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3. VÍKEND POKRAČOVACÍHO KURZU I

11.–13. 1. 2019

Tak jsme se zase po delší pauze potkali na společném kurzovém víkendu. Bylo o čem povídat, máme za
sebou Vánoce, před sebou pololetí ve škole a plno očekávání do nového roku. V sobotu jsme se pustili do
tématu práce. Vzali jsme to od píky. Diskutovali jsme o smyslu práce, o tom, co nám přináší a aby to bylo
fér, neopomněli jsme se zamyslet i nad tím, zda jsou s tím spojena nějaká rizika. Upokojilo nás zjištění,
že význam práce v životě člověka je velký, má v něm své místo a s případnými riziky se dá docela dobře
bojovat. Nezůstali jsme však jen u slov a následně si každý zkusil najít nabídku práce v oboru, který si
vybral… „Bez práce nejsou koláče“. A jelikož my jsme dopoledne „propracovali“, odpoledne bylo ve znamení
„koláčů“. Vyrazili jsme na Kunětickou horu, vydali energii v tělocvičně a zasoutěžili si s Aktivitami. V neděli
jsme vše kompletně zhodnotili a uzavřeli. Aspoň pro tento víkend, protože s kurzovými setkáními ještě
zdaleka nekončíme. Na viděnou v únoru!
Anežka Moravcová
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3. VÍKEND POKRAČOVACÍHO KURZU II

18.–20. 1. 2019

Další, v pořadí 3. víkend dvojkového kurzu, jsme zahájili zvesela. Téma bylo PRÁCE. A ohromně nás „zkušené
zaměstnance“ bavily reakce mlaďochů, když viděli reálnou „výplatnici“. Ostatně, poprvé jsme tak reagovali
asi všichni, nebo ne?
Uvědomujeme si, jak je každá skupinka jiná, jedinečná. Potřebuje jiný přístup, a také nám nabízí mnohá
překvapení. Naši mladí jsou velmi dynamičtí, vyžadují akci, hry, tempo, ale i sdílení a blízkost. Být s nimi
v neustálé pozornosti je pro nás mnohdy výzva, ale zatím pokaždé, když na sebe v neděli máváme a přejeme
si šťastnou cestu „domů“, víme o dobře prožitém společném čase, který má smysl.
Gábina Macková
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SETKÁNÍ ABSOLVENTŮ

2. 2. 2019

V sobotu 2. 2. proběhlo setkání absolventů kurzů a dalších mladých dospělých, kteří již žijí v samostatném
životě. Těší nás, že je o akci stále větší zájem, sešlo se nás opravdu hodně...
Ke konci roku jsme se pracovně rozloučili s Monikou Peterkovou, a tak se zásadně změnil tým pracovníků
tohoto setkání. Zůstala Iva a přidali se Jirka a Verča.
Naši dlouholetí mladí přátelé k nám přišli jako domů, sdílet se svými „sourozenci“ strasti i radosti. Přijetí
a porozumění mohli pocítit i mladí lidé, kteří s námi spolupracují kratší dobu a toto setkání zažili poprvé.
Tradičně jsme si dopřáli společný „rodinný“ oběd. A kdo vydržel až do večera na procházce po vymrzlých
Pardubicích, mohl se odměnit báječnou horkou čokoládou. Nakonec jsme se společně pobavili při
společenských hrách. Byl to moc příjemný den. Děkujeme, že jste ho strávili s námi, a těšíme se na příště!
Veronika Semeráková, Iva Němcová
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ŽENY PRO ŽENY

16. 2. 2019

Po letech vstupuji na půdu Centra Don Bosco. Důvodem je setkání Ženy pro ženy, kde doplňuji v týmovém
tandemu Ivu. Roky „mateřské“ jakoby nebyly, ožívají zážitky, blízkost lidí, se kterými mi bylo dobře. Z obrazu
na zdi se na nás láskyplně usmívá Don Bosco a pociťuji k tomuto místu důvěru. „Takhle nějak se cítí ti, kteří
prošli kurzy nebo byli doprovázeni a po čase se vrací?“ napadá mne. Není divu, že i ženy dnešního setkání
otevírají svá srdce a sdílí různé události svého života. A my si toho velmi vážíme.
Tentokrát jsme s účastnicemi setkání hledaly, snad i nacházely a tvořily obrazy míst, kde se jako ženy
objevujeme v různých rolích. Jak se cítíme jako dcery, matky, partnerky, studentky nebo zaměstnankyně.
Sdílely jsme zkušenosti a diskutovaly o rozuzlení konkrétních situací. V průběhu setkání nechybělo ani
ohlížení za různými dramatickými životními fázemi či vzpomínky na časy lepší. Práce na sobě stojí něco
energie, ale nejspíš by životem zkušenější účastnice potvrdily, že to stojí za to.
Venku překvapivě hřálo sluníčko a vzduch zavoněl jarem, které přináší naději. Snad se nám ten den podařilo
jarní naděje a povzbuzení načerpat co nejvíc. Těšíme se na příště.
Káťa Řeháková
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4. VÍKEND POKRAČOVACÍHO KURZU I

22.–24. 2. 2019

Máme za sebou půlku účastí na našem Pokračovacím kurzu I, neuvěřitelně to letí. Není tedy divu, že je
třeba čím dál více zaměřovat pozornost a dát důraz na to, co se chceme naučit a odnést si jako poznatek
pro svůj každodenní život.
Víkendový program se věnoval pokračování v tématu práce, tentokrát se zaměřením na pracovní pohovor
– jak se správně nachystat a jak ho zvládnout. A nezůstalo jen u teorie, dva odvážlivci si to vyzkoušeli, jak se
říká, na vlastní kůži. Klobouk dolů! Využili jsme také čas pro zamyšlení nad tím, v čem jsme dobří. Ukázalo
se to jako velmi potřebné, protože ať už přehnaná skromnost či přílišné zaměření na to, co se nám nedaří,
nás v jasném pojmenování silných stránek blokovalo.
A nebyl by to kurzový víkend bez sobotního vyvětrání. Vyrazili jsme do Slavické obory a nadýchali se
příjemného, sice studeného, ale čerstvého vzduchu v krásné přírodě.
Příští víkend nás čeká již za tři týdny, tak se opatrujme a ve zdraví zase sejděme!
Anežka Moravcová
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4. VÍKEND POKRAČOVACÍHO KURZU II

1.–3. 3. 2019

Je za námi 4. víkend našeho kurzu. Začal trochu smutněji, protože jsme se dozvěděli, že se budeme loučit
s naším velice oblíbeným dobrovolníkem. V tomto duchu se pak nesl celý víkend. Také jsme však přivítali
jeho nástupce, novou posilu týmu Verču. Téma tohoto kurzu bylo hospodaření. V sobotu jsme zkoušeli malý
test, kterým jsme zjišťovali, jaký máme přehled o cenách potravin, a následně jsme společně diskutovali
nad tématem financí a osobního rozpočtu. Odpolední program jsme pojali outdoorově, vypravili jsme
se vlakem do Stéblové. Zde jsme si udělali procházku k nedaleké vodě, kde jsme uskutečnili pro mnohé
první letošní opékačku buřtíků obohacenou o novou zkušenost s marshmalouny. Na konci víkendu jsme se
rozloučili s odcházejícím dobrovolníkem, každý mu namaloval obrázek se svými pocity a vzkazy, které mu
chtěl předat. Celkově se víkend vydařil.
nová dobrovolnice Verča
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PODPORA OD NADAČNÍHO FONDU ALBERT

12. 3. 2019

I v letošním roce jsme získali podporu Nadačního fondu Albert. Děkujeme nadačnímu fondu za příspěvek
na realizaci naší činnosti ve prospěch mladých lidí z ústavní výchovy a pěstounské péče.
DĚKUJEME!
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SPOLUPRÁCE S UNIVERZITOU PARDUBICE

12. 3. 2019

V úterý 12. 3. jsme podepsali memorandum o spolupráci s Filosofickou fakultou Univerzity Pardubice.
Na čem budeme do budoucna spolupracovat? Témat je celá řada, určitě se jedná zejména o možnosti stáží
studentů v naší organizaci, prezentaci naší práce v rámci výuky na univerzitě, spolupráce na zpracování
diplomových prací studentů i v rámci výzkumných projektů pedagogů univerzity. Na tuto spolupráci se
těšíme a jsme rádi, že i na akademické půdě je problematika odchodu mladých lidí z ústavní výchovy
do samostatného života vnímána jako aktuální téma.
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NÁVŠTĚVA Z USA

12. a 13. 3. 2019

Ve dnech 12. – 13. 3. navštívila naši organizaci Dr. Andrea Nesmith z University of St. Thomas (Minnesota,
USA), která v současné době pobývá v ČR na stáži na Ostravské univerzitě. Dr. Nesmith si vybrala naši
organizaci a přijela zmapovat naši práci. Jedná se o součást jejího výzkumu, který realizuje v ČR na téma
mladých lidí odcházejících z náhradních forem péče do samostatného života. Během návštěvy proběhly
rozhovory s našimi klienty i s vybranými pracovníky organizace.
Na závěr Dr. Nesmith seznámila celý tým s tím, jak pracují s ohroženými dětmi a mládeží v USA. Celé setkání
proběhlo ve velmi vstřícné atmosféře a bylo zřejmé, že Dr. Nesmith velmi oceňuje naši práci a považuje ji
za inspirativní. Shodli jsme se na tom, že problémy, které řešíme jak v ČR, tak v USA, jsou velmi podobné,
a že základem pro úspěšnou práci s našimi mladými klienty je vzájemný vztah důvěry a vnímání mladých
lidí se všemi jejich potřebami (materiální, sociální, psychologické i spirituální), což, jak jsme se dozvěděli,
je i v USA překvapivě „novinka“ a rozhodně se nejedná o běžný rámec sociální práce. Těšíme se na
závěrečnou zprávu z jejího výzkumu, kterou nám slíbila zaslat.
Aleš Kalina
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5. VÍKEND POKRAČOVACÍHO KURZU I

15.–17. 3. 2019

Neuvěřitelně rychle to uteklo, i když možná to bylo tím, že od posledního kurzu uplynuly pouze tři týdny…
V rámci programu jsme se zaměřili na téma BYDLENÍ. Začali jsme jakousi soutěží, kdo vymyslí nejvíce
možností, kde lze bydlet (byl jich plný flipchartový papír, ale běžně by člověk ve spoustě z nich asi pobýval
jen nerad). Následně jsme se zamysleli nad jednotlivými typy: dům na půli cesty, ubytovna, byt a dům, kde
se to dělilo na pronajatý a vlastní. Dotkli jsme se toho, za co všechno se platí.
Sobotní vyvětrání bylo tentokrát docela dobrodružné. Vyrazili jsme opět do okolí Práčova, abychom obešli
vodní přehradu a užili si čerstvého vzduchu. Bohužel nám počasí moc nepřálo a většinu cesty nám propršelo.
Nicméně jsme se nevzdali a trasu zvládli. Po návratu jsme se věnovali tvorbě koláže na téma: můj domov.
Večer jsme prozpívali na karaoke zábavě.
Nedělní dopoledne patřilo sdílení koláží i zhodnocení víkendu. Rozjeli jsme se do svých bydlišť v dobrém
s tím, že „zase příště“.
Anežka Moravcová
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DNY PRO DĚTSKÉ DOMOVY

23. 3 .2019

340 dní pod africkým sluncem
Všichni, kteří tentokráte přijeli na Dny pro dětské domovy, se mohli přenést téměř na 340 minut do Angoly.
Bylo to především díky zajímavému vyprávění, fotkám… Aničky A., která jako salesiánská dobrovolnice
prožila pod africkým sluncem skoro celý rok. Hned poté se každý mohl přihlásit do „angolského workshopu“.
Zkrátka na vlastní kůži jsme se ponořili do programu Dnes (nejen) jím jako Angolan. V závěrečné prezentaci
jsme mohli vidět divoký tanec, bitvu dvou skupin o pivní víčka a pochopitelně na oběd jsme ochutnali
skvělé angolské rizoto i feijoada s funge. A co Labyrint? Jak bývá zvykem, poslední kolo změnilo pořadí
a tentokráte vyhrálo Vysoké Mýto – gratulujeme.
Africké slunce svítilo nejen na fotografiích, ale jeho paprsky nesly celým programem téma dobrovolnictví
– je možné nejen v Africe, ale i u nás. Kde všude? To se zeptejte těch, kteří měli nastražené uši. Kapela
Unbeatable lable se nám dnes znenadání roznemohla, proto jsme si zatančili s repro nejen na jejich
písničky. Oceňujeme odvážné, kteří vstoupili (nebo vstoupily) na „parket“. Děkujeme zařízením z Janštejna,
Přestavlk, Velkého Meziříčí, Vysokého Mýta a Žďáru za účast a těšíme se příště.
Vašek Čunek
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5. VÍKEND POKRAČOVACÍHO KURZU II

5.–7. 4. 2019

Máme za sebou další víkend pokračovacího kurzu II. V pátek jsme se přivítali a povídali si o našich zážitcích
z uplynulého měsíce, během kterého jsme se neviděli. Naše sobotní dopoledne bylo strávené nad tématem
„závislost“. Bavili jsme se o rizicích užívání drog, jak tomu předcházet a jak drogově závislým pomoci. Zhlédli
jsme krátký dokument a diskutovali jsme o různých závislostech. Také jsme ve skupině hovořili o půjčkách.
Chtěli jsme nastínit, jak to s půjčkami funguje.
Odpoledne jsme se vydali do nedalekého Strádova. Šli jsme krásnou přírodou podél řeky Chrudimky.
V půli cesty jsme si vyšlápli na zříceninu hradu Strádov. S sebou jsme měli připravené těsto, které jsme
namotali na klacek a opekli jsme si tzv. hady. Byla to pro nás další nová zkušenost. Strávili jsme zde krásné
odpoledne. Během večerního programu jsme měli možnost shlédnout film o Donu Boscovi, všechny nás
to velice zaujalo. Na konci víkendu jsme se naladili na nadcházející Velikonoce. Víkend byl velice příjemný
a těšíme se opět na další.
Jitka Uchytilová
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6. VÍKEND POKRAČOVACÍHO KURZU I

26.–28. 4. 2019

Máme za sebou předposlední víkend našeho kurzu v tomto školním roce. Pozornost jsme zaměřili na další
oblast týkající se samostatného života, a to na instituce, se kterými se naši mladí budou setkávat a kde budou
jednat o svých záležitostech. V rámci jedné z aktivit mohli účastníci po skupinkách navštívit nasimulovaný
úřad práce – oddělení zprostředkování zaměstnání a oddělení sociálních dávek, dále poštu a zdravotní
pojišťovnu. Zde všude měli možnost načerpat základní informace o tom, k čemu jim dané pracoviště může
v životě být. Nové zkušenosti a informace jsme pak vstřebávali v rámci výletu v okolí Křižanovické přehrady.
Po návratu nás jeden z účastníků pozval na krátký výlet do Francie, kdy nám promítl několik fotek ze
svého pobytu tam. Večer se nesl v netradičním duchu. Vyrazili jsme opět ven, tentokrát však již za tmy,
abychom zdolali po skupinkách noční pochod lesem a splnili následný úkol ve dvojicích. Všichni prokázali
notnou dávku odvahy a smyslu pro dobrodružství. V nedělním dopoledni jsme pak posdíleli své zážitky
z večerní aktivity i celo-víkendové hry „na anděly“, zopakovali si nabyté znalosti a ještě jsme stačili zhlédnout
zajímavé video varující před riziky na sociálních sítích. Úplný závěr programu patřil tradičnímu poděkování
a rozloučení.
Anežka Moravcová
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6. VÍKEND POKRAČOVACÍHO KURZU II

3.–5. 5. 2019

Máme za sebou další vydatný víkend s mladými dospělými ze zařízení. Stále zjišťujeme, že se od nich máme
co učit. Vyplácí se nám trpělivost, humor, naděje a zároveň dodržování stanovených pravidel za jakýchkoliv
okolností či změn. Jako průvodci si vyprošujeme požehnání umět mladé posílit v důvěře ke kořenům
a v odvaze používat správně i svá křídla.
Provázelo nás téma PRÁCE, vztahy na pracovišti. A jak jinak efektivně zajistit transport těchto dat do jejich
mentálního prostoru, než je zkrátka „zaměstnat“. Z reakcí mladých jsme zjistili jednak velký zájem o špeky
a detaily v této oblasti, ale i jejich představy, odpovídající věku a zkušenostem. Potvrdilo se nám naše
přesvědčení a posílilo odhodlání se tomuto tématu v příštím kurzovém běhu vydatněji věnovat. Někteří
brblali, což vítáme pro posilu vlastních asertivních dovedností. Jiní se chopili práce a my jsme žasli.
Těšíme se na mladé zase za měsíc na posledním kurzu a zároveň se připravujeme na velké loučení.
Gábina Macková
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PRE-KURZ

10.–12. 5. 2019

O víkendu proběhl tzv. pre-kurz, což je „ochutnávkové“ setkání pro naše mladé bez nároku pokračovat
v běhu po celý školní rok. Sešla se nám dynamická skupina, která se vzájemně musela ladit. Členové se tedy
učili respektu, kompromisům a vznikla i nová přátelství a sympatie.
Víkend jsme tradičně zahájili páteční večeří a poté jsme účastníky seznamovali s prostředím naší organizace
a programy. Část z nich již s námi do kontaktu přišla, například na Dnech pro dětské domovy. Proto mohli
někteří mladí sdílet své dojmy a znalosti s ostatními. Nechyběl ani sobotní výlet. Tentokrát jsme se vydali
na Míčov, kde jsme se pobavili hraním her, při kterých se účastníci mohli vzájemně více poznat. Všichni
se zapojili do práce a s plným nasazením také do bojovky, kde splnili zadané úkoly. Počasí nám bohužel
nepřálo, nedošli jsme tedy až na hrad Lichnice, poklad jsme však našli a výlet si užili. Neděle pak proběhla
v duchu loučení a hodnocení. Našim mladým se víkend líbil a někteří z nich přislíbili účast na základním
kurzu v příštím školním roce.
Verča Semeráková
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ŽENY PRO ŽENY

18. 5. 2019

Další ženská skupina přinesla do třetice (v tomto školním roce) opět mnoho dobrého. Silným zážitkem bylo
představení oblíbené písně. Skladby zachytily, co se skrývá „pod povrchem“, jaké skutečně jsme, co cítíme,
jaké máme potřeby a postoje k životu.
Náročným a zároveň obohacujícím bylo téma mateřství, které dřímá v každé ženě. Hovořily jsme
o nečekaném těhotenství. Shlédly jsme několik inspirativních videí, která cílila na chvíle velkých rozhodnutí
o novém životě. Konstruovaly jsme tyto situace a hledaly kroky k takovému řešení, abychom předešly
zranění vlastní duše a našich vztahů. Děkujeme všem zúčastněným ženám za účast, vzájemnou důvěru
a velkou odvahu v otevřeném povídání.
Program jsme zahájily i zakončily výtvarným zpracováním vlastní„mandaly“. Při srovnávání těchto dvou
kruhů jsme zpozorovaly změny… že dnešní práce na sobě přinesla nové pohledy, konkrétnější obrysy,
dynamiku nebo třeba i svěží záhon fialek.
Káťa Řeháková
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7. VÍKEND POKRAČOVACÍHO KURZU I

31. 5. – 2. 6. 2019

Tak a je to za námi! O víkendu jsme zakončili naše společná setkávání v partě Pokračovacího kurzu I. Sešli
jsme se téměř všichni a bylo na co vzpomínat. Po pátečním sdílení, čím kdo žije, jsme v sobotu vyrazili na
větší část dne na výlet. Dle přání některých účastníků do Ležáků, kde jsme se na chvíli vrátili do minulosti
a měli možnost zamyslet se nad tragédií, která se tu stala v roce 1942. Pro mnohé z nás to byl jedinečný
zážitek a rozšíření povědomí o tom, co je nesmazatelnou stopou v životě našich předků. Kromě prohlídky
místa jsme se posléze prošli po okolí a plnili bojové úkoly. Výlet se nám poměrně protáhl, ale to ničemu
nevadilo, počasí nám přálo. Po návratu do Pardubic jsme započali přípravu a poté zrealizovali slavnostní
společenský večer. Nechyběl nealkoholický přípitek, dobré jídlo, tanec a zábava.
V neděli jsme si pak zopakovali získané informace prostřednictvím srovnávacího testu znalostí a následně
se pustili do loučení. Dali jsme mu patřičný prostor, protože příští rok už se v letošním složení nesejdeme.
Poděkovali jsme si, ocenili se a popřáli si vše dobré do toho, co každého z nás čeká. Neopomněli jsme
rozdat účastníkům připravená osvědčení.
Děkujeme všem účastníkům za vytrvalost a spoluzodpovědnost při trávení společných chvil.
Anežka Moravcová
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SETKÁNÍ ABSOLVENTŮ

8. 6. 2019

Jaké bylo poslední setkání absolventů tohoto školního roku? Nyní mohu napsat milé, přátelské setkání…
Sešlo se nás tentokrát trochu méně, ale o to bylo setkání intenzivnější. Zahájili jsme ho již tradičně domácím
obědem. Novinkou bylo, že nám ho připravila naše dobrovolnice, paní Burešová. A moc jsme si pochutnali!
Jako vždy jsme si hodně povídali, ale užili jsme si společně i krátký program na téma: „jak funguje mužský
a ženský mozek“. Zamysleli jsme se při tom, i zasmáli.
Děkujeme, že jste za námi přijeli, věnovali nám svůj čas, dali nám svou důvěru v rozhovorech... Těšíme se
na Vás znovu na podzim!
Iva Němcová
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7. VÍKEND POKRAČOVACÍHO KURZU II

14.–16. 6. 2019

Poslední víkend je za námi. Tento víkend jsme krásně zakončili náš pokračovací kurz. Začali jsme v pátek,
kdy jsme si společně popovídali o našich zážitcích za uplynulý měsíc. Sobota se nesla v duchu etikety. Toto
téma je stále aktuální, protože je důležité si potřebu etikety ve společnosti stále připomínat a některé
znalosti je třeba si upevnit. Sobotní odpoledne jsme trávili na paddleboardech. Byla to pro většinu z nás
nová a velice příjemná zkušenost. Hodně jsme se u toho nasmáli a pobavili. Ti odvážnější z nás si zkusili na
paddleboardu i stát a šlo jim to velice dobře. Všichni jsme se shodli, že to bylo skvělé odpoledne a všichni
jsme si to moc užili.
Večer nás čekal společenský. Nechybělo výborné občerstvení, nealkoholický přípitek, zábava, ale také
tanec i zpěv. V neděli jsme všichni zhodnotili celý náš kurz a přišlo na řadu loučení. Popřáli jsme si krásné
léto, hodně štěstí těm, které čeká důležitá změna v jejich životě a spoustu lásky a zdraví, protože to všichni
nejvíce potřebujeme. Tímto bychom chtěli poděkovat všem účastníkům za ochotu, spolupráci a vytrvalost
při absolvování všech našich kurzů..
dobrovolnice Verča
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ZEMŘEL PAVEL VONDŘEJC (42)
Muž, který se zapsal do historie pardubického salesiánského díla.
Od svých mladých let jezdil s kluky jako vedoucí chaloupek organizovaných salesiány z Pardubic a intenzivně
se podílel na setkáních přípravy vedoucích a dalších dobrovolníků. Byl správným vedoucím blízkým duši
dětí a měl spoustu skvělých nápadů, kterými dokázal strhnout ostatní. Prostě ŠÉF – pod touto přezdívkou
je známý v širokém okolí.
Profesí znalý výpočetní techniky, srdcem Don Bosko, ochotný pomoci všemu dobrému. Díky tomu stál také
u zrodu díla CENTRA DON BOSCO pro mládež z dětských domovů. Vybudoval počítačovou síť a program
pro podrobnou evidenci aktivit. Mnozí na něj vzpomínají jako na přívětivého šéfa – lektora počítačových
kurzů. Po mnohá léta nám spravoval naše stránky www.dozivota.cz.
K Pavlovi vždy patřilo kolo, na kterém cestoval téměř všude. To kolo bylo i symbolem jeho putování po
nejrůznějších místech, kde pomohl mnohým dalším dobrým dílům. Na této životní cestě otce tří dětí provází
kolo i ve chvíli, kdy z protisměru vybočuje auto, které ukončuje jeho životní putování v plné chlapské síle.
Tato zpráva hluboce zasáhla vedle vlastní rodiny i široký okruh jeho přátel.
Chtěli bychom Ti, Pavle, poděkovat. I díky Tobě dnes desítky mladých lidí z dětských domovů mají v díle
CENTRA DON BOSCO své zázemí a kus domova. A tento pomník ke Tvé cti stojí zde u salesiánů v Pardubicích
i na věčnosti.
Jirka Křemeček

Foto: Pavel Vondřejc lektorem PC kurzu. Rok 2007.
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VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018
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NA KOLE NEJEN PO LABI

22.–25. 7. 2019

Vyrazili jsme v pěti na 4 dny, z toho v sedle jsme byli necelé 3 dny. Trasa: Pardubice - Praha - Mělník Pardubice, ne kecám :-), z Mělníka jsme dojeli hopsa hejsa do Brandejsa a pak vláčkem do Boska.
Za námi tedy asi 200km s plnou polní na nosičích. Někteří jsme se ztratili a zase našli v Praze, křížem krážem
jsme projeli Václavák, Karlův most, zkrátka noční Prahu, přebrodili Vltavu a podél ní až k soutoku s naší již
známou řekou, u Mělníka se královsky vyspali v zámecké zahradě, celou akci jsme si užili.
Vašek Čunek
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PUTOVÁNÍ PŘES KRÁLICKÝ SNĚŽNÍK

21.–25. 8. 2019

Letošní puťák byl ve jménu hub, borůvek a našeho nového dvoudenního kamaráda Fredyho. Od Ramzové
se naše tlupa úspěšně přesunula přes Králický Sněžník, s degustací u pramene Moravy do úchvatné klášterní
zahrady na Hedeči. Naše parta se tentokrát poskládala ze dvou mlaďochů, tří dobrovolníků a jednoho
„zaměstnance“. Prožili jsme chvíle náročné, hodně humorné, ale v každém okamžiku požehnané. Naši
hošani byli perfektní, porvali se hlavně sami s sebou a rozhodně vše zvládli se ctí.
Gábina Macková
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NÁVŠTĚVA Z ŘÍMA

3. 9. 2019

Dne 3. 9. jsme u nás v Centru Don Bosco přivítali P. Tadeuzse Rozmuse – regionálního představeného
Salesiánů Dona Bosca pro střední a východní Evropu. Navštívil nás v rámci pravidelné vizitace české
provincie.
V průběhu setkání s celým týmem organizace se zajímal o naši práci, o situaci ohrožených mladých lidí
v ČR i o zdroje financování naší práce. P. Tadeuzs nám na oplátku představil širší rozměr naší práce, kterou
zasadil do kontextu celosvětového salesiánského díla. To je výjimečné tím, že Salesiáni Dona Bosca jsou
přítomni téměř ve všech zemích světa, kde pracují s mladými lidmi.
Na závěr nám poděkoval za naši práci a povzbudil nás k vzájemné podpoře a spolupráci v rámci pardubického
salesiánského díla.
Aleš Kalina
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1. VÍKEND ZÁKLADNÍHO KURZU

4.–6. 10. 2019

Po roční pauze jsme opět otevřeli základní kurz přípravy na život a o uplynulém víkendu jsme zahájili jeho
roční běh. Sešlo se nám pár účastníků, kteří nás znali buď z dnů pro dětské domovy, nebo z tzv. pre-kurzu.
Většina mladých však přijela do Centra Don Bosco poprvé, proto víkend probíhal ve znamení seznamování
se, a to jak s námi, tak především ve skupině mezi sebou. Bylo nutné nastavit pravidla a pobavit se o tom,
co jednotliví účastníci od kurzu očekávají a požadují. Z důvodu nepřízně počasí nebylo možné vyrazit na
výlet, nicméně energii, kterou byli naši mladí plně nabytí, bylo nutné vyventilovat. Užili jsme si tedy zábavu
při vybíjené, florbalu a basketbalu. Někteří z nás v sobě objevili schopnosti a talent, o kterém možná ani
nevěděli. Vzájemné vylaďování se bylo místy náročné, nicméně jsme se rozloučili pozitivně s poděkováním
jeden druhému za jeho kvality, zapojení i odvahu, a vzpomínkou na příjemně strávené chvíle.
Veronika Semeráková
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1. VÍKEND POKRAČOVACÍHO KURZU

18.–20. 10. 2019

Po dlouhé pauze jsme naskočili do nového školního roku a potkali se na prvním víkendu. Většina mlaďochů
byla pokračovací, ale měli jsme i některé z minulé skupiny. S mnohými jsme se všichni viděli na nějaké
jiné akci, například ze Dnů pro dětské domovy. Tento školní rok jsme měli novinku a to dva dobrovolníky
na celém víkendu. Pátek probíhal, pro všechny už nepřekvapivě, seznámením, naladěním se na sebe
a sdělování si dojmů o tom, jak jsme se měli o prázdninách.
V sobotu jsme se rozdělili do dvou skupin a říkali jsme si, jaké témata bychom si představovali. Nakonec
jsme vybrali témata, která momentálně prožíváme nebo nás brzy čekají. Odpoledne jsme měli opravdu
krásné počasí, a tak se nám akce v terénu vydařila. Udělali jsme si souhrn pravidel a otestovali naše znalosti
v jednoduchém testíku. Stihli jsme si i vytvořili tablo, které nás bude celý rok provázet. V neděli jsme
měli závěrečný rituál, kde jsme měli možnost se rozhodnout, jestli chceme nebo nechceme pokračovat.
A po všem tom konání jsme se rozjeli všichni zpět do zařízení. Každý jsme si odvezli své zážitky a určitě
i očekávání, co bude příště.
Pavel Hájek
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SETKÁNÍ ABSOLVENTŮ

26. 10. 2019

Jedinečné jako vždy. Tentokrát jsme se sešli v hojném počtu, lidé z různých životních fází. Atmosféra byla
díky přítomným dětem spíše rodinná. Teplé slunečné počasí nám umožnilo prožít odpoledne venku u hry
pétanque, u pískoviště, posedáváním na lavičce a rozhovory, trochou fotbalu či basketbalu. Večer shlédnutý
film nás inspiroval přemýšlet o vzácnosti času.
V průběhu dne jsem zaslechla hlášku ve smyslu „přijíždíme sem jako domů“. A to nás velmi těší a vážíme si
vaší důvěry a otevřenosti sdílet své životy. I vzdáleností, které jste urazili, abyste za námi dorazili.
Těšíme se na „absolventy“ v únoru.
Káťa Řeháková
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2. VÍKEND ZÁKLADNÍHO KURZU

1.–3. 11. 2019

Máme za sebou již druhý víkend základního kurzu. Po kratší pauze jsme se opět sešli v plném počtu.
Tématem, které nás provázelo celý víkend, byl volný čas. Povídali jsme si o jeho důležitosti a možnostech
jeho vyplnění. Nakonec si každý z nás mohl zmapovat, kolik času pro sebe v týdnu má, jak ho využívá,
a případně jak by ho mohl trávit kvalitněji.
My jsme náš společný čas vyplnili hrami, tvořením, i vzpomínkou na naše zesnulé blízké. Na dušičky jsme
vyrazili na hřbitov, kde jsme zapálili svíčku zesnulým, a vzpomněli i na ty, jejichž hroby ani v tento den
nebyly zasypané květinami.
Počasí nám již druhý víkend nepřálo, proto jsme se rozhýbali alespoň v tělocvičně. Odpoledne jsme tvořili
– vyřezali jsme dýně a udělali z nich překrásnou výstavku, opravdu jsme si dali záležet. Večer jsme měli
odpočinkový, koukali jsme na film a mlsali přitom popcorn. Užili jsme si spolu příjemný čas, a možná i proto
se všichni účastníci rozhodli při nedělním přijímacím rituálu v této sestavě pokračovat celý školní rok.
Veronika Semeráková
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DEN PRO DĚTSKÉ DOMOVY „HEJBNI NEJEN KOSTROU“

9. 11. 2019

Nebyl jsem si jistý, jestli někdo vůbec přijede. Což o to, podívat se na svaly vypracovaného trenéra herců
a modelek – proč ne, ale sám hejbnout kostrou? To je už výzva. Nakonec obavy mé staly se lichými. Bylo
nás sakumprásk (jakože dohromady) okolo šedesáti. Hlavním hostem byl trenér Radek Laci. Po povídání
s ukázkou stojky (ta byla fakt hustá!), jsme se rozdělili do workshopů:
WORKOUT– s Radkem | JAK CVIČÍ FOTBALISTI – s Lenkou
ZDRAVÝ TALÍŘ – s Káťou | LATINSKÉ TANCE – s Andy + Verčou
Do všech jsem nakoukl a všechny byly super. Abychom nebyli jednostranní a nestarali se jen o potřeby
svého těla, povídali jsme si pak o dalších „oblastech“ každého člověka – o vztazích, duševním a duchovním
rozměru. A nejen povídali – skládali, typovali…
V Labyrintu zvítězily letos opět holky, ale z Velkého Meziříčí. Za účast děkujeme i dalším zařízením:
z Vysokého Mýta, Janštějna, Žďáru, Chrudimi, Olešnice. Celý program nám pak zakončil DJ Paul.
Vašek Čunek
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ZAZIMOVÁNÍ AREÁLU (BRIGÁDA)

16. 11. 2019

Poprvé v dějinách došlo ke spojení dvou brigád – farní a CDB. Stalo se tak 16. 11. 2019. Byl to ten slavný
den, kdy k nám byl zaveden proud – propojování. A tak jsme střídavě (ale společně) snídali, hrabali listí,
čistili okapy…, obědvali. A protože máme větší výdrž než farníci, také jsme vysáli a čistili auta – nemusela
by se za nás stydět ani profesionální firma. K večeru nepřišel zkrátka ani estetický vkus.
Všimli jsme si nádherného západu slunce – proč se tedy na něj nepodívat ze střechy našeho již opečovaného
domu? Abychom se opět potkali se sobotními pracanty, vstali jsme v neděli dokonce na mši a s některými
pak posnídali. Velký dík všem, kteří se nebáli ani práce, ani nových lidí.
Vašek Čunek
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2. VÍKEND POKRAČOVACÍHO KURZU

22.–24. 11. 2019

„Pokračování začátku“
Je za námi druhý víkend kurzu. Přijeli nějací nováčci, tak jsme se s nimi seznámili a řekli jsme si, jak jsme
přijeli naladěni na víkend. Řekli jsme si, co nás bude čekat celý víkend. Zahráli jsme si nějakou hru a pátek
utekl. V sobotu jsme se bavili o tom, co za nás někdo momentálně platí a co si budeme muset platit sami,
až opustíme zařízení. Jeli jsme na výlet na nedaleký zámek a prošli jsme si krásný park. Slunce nám zapadlo
už brzy, a tak jsme vycházku zkrátili. Venku jsme si to užili, jak jen to šlo.
Po příjezdu jsme dodělávali dopolední blok a to sice, silné a slabé stránky. Sami jsme přemýšleli, jaké
máme silné a slabé stránky a potom jsme psali o ostatních, jaké silné stránky vidíme na nich. Porovnávali
jsme, jestli se nám v něčem potvrdily. Sobotní večer se táhl v zábavném duchu. Zahráli jsme si nějaké
hry. V neděli jsme, jak už tradičně, udělali kolečko, co se nám líbilo, popřípadě nelíbilo. Dali jsme prostor
účastníkům, kteří minulý víkend nebyli se rozhodnout, jestli s námi chtějí pokračovat nebo ne. Shrnuli jsme
všichni víkend a jeli jsme všichni zpět do zařízení.
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PARTNERSKÝ VÍKEND

22.–24. 11. 2019

V přívětivém školícím centru Immanuel se nás sešla docela kupa: kromě mě a Ivy a dvou děvčat Marušky
a Terezky, které se postaraly o 8 nadmíru živých dětí, přijelo 5 partnerských dvojic. A právě kvůli nim jsme
tu byli! Bez starosti o děti jsme mohli společně přemýšlet nad tím, jak se jim spolu žije a co mohou udělat
pro to, aby jim ve vztahu bylo líp. A všichni do toho šli vskutku velmi otevřeně!
Od nás mají upřímný obdiv, když vidíme, jak statečně se mnozí z nich perou se životem. Snaží se svým
partnerům a dětem dát to, co jejich rodiče sami mnohdy dát nezvládli.
Monika Peterková
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ŽENY PRO ŽENY

30. 11. 2019

Po delší přestávce jsme se opět sešly ke společnému sdílení. Změnil se nám lektorský tým. Poprvé jsme
vedly skupinu s Anežkou Jeníkovou. Bylo to pro nás nové, obohacující, radostné.
Přišly čtyři mladé ženy. Dvě zkušené matadorky, které se rády účastní již třetím rokem. S nimi dvě mladší
dívky, které zažily ženskou pospolitost v této formě poprvé. A bylo hezké vidět, jak se dokáží navzájem
sdílet, podporovat i inspirovat.
Některé z nás měly to štěstí, že je do světa ženství přirozeně uváděla máma. Jiné to štěstí neměly a dnes
tápou a složitě se popasovávají s ženskými životními výzvami jako je partnerství nebo mateřství. A to není
snadné přiznat ani sdílet. Děkujeme vám za důvěru, milé ženy. Jen díky vaší otevřenosti a ochotě přijít,
můžeme ve svém ženství společně růst.
Ivana Němcová
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3. VÍKEND ZÁKLADNÍHO KURZU

6.–8. 12. 2019

Prožili jsme poslední kurzový víkend letošního roku. V pátek po večeři jsme si pověděli, s čím kdo přijíždí,
co je u něho nového a jak se má. Zahráli jsme si hry a více jsme se seznámili s činností CDB. Pověděli jsme si
o programech, které jsou v Boscu nabízeny. Spousta mladých již mohla povídání doplnit, mají totiž osobní
zkušenost s řadou z nich.
Jak jsem již naznačila, blíží se nám konec roku, proto nastal v sobotu čas se za uplynulým rokem poohlédnout.
Bilancovali jsme nad pozitivy, která nám rok 2019 přinesl, co se nám dařilo a co nám dodávalo sílu, zamysleli
jsme se ale i nad tím, co se nám tolik nepovedlo a co nás trápilo. Poté jsme vyrazili na výlet, se svíčkou
symbolizující naději a sílu jsme vyšlápli strádovský kopec, na kterém jsme s pomocí „světélka síly“ ostatních
kamarádů zapálili oheň. V tomto světle společné naděje se zdály být naše tíhy tak nějak unesitelnější.
V neděli k nám zavítal Ježíšek, vzájemně jsme se obdarovali u rozsvíceného stromečku. Společně jsme
zjistili, že pomoc druhého, obětí, nebo vyslechnutí mohou být větší a důležitější dary, než materiální věci.
A tak až nastane Štědrý den, budeme vzájemně myslet na své kamarády z kurzu. A na koho o Vánocích
budete myslet vy?
Veronika Semeráková
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KONCERT OBOROHU

8. 12. 2019

V neděli 8. 12. se u nás, v kostele sv. Václava u salesiánů v Pardubicích, uskutečnil koncert hudební skupiny
Oboroh. Koncert je pro nás příležitostí poděkovat všem, kteří nám pomáhají, a setkat se s těmi, se kterými
je nám dobře. Je to pro nás také příležitost zastavit se v adventním čase. Koncert i následné pohoštění
proběhlo v příjemné atmosféře, děkujeme všem, kteří přišli.
Výtěžek z dobrovolného vstupného a nedělní sbírky kostela sv. Václava bude využit pro činnost naší
organizace. Všem dárcům a podporovatelům velice děkujeme.
Aleš Kalina
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