství Velikonoc.

Cenu Zlaté pero za nejlepší 
reklamní text roku vyhlašuje 
Creative Copywriters Club, který 
sdružuje převážně české reklamní 
textaře neboli „kreativce“. Sou-
těžilo o ni 36 projektů. Nejvýše 
uspěl slogan „Konečná stanice 
se mění na přestupní. Změna 
platí od Velikonoc a je trvalá. Je-
žíš Nazaretský. Bližší informace 
dostanete v kterémkoli kostele.“ 
Uspěl, ačkoli nešlo o tradiční 
reklamu. Podmínkou organizátorů 
soutěže je to, aby autor měl sna-
hu nějak ovlivnit postoj veřejnosti.

Spoluautorem vítězného slo-
ganu je kobyliský farář salesián 
Martin Hobza, který o nominaci 

nevěděl a cena ho překvapila. 
Stěnu salesiánského centra se 
k „reklamním sdělením“ rozhodl 
využívat už před lety. „Prvním 
plakátem na zdi kostela byla 
pozvánka na Noc kostelů, pak 
pozvánky na Kurzy alfa, které 
organizuje skupina nadšených 
farníků. Jeden z nich, Radek, je 
sponzorem plakátů. Má známého 
grafi ka, který texty zpracovává, 

a na stěnu kostela umísťuje další 
dobrovolník. Jsme už sehraná 
parta, popisuje kobyliský farář.

Na zeď umisťují průběžně i další 
evangelizační sdělení – přede-
vším před Vánoci, Velikonoci 
nebo prázdninami. „Loni před 
Velikonoci jsem přinesl tři návrhy,“ 
popisuje Martin „a týmu se nej-
více líbil slogan, který nyní získal 
Zlaté pero“. 

Billboard pověsili už loni kolem 
Velikonoc, ale větší populari-
tu získal až letos přes sociální 
sítě. Tam si ho všimli i reklamní 
kreativci. „Vůbec jsem nevěděl, že 
taková cena existuje. Samozřejmě 
jsem za ni rád a nejvíc mě těší, že 
touto cestou se dostane posel-
ství o Ježíši k dalším lidem,“ říká 
Martin Hobza.

Katolický týdeník

Salesiánský slogan zabodoval v reklamě
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Turínský chrám – důkaz nesmírné odvahy a hluboké 
oddanosti Dona Boska Panně Marii. Stavbu od po-
čátku provázely velké obtíže a neustálý nedostatek 
financí. Sám Don Bosco si za jeho zbudování nepřipi-
soval žádnou zásluhu a vždy říkával: „To Panna Maria 
si zbudovala svůj dům“.

estého prosince 1862 
zpovídal Don Bosco 
své chlapce v kostele 
sv. Františka Saleského 
v Turíně až do jedenácti 

v noci. Pak šel s Paolem Alberou 
povečeřet trochu polenty. Byl 
hodně unavený a zamyšlený. 

– Dnes jsem tak divně zpovídal, 
řekl Alberovi. Neustále mi hlavou 
kroužila myšlenka: Kdy postavíme 
největší kostel zasvěcený Panně 
Marii Pomocnici? Náš kostel je 
těsný, hoši se tam tísní a lidé ze 
sousedství už nemají místa. Vím, 
že je to náročný plán a že nemáme 
peníze. Ale co se dá dělat? Pokud 
to Pán Bůh chce, kostel mít bude!

Dva dny nato, na svátek Ne-
poskvrněného početí, rozmlouval 
s Janem Caglierem.

– Jsem spokojen, pravil, slav-
nost se vydařila. Na svátek Panny 
Marie jsme začali dílo pro spásu 
mládeže a zahájili jsme všechny 
jiné práce, nyní si Panna Maria pře-
je, abychom ji uctili pod názvem 
Pomocnice křesťanů. Doby jsou 

zlé, jsme odkázáni jedině na její 
mocnou ochranu, aby nám po-
máhala zachovat a chránit svatou 
víru. Chci jí ke cti postavit chrám 
pod názvem Pomocnice. A uhodni, 
z jakého důvodu ještě…

– Bude to mateřský kostel naší 
kongregace, centrum veškeré naší 
činnosti ve prospěch mládeže.

Nesplnitelné se stalo 
skutečností

Po mnoha těžkostech s po-
zemkem, s inženýry, architekty 
i s církevní hierarchií byla stavba 
v lednu 1868 u konce. V lednu 
se ještě dolaďovaly poslední 
úpravy interiéru, Don Bosco byl 
v permanenci. Cituji z jeho dopisu 
římskému politikovi Oregliovi: 
„Tady máme hroznou zimu, dnes 
bylo minus osmnáct. Přes oheň 
v kamnech mám na svém pokoji 
námrazu. Chlapcům jsme dali 
lepší deky, ale mnozí jsou oblečeni 
jako v létě – a tak dostali dvoje 
košile, vestu, svetřík, dvoje tlusté 
ponožky, vojenské čepice. Někteří 
nosí deky přehozené přes ramena 

i ve dne a vypadají jako na maš-
karním plese.“

KAŽDÁ CIHLA BYLA  
OBĚTÍ MNOHA BLÍZKÝCH  

I VZDÁLENÝCH LIDÍ 

Naštěstí po týdnu mráz ustoupil 
a metrová sněhová pokrývka 
začala odtávat. V Římě připravovali 
pamětní medaili. Don Bosco ji do-
stal k posouzení a udělal na ní ně-
které korektury nápisu a nechal ji 
ztenčit, aby byla levnější. Pořád se 
mu nedostávaly peníze. Například 
slíbená sbírka florentských šlech-
tičen na kapli sv. Anny vynesla jen 
šestinu potřebného obnosu (6000 
lir). Don Bosco nezoufal a pozval 
hlavní postavu sbírky, komtesu 
Virginii Cambray Digny, manželku 
ministra zemědělství a financí, 
do Turína: „Doufám, že nás navštíví 
a na vlastní oči uvidí naši majestát-
ní budovu, o níž lze říci, že každá 
cihla je oběť mnoha blízkých 
i vzdálených, ale vždy také zna-
mením milosti“. Ještě na jaře 1868 
Don Bosco psal: „Jsem zavalen 
finančními výdaji, korespondencí 
a posledními dodělávkami. Dělám, 
co můžu, ale modlím se s vírou. 
Myslím, že je to nejlepší čas pro ty, 
kdo chtějí získat milost Panny Marie! 
Každý den vidíme alespoň jednu.“

Začátkem března stanovil ar-
cibiskup Riccardi svěcení chrámu 

Š

Turínský chrám  
Panny Marie 
Pomocnice  
oslavil  
150 let

„
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na začátek června. Vše bylo 
připraveno: dvě zvonice s dvě-
ma sochami archandělů, velká 
pozlacená socha nahoře na ku-
poli požehnaná arcibiskupem, pět 
mramorových oltářů s příslušnými 
malbami, z nichž vynikal hlavní 
oltář s malbou Panny Marie Po-
mocnice.

Začaly bezprostřední přípra-
vy. Bylo třeba najít vhodného 
biskupa-světitele, napsat dalším 
biskupům, kteří by celebrovali 
během následného oktávu, myslet 
na přesný seznam hostů – přede-
vším důležitých osobností a dárců 
po celé Itálii. Chlapci nacvičovali 

zpěvy a liturgii, připravovali akade-
mii a hry.

Velký den nastal 9. května. 
Na Valdocco přijeli chlapci z koleje 
z Lanza Torinese, 8. května už 
přijel kníže z Aosty jako zástupce 
královské rodiny Savojských.  
Přijeli také chlapci z Mirabella.   
9. května o půl šesté ráno nastou-
pilo 1200 chlapců se zpěvem, 
arcibiskup třikrát obešel chrám 
a pak vstoupil slavnostně do kos-
tela, aby vykonal svěcení oltářů. 
Teprve o půl jedenácté byl chrám 
otevřen veřejnosti, aby lidé mohli 
spoluprožívat pontifikální mši. 
Zpívalo 150 tenorů a basů u oltáře 

sv. Josefa, 200 sopránů a kontraal-
tů nahoře na kupoli a 100 dalších 
tenorů a basů poblíž orchestru. 
Řídil je don Cagliero pomocí 
elektrického udělátka, protože 
na všechny neviděl. Byla to prý 
překrásná nebeská „musica“, lidé 
plakali dojetím. A Don Bosco? 
Po celý den byl obklopen přáteli 
a dobrodinci, dojetím nebyl skoro 
schopen mluvit, stále jen děkoval 
Panně Marii. Uskutečnil se mu 
„nesplnitelný“ sen.

Zdeněk Jančařík 
foto: Flickr ANS
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VÝROČÍ

Pátého srpna oslavil 55. narozeniny 
líšeňský farář P. František Vavruša. 
V Rakousku oslavila 12. srpna své 
55. narozeniny sestra Jitka Fišero-
vá FMA. 23. září oslavuje 65. životní 
jubileum v Moravských Budějovi-
cích P. Pavel Krejčí. A velká sláva 
bude v Brně-Žabovřeskách 1. října, 
kdy kromě liturgické oslavy svaté 
Terezičky bude slavit sedmdesát-
ku P. Jan Gacík.

Srdečně blahopřejeme!

80. letech minulého 
století jsem se vrátil 
z vojny. V té době byl 
salesián a kněz Benno 

Beneš zaměstnán coby analytik 
ve výzkumném ústavu, nedaleko 
dnešního salesiánského domu 
v Praze-Kobylisích. Salesiáni v té 
době ještě tento dům vůbec ne-
měli, v kostele sv. Terezie sloužil 
farář P. Duchek. Výpomocným 
duchovním byl sice salesián 
P. Jan Vývoda, ale ten měl civilní 
zaměstnání.

Benno v té době měl byt 
na sídlišti v Praze-Bohnicích. 
Většinou jsme se s Bennem 
domluvili, že se setkáme před 
jeho pracovištěm a že ho do-
provodím domů do Bohnic 
a přitom se projdeme přírodou 
Kobylis a v Troji. Při cestě jsme se 

většinou zastavili právě u Jendy 
Rychlého. Jenda měl v Troji chatu 
s krásnou zahradou plnou květin, 
ovocných stromů, keřů. Měl i psa. 
Po každé nám něco ze zahrady 
dal. Nikdy toho moc nenamluvil. 
Mluvil vždy dost potichu. Když 
jsem ho prvně viděl, připadal mi 
jako nějaký poustevník. Když jsem 
se ho ptal, co dělá za zaměstnání, 
tak se smál a tvrdil mi, že si chodí 
do práce jen pro peníze! Tak 
jsem si tenkrát říkal: Ten se má! 
Mě v práci stále někdo prohání… 
Jenže ono v té době bylo všechno 
možné – někdo měl dobré místo 
a někdo horší. Jenda krmil v ZOO 
zvířata – a to mi nikdy neřekl. Ně-
kdy jsme s Bennem přišli k Jen-
dovi na zahradu a on tam nebyl. 
Věděl jsem, že má v pěstounské 
péči dva kluky. Přišla sametová 
revoluce 1989, najednou se vše 
uvolnilo a ke konci roku 1989 
se mnozí z nás chystali na pouť 
důvěry pořádanou komunitou 
Taizé do polské Vratislavi. Z Prahy 
nás jelo víc vlakem, byl mezi námi 
i Jenda Rychlý. Ve vlaku byla 
zima, tak jsme se tak různě chou-
lili v zimním oblečení. Po příjezdu 
jsme se zapojili v českém centru 
do organizačního týmu. Pak nás 

rozeslali na ubytování do rodin, 
jezdilo se MHD na společné 
modlitby a programy pořádané 
komunitou Taizé. S Jendou jsem 
během toho setkání pobytu 
ve Vratislavi mluvil jen jednou, 
když něco zařizoval kolem fary 
místního kostela.

Na začátku roku 1990 se 
salesiáni vrátili do kostela sv. 
Kříže v Praze na Příkopech. Jenda 
Rychlý stál v chodbičce kostela, 
a jak mne viděl, hned řekl: „Pojď 
ministrovat!“ Tak jsem se ke své-
mu velkému údivu najednou 
u oltáře setkal s P. Kubínem, P. J. 
Ihnátem, P. Lepaříkem. Předtím 
jsem nikdy v Praze neministroval. 
Pak už jsem se s Jendou moc ne-
vídal, spíš tak náhodně. Uvědomil 
jsem si zpětně po přečtení článku 
o Jendovi v magazínu, jak musel 
být Jenda muž veliké víry v Boha, 
důvěry a přesvědčení, jak ho Bůh 
miluje, když dokázal říci někomu, 
kdo se bál smrti Strašpytel. Vždyť 
to přece tak nějak patří k lidské 
přirozenosti. A opak je spíš vzác-
ný. Jendo, díky!

Pavel Fiala

Do práce prý chodil jen pro peníze

P. Fr. Vavruša P. Pavel Krejčí P. Jan Gacík

V

Gratulujeme
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arissimi Patres, píše Vám, 
zdraví Vás a všecko dobré 
přeje jeden už notně 
přestárlý salesiánský 

chovanec. Poslední události sou-
visející s přenesením ostatků pana 
kardinála Berana a pak náhodné 
objevení dopisu od bývalého pana 
provinciála P. Beneše mě přiměly 
k tomu, abych Vám napsal. Poslal 
jsem Vám kdysi jednu fotografi i 
s panem arcibiskupem Beranem. 
P. provinciál v následném dopise 
si posteskl, že ta společná fotka 
by vyžadovala doplnit jména. 
Opožděně sice, ale přece to jeho 
přání konečně plním. Přikládám 
foto s podrobným popisem, pokud 
ovšem moje paměť, dnes už 
devadesátiletá, stačila si uchovat. 
Je tam několik proluk. Kdybyste 
tuto fotografi i zveřejnili, snad by se 
ještě někdo přihlásil. Možná by to 
i někoho potěšilo.

VŠECKO JSME PŘEŽILI. A PŘI 
TOM VŠEM JSME NEZAPOMÍ-
NALI NA NAŠE POVINNOSTI

V mníšeckém Ústavu pro pozd-
ní kněžská povolání bylo na pět 
desítek chovanců, kteří průběžně 
přicházeli, a pak už byl jen odchod 
do semináře. Ale byly i předčas-
né odchody – důvody různé. Pak 

přišel duben 1950. Ještě teď živě 
vidím tu scénu po probuzení v naší 
společné ložnici, ozbrojenci, du-
pot, hlas pana rádce P. Chudárka. 
A pak už jenom neslavný odchod. 
Pan farář P. Šíma, ke kterému jsem 
zašel hned ráno, když jsem šel pro 
pravidelný nákup chleba, rychle 
rozhodl: „Odnést všecky náležitosti 
z naší sakristie, studenti všichni 
přejdou do pražského semináře, 
chovanci se ihned balí.“ Během 
dvou dnů jsme se všichni přesu-
nuli za pomoci pana faráře – dal 
nám peníze na jízdenky – do Pra-
hy. Tam byl naším představeným, 
zpovědníkem a rádcem pan 
biskup Matoušek. Zajistil a zařídil 
nám možnost dokončit studijní 
ročníky na gymnáziu na Truhlářské 
ulici. Všichni jsme byli úspěšní. To 
byl 18. červen. Před odjezdem si 
jednotlivě nás zval pan vicerektor 
semináře a podělal nás fi nanční 
odměnou za úspěch – 2000 Kč. 
Studia jsme dokončovali „po vlast-
ní ose“.

Dostal jsem se k mládeži jako 
učitel – středoškolský profesor. 
Skoro čtyři desítky let! Když moji 
nadřízení zjistili, jakou mají „veš 
v kožichu“, okořeňovali mi moji 
službu způsobem jim vlastním. 
Nebudu si foukat na bolístky. 

Všecko jsme přežili. A při tom 
všem jsme nezapomínali na „naše 
povinnosti“. Když mě moji bý-
valí studenti pozvali na setkání 
po padesáti letech, vzpomínal 
jeden z nich, František: „Pane 
profesore, často slyším v uchu to 
vaše: ,Už staří Římané říkávali, už 
staří latiníci říkávali.‘ Tehdy jsem se 
usmál. Františku, to nebyli ani staří 
Římané, ani latiníci. To bývaly citáty 
z Bible. Z knihy moudrosti. Tehdy 
jsem vám to nemohl říct. Dnes si 
to můžeš v Bibli směle nalisto-
vat.“ V tomto duchu plynula naše 
služba, tak se Don Bosco dostával 
nepřímo mezi mládež. A František, 
prošedivělý sedmdesátník, mně 
upřímně potřásal rukou. Mnoho 
toho bylo, ale není třeba se „natřá-
sat“ – nechť neví levice, co dává 
pravice.

Snad se ještě naskytne příleži-
tost či důvod sednout k psacímu 
stroji.

Všem Vám upřímné pozdravení 
a plnou míru ochrany P. M. Pomoc-
nice a Dona Boska!

V nejvyšší úctě 

Karel Matula, 
Vsetín

Nebyli to 
ani staří 
Římané, 
ani latiníci HORNÍ ŘADA ZLEVA: J. Měrka, Josef. S., Aleš Bultas, Karel Matula, Čapek, pan farář Šíma, J. Vlček, Josef Schmied PROSTŘEDNÍ ŘADA: J. Lvonc, asistent Schneider, ???, Josef S., pan arcibiskup Josef Beran, PospíchalDOLNÍ ŘADA: ???, ředitel P. František Vitásek, ???, Josef Schmied, Vašek Poncar, Ferda Plhal, Jirka Pokorný, Jaroslav Verner, Michal Hičár
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SALESIÁNSKÝMAGAZÍN

Blahopřejeme 
všem výhercům 
správně vyluštěné 
křížovky Salesián-
ského magazínu  
č. 3/2018.  

Tajenka křížov-
ky zněla: „…která 
rozetne i dobrá 
přátelství.“ 

KNIŽNÍ CENU  
VYHRÁVAJÍ: 

Leoš  
HAUSKNECHT 
Drahanovice

Pavla  
DOBROWSKÁ 
Ostrava

JIRSOVI 
Pohoří

FUJDLOVI 
Hranice

Marie  
KOSATÍKOVÁ 
Boskovice

ANNA  
KŘENKOVÁ 
Rožnov p. R.

Eva  
KONOPÁČOVÁ 
Červenka

Marian  
ONDŘEJ 
Mělník

Ludmila  
RAČICKÁ 
Telč

Marta  
HÁJKOVÁ 
Vrbatův Kostelec

Soutěž o ceny: Vyluštěnou tajenku zašlete na adresu redakce (Salesiánský magazín, Foer-
strova 2, 616 00 Brno). Ze správných odpovědí bude vylosováno 10 výherců, kteří obdrží věcné 
ceny. Řešení zasílejte do 30. září 2018.

SOUTĚŽ

Křížovka o ceny

Nejméně se bojí  
smrti ti,… (tajenka).  

Immanuel Kant

ZÁPORKA
KACHNA 

NĚMECKY

OCHRAN-
NÝ SVAZ 

AUTORSKÝ 
(zkr.)

2. DÍL 
TAJENKY

MĚSTO 
OKRESU 

BRUNTÁL

ŘECKÉ 
HLAVNÍ 
MĚSTO

AKVARIJNÍ 
RYBKA

KLÁVESA  
NA POČÍ-

TAČI

POMŮCKA: 
BAUM, OUI, 

OUT, POTALA, 
PŠOV

BÝVALÁ 
JEDNOTKA 

JASU
VYMÍLÁNÍ 1. DÍL 

TAJENKY

INICIÁLY 
MODERÁTO-

RA ZUNY

ČERVENÝ 
NĚMECKY

UTAJENÉ
ZŘASENÁ 

LÁTKA

ZE VŠEHO 
NEJDŘÍV

PŘEDPONA 
ŠLECHTICŮ
KALENDÁŘ

BEZ- 
PEČNOSTNÍ 
SCHRÁNKA

DÍVKY 
ZASTARALE

ŽACÍ 
NÁSTROJE

ČÁSTI VOZU
INICIÁLY 

SPIS. NEFFA

VYNDAT 
MEČ

HL. MĚSTO 
MALEDIV

POCIT VRCH

OBILÍ  
SETÉ NA  
PODZIM

TABLETA
BOJOVÉ 

VOZIDLO

NEVZÍT
ROVNOU
STROM 

NĚMECKY

ZÁVODNÍ 
SANĚ

KORYTA
VEN 

ANGLICKY

PLETENEC 
VLASŮ
KUCH. 
NÁČINÍ

JMÉNO SPI-
SOVATELKY 
NĚMCOVÉ

MÍSTA 
NA PEČENÍ

SIRNÍK 
BERYLNATÝ

ANO  
FRANCOUZ-

SKY

OBYVATEL 
KUBY

TIBET. SÍD-
LO LAMŮ

DRUH 
TELEVIZORU 

 (ZKR.)

SLED JÍDEL 
PŘI HOSTINĚ

ČLOVĚK

SLOVENSKÉ 
ŽENSKÉ 
JMÉNO

VSTUP  
PRO VOZY

OBEC  
OKRESU 
LOUNY

ORG. PRO 
OSV. PALES.

ENERGET.  
OBALY TĚLA

SEVEROVÝ-
CHOD (zkr.)
PŘEDLOŽKA

DLOUHÉ 
VLNY (zkr.)

SVAZEK 
OBILÍ

AMERICKÝ 
GENERÁL  
2. SVĚT. 
VÁLKY

LITERÁRNÍ 
ÚTVAR
OXID 

NIOBNATÝ

ČESKÝ 
FOTBALOVÝ 

KLUB

SPZ  
NÁCHODA

RUDNÉ 
DOLY (zkr.)

HLÁSKY
SLITINA 

MĚDI  
A CÍNU

OSOBNÍ 
ZÁJMENO

AGRÁRNÍ 
KOMORA 

(zkr.)

NEPOTŘEB- 
NÉ VĚCI



FOTOGRAFIE  13. 10. 2018
základy kompozice - režimy focení - zpracování fotek

Jak správně nastavit fotoaparát. Jak pracovat se světlem. 
Jak dobře nafotit akci a upravit fotky.

PRÁCE S TEXTEM 12. 1. 2019
články - titulky - rozhovor - copywriting - principy - triky

Jak upoutat a udržet pozornost čtenáře. Jak psát pro web. 
Jak pokládat otázky a vést dobrý rozhovor.  

SOCIÁLNÍ SÍTĚ  9. 2. 2019
facebook - instagram - youtube - specifika komunikace

Jak spravovat fb stránky organizace. Jak efektivně 
komunikovat přes sociální sítě. Nástroje, možnosti a hrozby.

MODEROVÁNÍ 16. 3. 2019
práce s hlasem - překonání trémy - výslovnost - projev

Jak mluvit na veřejnosti. Jak uspořádat svůj výstup, aby měl 
hlavu a patu. Práce s mikrofonem. Moderování akce.

PRO KOHO JSOU KURZY URČENY
Pro začátečníky i pokročilejší účastníky, kteří chtějí (lépe) 
využívat média pro své osobní potřeby nebo k prezentaci 
organizace, skupiny či hnutí.

PROGRAM
Probíhá od 9 do 18 hodin a je složený z přednášek, 
workshopů a aktivit, které vám pomohou pochopit základní 
principy daného oboru a zároveň si vše vyzkoušet v praxi.

Kurzy na sebe nenavazují, na každý se přihlašuje zvlášť.

CENA
1 kurz  800 Kč   
2 kurzy  1500 Kč
3 kurzy  2100 Kč 
4 kurzy  2600 Kč 

Cena zahrnuje mediální školení, využití prostor a techniky,
oběd a drobné občerstvení během dne.

MÍSTO
Salesiánské středisko mládeže, 
Foerstrova 2, Brno-Žabovřesky

VEDOUCÍ TÝM
Anežka Hesová, ASC

Libor Všetula, SDB
Zdeněk Jančařík, SDB

... a zkušení lektoři jednotlivých mediálních oborů

PŘIHLAŠOVÁNÍ A VÍCE INFORMACÍ
www.medialnivychova.org

KONTAKT
medialniskola@gmail.com

celodenní
 mediální kurzy
  pro dospělé!4

2018-2019
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EVENT

Čirá radost ostravská...
     ...COLOURS OF OSTRAVA

SALESIÁNSKÝMAGAZÍN

estival Colours se koná už 
od roku 2002, ale tepr-
ve od roku 2012 probíhá 
v jedinečném tak trochu 

sci-fi  prostředí vítkovických hutí, 
kde se na několika hektarech 
tyčí do výšky tavicí pece, roze-
klaná potrubí plynojemu a hutě, 
těžební věže a pro nezasvěceného 
slovy těžko postižitelné rezavé 
konstrukce a haly, kde se kdysi 
snad „tavila ocel“. Mezi tím vším 
je na dvacet otevřených i uza-
vřených scén, od architektem 
Pleskotem z plynojemu vybudo-
vaného intimního, ale dostatečně 
velkého sálu zvaného Gong, přes 
malá koncertní pódia až po velká 
open-airová jeviště pro tisíce lidí. 
Ve spojovacích uličkách a chod-
nících je spousta stánků s jídlem 
a pitím za nekřesťanské ceny. Celý 

ten hudební cirkus je zkrátka pro 
bohatší návštěvníky, ale stojí za to. 
Pořadatelé každoročně zvou ty 
největší současné hudební celebri-
ty a každoročně přilákají na bohatý 
a pestrý program.

Byl jsem letos na takovém 
fesťáku vlastně poprvé, a to jen 
proto, že jsme se jako salesiáni 
účastnili doprovodného programu 
a měli ve vítkovickém kostele sv. 
Josefa „v Don Bosku“ přednášky 
a workshopy. Tak jsem mohl spolu 
s Jirkou Cahou a s pár fanoušky 
ze Sebranic i z Brna-Žabin zajít 
dvakrát na večerní program. Úpl-
ně nás dostal romský performer 
Gipsy.cz na tzv. „Kofola stage“ 
(věřte, nebo nikoli!) – při jeho vy-
stoupení jsem měl pocit, že jsem 
se naučil plynně romsky. Z Norska 

přijela blonďatá Pipi Dlouhá 
Punčoška se jménem slavného 
křižníku: Aurora. Pršelo, křižnice 
zpívala hezky, krásně jí to tam 
na jevišti nasvítili; jen když mluvila, 
tak trochu připomínala ženského 
E. T. Mimozemšťana. Vrcholem pro 
mě byli na druhý den v Cylinders 
Gongu dva Afričané s jedním 
Kubáncem (Omar Sosa 
& Seckou Keita) s transcenden-
tální jazzovou ódou na radost 
nazvanou Transparent Water. Tak 
to zkrátka vypadá, když muzikanti 
naprosto ovládnou své nástroje 
a pak už jen hrají… Díky ostravským 
salesiánům jsem uprostřed prázd-
nin zakusil čirou radost z hudby.

Zdeněk Jančařík

F
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Aurora

Výstava v ostravském
salesiánském 

středisku

Afro-kubánské tanečky 
v Gongu

Spontánní performer při recitaci

Vyhlídková věž, architekt Pleskot

Naši animátoři

Transparent Water

Stánky pod hutěmi
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