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3. VÍKEND POKRAČOVACÍHO KURZU

10. - 12. 1. 2014

Máme za sebou další setkání na kurzu. Společnou řeč jsme tentokrát našli v uvažování o tématu
bydlení. Kde všude jste za svůj dosavadní život bydleli? Jaké máte představy o svém budoucím
bydlení? Jak je vhodné k vysněnému cíli postupovat? Na tyto a mnohé jiné otázky jsme si měli
možnost odpovědět v diskuzi s naším milým hostem paní Lucií, která je v této oblasti odborníkem.
Představit si situaci, kdy jsem absolvent bez práce a pobírám omezené množství peněz z dávek,
bylo jedno z několika zadání práce ve skupinkách, kde jsme měli za úkol projít si možnosti a nabídky
na internetu a vybrat si potenciální bydlení.
O víkendu bylo třeba se také mezi „prací“ uvolnit a provětrat, a tak jsme využili příznivého počasí
a vyrazili do okolí rozhledny Bára. O sobotním večeru nás pak uchvátil film Don Bosco, ze kterého
jsme si odnesli mnoho zajímavých myšlenek. V neděli dopoledne jsme se ještě prostřednictvím
krátkého dokumentu z cyklu Krotitelé dluhů vrátili k našemu stěžejnímu tématu bydlení.
Ani tentokrát jsme se neopomněli před odjezdem pochválit a ocenit za to, co se nám podařilo. Teď
jen zbývá trpělivě vyčkávat, co nás čeká na příštím setkání…
Anežka Moravcová
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Získej práci, co tě baví – II. kolo

13. - 17. 1. 2014

Odstartovali jsme ve spolupráci se společností MAVO-Vzdělávání, s.r.o. druhé kolo projektu
Evropského sociálního fondu nazvaného Získej práci, co tě baví. Přihlášení zájemci museli zahájit
svoji účast v projektu, stejně jako v prvním kole, Motivačně aktivizačním školením. Mají možnost
získat zaměstnání na jeden rok a případně si doplnit vzdělání rekvalifikačním kurzem. To vše
za podpory pracovníků Centra Don Bosco.
V průběhu školení nacházeli tito mladí lidé stránky své osobnosti, které je třeba posílit,
věnovali se praktickým záležitostem pracovně-právního vztahu a navrhli podmínky pro efektivní
komunikaci. Součástí školení byla pracovní diagnostika, která účastníkům prozradí, kam bude
dobré se v pracovním životě směřovat.
Na závěr školení zazněla věta, že nejdůležitější je vůle a chuť něco ve svém životě změnit. K tomu
jim přeji hodně odhodlání a síly zvládnout veškeré překážky, které se mohou při hledání zaměstnání
naskytnout. Hodně štěstí!
Kateřina Hubáčková
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PLES NA MOŘI

18. 1. 2014

Každou chvíli slyšíme, „jak je to s tou mladou generací špatné“. Po naší návštěvě Plesu na moři,
který 18.1. pořádali skauti a skautky z Proseče, tomu rozhodně nevěříme. Představte si, že naše
Kurzy přípravy na život si „vygůglovali“ na internetu a rozhodli se věnovat na ně výtěžek plesu,
který každoročně pořádají. A přitom by potřebovali občasnou finanční podporu určitě také sami.
Dávají tak druhým jasně najevo, že nemyslí jen na sebe, ale jsou ochotni udělat něco pro ty, kteří
to mají v životě složitější.
Tuto událost jsme si nemohli nechat ujít a tak jsme se alespoň s Alešem Kalinou a našimi blízkými
vydali všechno „prozkoumat“. Nezbývá, než milým skautkám a skautům vyseknout velkou poklonu: za perfektní organizaci, za jejich podporu, milé přijetí a velmi milou atmosféru, která na plese
vládla. Děkujeme!
Monika Peterková
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ÚNOROVÁ VÍKENDOVKA

7. - 9. 2. 2014

Již podruhé v tomto školním roce jsme měli možnost zažít víkend plný „novinek“ v rámci tzv. prekurzu. V průběhu pátečního večera jsme se vzájemně seznámili, řekli si pár základních informací
k prostředí Centra Don Bosco, k programu a pravidlům a pustili si film o Donu Boskovi. Na něj
jsme pak navázali v sobotním povídání. Strávili jsme chvíli úvahami o přístupech člověka k práci,
a to prostřednictvím několika scének. Sobotní odpoledne vyplnil výlet na Kunětickou horu. Počasí
nám přálo, a tak jsme využili čas pro procházku, povídání, míčové a další hry. Zajímavou aktivitou
bylo chození po provaze, kde jsme si vyzkoušeli vzájemnou důvěru a podporu. Mimo jiné vyšel
během víkendu čas i na florbalové utkání v tělocvičně, společné vaření večeře, zábavu s karaoke
a tanec. S klidným svědomím mohu poznamenat, že nám zůstane
ve vzpomínkách víkend plný úžasných zážitků.
Anežka Moravcová
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3. VÍKEND POKRAČOVACÍHO KURZU (2)

14. - 16. 2. 2014

Uběhly již dva měsíce od doby, co se účastníci kurzu viděli naposledy. Jako nový člen týmu, jsem
předpokládala, že setkání bude plné radosti, že se opět všichni vidí. A nemýlila jsem se. Začátek
kurzu byl nabitý energií, která jim vydržela po celou dobu víkendu.
Sobotního dopoledne se ujala naše kolegyně a terapeutka Monika Peterková, která nás nechala
objevit další kousek sama sebe. Část odpoledne jsme mohli předvést sportovního ducha při stolním
fotbálku, ping-pongu nebo kulečníku, při kterých jsme se zasmáli i popovídali. Poté jsme se zaměřili
na hledání práce a hlouběji se zabývali jednotlivými složkami mzdy. Více jasno nám v tom udělal
náš další host Pavel. Den jsme zakončili večerním dobrodružným výletem na Kunětickou horu
a  posezením u horké čokolády, které zabodovalo.
Nedělní dopoledne jsme se pokusili sestavit, jak vypadá můj den z hlediska povinností a volného
času. Někteří zjistili, že v této oblasti mají rezervy, se kterými
ale můžeme dále pracovat. Závěrečné kolečko bylo ve znamení
poděkování a vděčnosti.
I přes velkou únavu, která na nás ke konci kurzu padla, mohu
říci, že se kurz povedl a všichni si jistě odvážejí spoustu nových
zážitků a témat k přemýšlení.
Iva Zdražilová
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4. VÍKEND POKRAČOVACÍHO KURZU (1)

21. - 23. 2. 2014

Co si představíte, když se řekne práce? O víkendovém kurzu jsme se s účastníky shodli, že práce
přináší peníze, ale také povinnosti, nezbytná je vytrvalost a trpělivost. Zaměstnání je i příležitostí
učit se komunikovat s lidmi a zacházet se vztahy.
Konkrétněji jsme se podívali věci na kloub v průběhu sobotního programu, kdy jsme hledali naše
budoucí povolání a zjišťovali, jaké finanční ohodnocení můžeme očekávat.
Podstatnou součástí získání zaměstnání jsou přijímací pohovory. V přípravných týmech jsme
vyzbrojili jednoho uchazeče dovednostmi, informacemi a vším, co by se hodilo na pohovoru
o místo recepční/ho v hotelu. Situaci před přijímací komisí uchazeči přes značnou nervozitu dobře
zvládli, někteří nás i pobavili. Čerstvého vzduchu jsme se nadýchali procházkou na letiště. Den jsme
zakončili druhým dílem oblíbeného filmu Don Bosco.
Film nás motivoval k zamyšlení, zda jsme schopni vidět a konat dobro. Vyzkoušeli jsme to v neděli
a odvažuji se říct, že hledání dobrých vlastností a skutků na druhých nám šlo dobře. Současně nás
zahřálo u srdce zjištění, že naše snaha je oceněna. Povzbuzeni do dalších dnů jsme víkend zakončili
svící vděčnosti. Ať nám odhodlání vidět a konat dobro vydrží minimálně do příštího setkání.
Káťa Hubáčková
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Beseda s vysokoškoláky v pardubickém „spolču“

26. 2. 2014

Byla jsem požádána, abych přišla mezi pardubické vysokoškoláky a popovídala o tématu doprovázení
mladých lidí z dětských domovů. K vysokoškolskému životu mám stále ještě blízko a šířit povědomí
o naší práci je velká výzva a radost. Bez zaváhání jsem souhlasila.
Ve středu 26. 2. jsem se tedy zúčastnila setkání se studenty různých vysokoškolských oborů
a přiblížila jsem jim naši práci v Centru Don Bosco. Navzdory pokročilé denní době jsem měla
vzorné publikum, ze kterého vzešel nejeden zajímavý dotaz. Tímto jim děkuji za pozvání.
Anežka Moravcová
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BRIGÁDA

13. 3. 2014
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SRDEČNÍ ZÁLEŽITOST

21. - 23. 3. 2014

19. března jsem měla příjemnou povinnost: přebrat za naše CDB šek na 55.000,- Kč od Nadace
Komerční banky – Jistota v rámci projektu Srdeční záležitost přímo v jejím sídle v Praze. „Patronem“
našeho projektu, ze kterého bude pokryta část nákladů na Kurzy přípravy na život, je pan Jan
Bednařík, pracovník KB v Odrách.
Měla jsem tu čest osobně poděkovat nejen panu Bednaříkovi a paní Jitce Haubové, člence správní
rady Nadace KB Jistota , ale i Iloně Toufarové, manažerce nadace. Setkala jsem se zde s živým
zájmem o naši práci a příjemně mě překvapil vhled všech zúčastněných do problematiky, se kterou
se každodenně potýkáme. Kromě finančního daru je toto jakýsi bonus podpory navíc. Děkujeme!
Monika Peterková
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5. VÍKEND POKRAČOVACÍHO KURZU (1)

21. - 23. 3. 2014

Peníze. Co pro nás znamenají? Na co je potřebujeme? Za co je nejčastěji vydáváme? Jak fungují?
Tolik pro představu, o čem jsme se bavili na téma hospodaření. Velkým přínosem byla návštěva
finanční poradkyně Pavly, která nás ochotně uvedla do přemýšlení o této důležité oblasti lidského
života. Ve skupinkách jsme si pak vyzkoušeli rozvrhnout rozpočet na celý měsíc na základě zadané
situace. Ukázalo se, že vyjít s příjmy, pokrýt nutné výdaje a ještě si peníze „užít“, je leckdy opravdu
obtížné a člověk se u toho pěkně zapotí.
Důležitou součástí víkendu bylo vybít přebytečnou energii, což se nám zadařilo prostřednictvím
fotbalového zápasu. Není pochyb, že do toho zúčastnění hráči dali, co mohli – minimálně nadšení
a smysl pro férovost. Procvičili jsme si též hlasivky, a to za doprovodu kytary při zpívání oblíbených
písniček. Aby toho nebylo málo, zahráli jsme pár her a zhlédli úžasný film Nedotknutelní, na který
jsme posléze navázali vášnivou diskuzí. Prožili jsme víkend plný radostí a hezkých chvil. Už se
těšíme na další.
Anežka Moravcová
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4. VÍKEND POKRAČOVACÍHO KURZU (2)

28. - 30. 3. 2014

V páteční podvečer jsme se sešli u večeře v dobré náladě, a tak nám začal společný víkend. Když
říkám společný, myslím tím, že každý přiložil ruku k dílu a mohl dát druhým něco ze sebe, například
hrou na hudební nástroj nebo uvedením drobné aktivity.
V sobotu dopoledne jsme se přesunuli do budoucnosti a pokusili se naplánovat režim dne, kdy
hlavním bodem je práce. Jo, bez práce nebudou koláče. V následující aktivitě jsme měli možnost
zjistit, jaký má kdo z nás názor na záludné otázky, které pokládal George. Odpoledne jsme se díky
kontaktním hrám dostali blíž k sobě.
Reálné náklady na bydlení a domácnost jsme propojili v odpolední aktivitě, což vzbudilo diskusi.
Poté nás host Pavel zaujal úvahami o hypotéce - kdy je vhodná a jaká rizika přináší. Večeři jsme
tentokrát přichystali na ohýnku. Ve světle táboráku jsme si akčně zasoutěžili a nechyběla kytara a
zpěv.
Část nedělního dopoledne jsme se nechali unést tvorbou koláže na téma „co jsem“. V závěrečné
části jsme si mezi sebou předávali kameny na znamení vděčnosti. Zakončili jsme víkend dobrým
oběd a těšíme se na shledanou v květnu.
Káťa Hubáčková
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JAN NĚMEC ml.

7. 4. 2014

Naší kolegyni Ivě a jejímu manželovi se 7.4. narodil malý Honzík. Trochu nečekané, ale o to víc radostné, pro
nás bylo, že se na nás 15. dubna přijeli podívat.
Spokojená maminka s Honzíkem níže na fotce :
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VELIKONOCE V BOROVÉ U POLIČKY

17. - 20. 4. 2014

Jak jste strávili letošní velikonoční svátky? Z Centra Don Bosco vyrazila skupinka osmi lidiček do
Borové u Poličky prožít tyto jarní dny společně. Ve čtvrtek jsme již tradičně zahájili pobyt večeří
v židovském stylu. V pátek jsme podnikli celodenní výlet do nedalekých Toulovcových maštalí.
Navečer jsme si připomněli význam Velkého pátku a vyrobili náš vlastní kříž. Následující den jsme
kříž vložili za tmy do ohně, abychom proměnili naše trápení ve Světlo. V sobotu jsme přiložili ruku
k dílu. V chalupě a kolem ní to hezky prokouklo. Na čerstvém vzduchu jsme relaxovali při výrobě
sádrových masek. Večer jsme trávili u společenských her, zasoutěžili jsme si i zapřemýšleli. Neděli
jsme zahájili pozdním budíčkem a vydatnou velikonoční snídaní. Po dopoledním úklidu a přípravě
oběda jsme se vydali zpět do reality všedních dnů. Odvezli jsme si však milé vzpomínky na společné
zážitky.
Káťa Hubáčková
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6. VÍKEND POKRAČOVACÍHO KURZU (1)

25. - 27. 4. 2014

Tentokrát jsme se na víkendovém kurzu zaměřili na sebepoznání. V sobotním dopoledni nám
dal příležitost k pravdivému odhalení sebe sama náš host, tohoto času naše ředitelka, zkušená
psychoterapeutka Monika Peterková. V tomto cenném prostoru jsme objevili spoustu zajímavostí,
překvapení nebo ujištění, která se týkala našich osobností.
Odpoledne jsme se pak nadýchali čerstvého jarního vzduchu na farmě ve Spojile. Potěšili jsme se
a pobavili pohledem na milá zvířátka a na závěr procházky jsme se odměnili zmrzlinou. Po návratu
z výletu jsme se podívali do zrcadla, které odráží naše nitro a „zpytovali“ silné a slabé stránky.
Klobouk dolů všem, kteří do toho šli a nahlédli na sebe skutečně pravdivě. Večer jsme si užili při
našem oblíbeném fotbalu a zvládli jsme i film ze série Bludičky.
V neděli jsme se k němu vrátili a zjistili, že zachycení zajímavých momentů je silná stránka skupiny.
Čas jsme věnovali také řešení neladů. Na závěr jsme se vzájemným poděkováním ujistili, že se stále
učíme respektovat ostatní i sami sebe. Našli jsme mnoho velkých věcí i drobností, které přispěly k
hezky strávenému víkendu.
Káťa Hubáčková
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NOVÁ POSILA NAŠEHO TÝMU

1. 5. 2014

Je jí Mgr. Veronika Hénková, DiS., která k nám nastoupila začátkem května jako Sociální pracovnice.
Věnuje se programům Na vlastních nohou, Kurzům i Doprovázení.
Rozhovor s Veronikou naleznete v bulletinu 12/2014
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DEN PRO DĚTSKÉ DOMOVY

10. 5. 2014

Tentokrát jsme si dali pauzu od představování řemesel a pod vedením Olgy Kudrnové jsme zkoušeli
pracovat s keramikou. Po výborném guláši nám Anežka a Káťa povyprávěly o programu „Kurzy
přípravy na život“. Stihli jsme si zahrát i „elektriku“. Honza, jeden z nových moderátorů se ujal
soutěžní hry Labyrint, ve které soutěžily týmy z Velkého Meziříčí, Chrudimi a Přestavlk. Hlavní
cenu v podobě sportovních potřeb si nakonec odnesl tým z Přestavlk. Odpoledne patřilo partě
z Unbeateble Records. Po krátkém kytarovém sólu nadané Terezy se k mikrofonu dostala dvojka
Stewe a Cody Seven. Akčnější účastníci si od nich krom kvalitního rapu odnesli i CD, trička či mikiny.
Vojtěch Peterka
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MILÁ NÁVŠTĚVA

17. 5. 2014

V lednu jsme mohli navšívit „Ples na moři“. Pořádal jej v Proseči u Skutče roverský kmen OLO JUMP.
A právě jeho zástupci nás byli osobně v sobotu 17.5.navštívit – právě v době, když u nás probíhalo
setkání absolventů kurzů a přátel Centra Don Bosco. Veškerý výtěžek z tohoto plesu ve výši 12.600,Kč nám skauti darovali na financování Kurzů přípravy na život. Moc si toho vážíme a děkujeme!
Monika Peterková
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SETKÁNÍ ABSOLVENTŮ

17. - 18. 5. 2014

Navzdory nevlídnému počasí se nám víkend vydařil. Tentokrát nově s názvem Setkání přátel Centra
Don Bosco. Setkání jsme zahájili svátečním obědem, nechyběla káva a něco sladkého na zub. Poté
jsme se odhodlali vyrazit do prostor salesiánského hřiště, kde i za deště probíhal tradiční Festival
Salesiánského hnutí mládeže. Shodou okolností v programu účinkovaly dvě účastnice našeho
setkání, rádi jsme je podpořili v publiku. Prokřehlí jsme ocenili horký čaj, k tomu nás svojí návštěvou
poctila skupina mladých skautů z Proseče. Přijeli Centru Don Bosco předat finanční obnos, který
vytěžili na lednovém plese.
Po besedě a večeři jsme vyrazili na procházku do centra Pardubic a poseděli u dobrého pití.
U stolu bylo rušno, občas jsme si vyměnili místo, a tak proběhla spousta milých, povzbuzujících, ale
i filosoficky zaměřených rozhovorů. Nejen během večera jsme měli možnost zahlédnout, že naši
mladí přátelé touží žít poctivě, férově a snaží se zvládnout všechny nástrahy života. Máme z nich
radost.
Závěrečnou tečkou byla nedělní snídaně. Věřím, že jsme se všichni našim setkáním posilnili
na pokračování v další cestě.
Káťa Hubáčková
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VÝJEZDNÍ PORADA - NERATOV

20. - 21. 5. 2014
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NOC KOSTELŮ

23. 5. 2014

V pátek 23.5.2014 jsme měli možnost představit práci Centra Don Bosco SKM na Noci kostelů.
Náš „vstup“ v našem Kostele sv. Václava na Zborovském náměstí jsme nazvali „Opravdové příběhy“.
Zblízka jsme představili životy několika našich klientů. Je na nich patrné, jak moc jsou stateční
a kolik překážek se snaží ve svém životě překonávat. Často si při takovém přemýšlení klademe
my sami otázku: „Kdybychom byli v kůži našich klientů, obstáli bychom?“
Monika Peterková
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RADA DO ŽIVOTA

29. 5. 2014

Ve čtvrtek 29.května jsme se v našem Centru Don Bosco mohli opět setkat s našimi hosty na již osmé
Radě do života. Setkání je pro nás příležitostí zreflektovat naši práci se spolupracujícími domovy,
pracovníky OSPOD, úřady, Salesiánskou provincií a Universitou Pardubice. Setkání proběhlo
v eformální atmosféře. Přineslo nové podněty a informace na cestě v hledání, jak co nejlépe
podpořit naše klienty na jejich cestě k samostatnému životu.
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BULLETIN pro naše příznivce
•
•
•
•

červnové vydání

V novém čísle Bulletinu si můžete přečíst, co se u nás v CDB za poslední dobu událo
Článek Katky Hubáčkové vám přiblíží, komu se vlastně Centrum Don Bosco věnuje
Najdete zde jako obvykle životní příběhy našich klientů, tentokrát především mladých
dospělých, kteří jsou o krok dál a zabývají se otázkami, jako je práce nebo založení rodiny
Díky rozhovoru můžete poznat novou kolegyni našeho týmu sociální pracovnici Ivu Zdražilovou

Bulletin ve formátu PDF
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5. VÍKEND POKRAČOVACÍHO KURZU (2)

30. 5. – 1. 6. 2014

V pátek po příjezdu do Centra Don Bosco jsme se připravili na odjezd na chatu. Po příjezdu nás
George s Káťou provedli po chalupě na Borku u Budislavi, ve které jsme přes víkend přebývali.
V sobotu dopoledne jsme se věnovali programu, v němž jsme se bavili o mužsko-ženských vztazích.
Odpoledne po obědě jsme vyrazili na procházku lesem, během které jsme viděli pískovcové skály,
a lesním okruhem se naše skupinka vrátila zpět na chalupu. Ve zbývajícím čase jsme se věnovali
společnému programu, který nás seznamoval s našimi budoucími rolemi otců a matek. Po ohlédnutí
za všemi společnými víkendy tento školní rok a po táboráku jsme v tajemném prostoru kaple prožili
hru „boj o život“. Večer nás poučil i pobavil film Zálesák.
V neděli jsme se řádně ocenili a vyslovili si důvěru, že máme šanci život dobře zvládnout. V hlavách
nám kolovala otázka: uvidíme se příští rok?
Po obědě jsme se vrátili zpět do Centra Don Bosco. Ačkoliv byl tento víkend poslední ve školním
roce, byl jeden z nejlepších. Myslím si, že každý z víkendu pro mě byl v určitém směru užitečný
a obohacující, ať už po stránce finanční gramotnosti, poznání sebe sama či z hlediska dobré party
lidí.Záznam ČT
účastník Tomáš H.
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ČERVNOVÁ VÍKENDOVKA

6. - 8. 6. 2014

V pátek jsme přijeli a ubytovali se. Poté, co všichni dorazili, jsme se šli najíst, protože po té dlouhé,
v některém případě i 5 hodinové cestě jsme byli docela vyhládlí. Jelikož to byl „Pre-kurz“,
tak se stalo, že jsme se někteří neznali. Část času jsme tedy museli věnovat seznámení. Řekli jsme
si, jak se máme a co očekáváme. Večer jsme zhlédli druhou část filmu Don Bosco, na což jsme
druhý den navázali diskuzí. Sobotní dopoledne jsme pomohli s úklidem prostor, které obýváme.
Odpoledne jsme šli ven na rozhlednu Báru a poté jsme navštívili venkovní tělocvičnu, ve které
jsme si všichni ukázali své dovednosti. Navečer jsme sdíleli myšlenky či prostě, co nás napadlo.
Posléze jsme si založili oheň a opekli párky. Následoval taneční večer. V neděli jsme porovnali
působení Centra Don Bosco a myšlenky, které Don Bosco říkal svým následovníkům. Celý víkend
jsme zakončili hrou “Chci, aby si vedle mě sedl“. Tím jsme si vlastně navzájem poděkovali za to,
co nás napadlo. Nakonec jsme přemýšleli nad tím, jestli budeme příští rok pokračovat.
dobrovolník Pavel
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7. VÍKEND POKRAČOVACÍHO KURZU (1)

13. - 15. 6. 2014

Čas i naše vytrvalost nás dovedly do sedmého závěrečného víkendu Pokračovacího kurzu I. V pátek
večer jsme se ponořili do 2. dílu žádaného seriálu Bludičky. V sobotu jsme pak po rychlé rozehřívací
hře zhodnotili situace a chování jednotlivých rolí. Objevili jsme mnoho zajímavostí, ze kterých
se můžeme poučit či inspirovat.
V další části programu jsme ztvárňovali naši představu očekávaného léta. Někteří vyjádřili plány,
jiní přání a sny. Oběd se nám protáhl díky čekání na dovaření brambor. Zkrátili jsme si sice osobní
volno, ale fotbalový zápas jsme si ujít rozhodně nenechali. Doplnili jsme ho ještě basketbalem a pak
už nastal čas pro závěrečný test, který nám ukázal, jak jsme na tom s načerpanými vědomostmi
za uplynulé víkendy. Posléze začaly přípravy na večírek, kde se představil každý účastník svým
vlastním způsobem na přichystaném molu. To víte, že nechyběla hudba ani tanec.
V neděli jsme se ohlédli za vším, co jsme za uplynulé víkendy zažili a zvládli. Následovalo ocenění
a vyslovení toho, co měl každý z nás na srdci. Někteří hodnotili, že načerpali nové informace,
jiní zjistili, že nevěděli vše, jak si dříve mysleli, či objevili nové úhly pohledů. Někteří zase objevili
sami sebe a mile je to překvapilo. Dobrá zpráva je, že příští rok v tom mohou pokračovat. Těšíme
se na další sérii kurzů!
Káťa Hubáčková
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BYLI JSME NA BURZE FILANTROPIE

17. 6. 2014

V úterý 17. června jsme se již potřetí účastnili Burzy filantropie, kam si naše Centrum Don Bosco
vybrali samotní donátoři z řad soukromého i veřejného sektoru. Tuto unikátní dobročinnou akci
pořádá Koalice nevládek Pardubicka, o. s., ve spolupráci s Pardubickým krajem. Na burze jsme
prezentovali svůj projekt „Na kole proti dluhům“.
Fandili nám všichni, finanční částky jsme obdrželi díky panu radnímu Šotolovi od Pardubického
kraje, Elektráren Opatovice, od Advokátní kanceláře Paděra, od Gamy Pardubice s.r.o. a od Experia
group s.r.o. Pardubice.
Celá Burza filantropie měla velmi vstřícnou a konstruktivní atmosféru, ve které jsme vnímali
vzájemný respekt, dobrou úroveň projektů i zodpovědný přístup donátorů. O to víc nás těší,
že jsme se tohoto setkání mohli účastnit.
Monika Peterková
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VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

červen

Oproti tištěné verzi je toto PDF obohaceno o různé odkazy, kde můžete zjistit o dané tématice více
informací.

Výroční zpráva ve formátu PDF
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BRIGÁDA

6. - 9. 7. 2014

Na začátku druhého prázdninového týdne se konala v CDB brigáda. Tentokrát dorazilo šest mladých
lidí. Jelikož se povětšinou znali z kurzů a jiných akcí, nebylo potřeba dlouhého představování
a po dobré večeři jsme si zahráli mrkanou a večer završili pěkným filmem o Jeníčkovi a Mařence.
Následující ráno jsme vyrazili do terénu za prací. Sluníčko pálilo jak divé, a tak naší hlavním přáním
byla myšlenka „hlavně aby to bylo ve stínu“. Za odměnu jsme se pak navečer vyrazili zchladit
do nedalekého rybníku a na dobrou noc opět pustili film.
Druhý den už z pracovního hlediska tak produktivní nebyl. Horko bylo snad ještě větší než předchozí
den a dostavila se únava. Během dopoledne jsme dokončili rozdělané činnosti a po poobědové
siestě jsme se vyřádili na hřišti s nafukovacími balonky, které jsme plnili vodou a házeli je po sobě.
Nálada byla vynikající – nikomu ani v nejmenším nevadilo, že je úplně mokrý, protože osvěžení
jsme potřebovali všichni jako sůl…
Společné dny utekly jak voda a přišlo rozloučení. Věřím, že si všichni zúčastnění brigádu užili
a že se zase rádi setkají někdy příště.
Bára Scholleová
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Oslavy 200 let od narození sv. Dona Bosca

srpen - září

16. 8. 2015 tomu bude přesně 200 let od narození Dona Bosca. Salesiáni
proto spustili akci „Start 200“, ve které se chceme také angažovat.

Nevěřili byste, kolik mladých lidí, kteří odešli z dětského domova, žije v opravdové chudobě.
Většinou proto, že se jim nedaří hned najít práci. Proto každý člen našeho týmu přispěl 200,- Kč
do fondu solidarity.*
Můžeme těm nejpotřebnějším přispět „jen tak“ třeba na cestu na úřad práce, koupit něco k jídlu
nebo jim pomoci splnit si malou radost, na kterou normálně nikdy v jejich rozpočtu nezbydou
peníze – třeba zajít do kina.
* Malý Honzík nemohl přispět, protože zatím nemluví, natož aby dostával kapesné

Odkaz na YouTube

Soukromý projekt Vojtěcha a Veroniky Peterkových :)
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Oslavy 200 let od narození sv. Dona Bosca

srpen - září

Dále jsme nasbírali 200 úsměvů od podporovatelů naší činnosti. Děkujeme za Vaši podporu!

A jak jsme dopadli?
Krásné druhé místo
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KATEŘINU HUBÁČKOVOU UŽ U NÁS NENAJDETE

20.9.2015

S potěšením oznamujeme, že od 20.9. u nás již nadále nepracuje slečna Kateřina Hubáčková. Místo ní
vítáme paní Kateřinu Řehákovou.

Novomanželům gratulujeme!
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1. VÍKEND POKRAČOVACÍHO KURZU

26. - 28. 9. 2014

Opět tu máme školní rok a s ním spojenou spoustu povinností, vstávání a dojíždění do škol a internátů.
Také odstartovaly Kurzy přípravy na život v Centru Don Bosco. Tento víkend se sešlo 9 účastníků odhodlaných
dozvědět se letos další praktické informace, ale také se dozvědět něco cenného o sobě samém, protože
právě tuto příležitost společné trávení víkendu se skupinou nabízí. Učíme se společně fungovat, navzájem
se respektovat a letos nás čeká „vyšší laťka“, protože zahajujeme již třetí rok přípravy na samostatný život.
O tom, že vstoupit na cestu do samostatného života není jednoduchá představa, jsme se přesvědčili
v sobotní aktivitě, při níž jsme si balili pomyslný batůžek na životní pouť.
Také jsme sdíleli zážitky z prázdnin formou rozhovoru ve studiu DON BOSCO. V rámci této aktivity jsme si
předali zkušenosti s brigádami, dostali jsme tipy na místa, která navštívit, ale i praktickou radu, že je důležité
mít na kole svělo při noční jízdě či dostavit se na domluvené místo včas (jinak můžeme přijít o výdělek
či pracovní místo). Navázali jsme na loňský rok 3. dílem seriálu Bludičky, kde se potvrdilo, že život může
přinášet zapeklité situace, které je třeba zvládnout. Nechyběl ani výlet, tentokrát do Retro městečka,
což ocenili především kluci a milovníci veteránských vozů a zásahové techniky.
Na závěr každý z nás vyslovil, čím může přispět k dobrému průběhu víkendů, které jsou před námi. Jsme-li
obdarovaní, máme z toho radost. Ještě větší radost však může přinést, když dokážeme dát kousek ze sebe
pro ostatní. Těšíme se na příště.
Káťa Řeháková
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NA KOLE PROTI DLUHŮM

říjen

V červnu jsme se účastnili Burzy filantropie s projektem „Na kole proti dluhům“. Díky tomu,
že jsme uspěli a díky dárcům (Pardubický kraj na návrh pana radního Šotoly, Elektrárny Opatovice,
Advokátní kancelář Paděra, Gama s.r.o. a Experia group s.r.o.) jsme mohli nakoupit čtyři kola
i s výbavou, která teď postupně dáváme „do oběhu“.
Kola jsou určena k zapůjčení těm našim klientům, kteří začínají pracovat či poctivě splácí nějaký
ten dluh a rádi ušetří nějakou korunu na dopravu. Je to pro ně často první hodnotná věc, za kterou
nesou odpovědnost a učí se o ni pečovat. A pomáhá v sebedůvěře, že některé věci můžou zvládnout
vlastními silami bez dalších nákladů – a ještě to prospěje jejich zdraví.
Nezbývá, než našim cyklistům popřát mnoho šťastných kilometrů!
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PODZIMNÍ BRIGÁDA

10. - 12. 10. 2014

„Bez práce nejsou koláče“, či „práce šlechtí člověka“, to jsou dvě z mnoha přísloví, která poukazují
na důležitost pracovního nasazení v lidském životě. Skutečnost, že pracovní morálka nepřichází
sama od sebe, ale je třeba ji trpělivě cvičit a zlepšovat, jsme zjistili na společné víkendové brigádě
v prostorách Centra Don Bosco.
Víkend jsme zahájili páteční večeří a následným seznámením účastníků a představením toho, co nás
společně čeká. V sobotu jsme se pustili do díla. Vytvořili jsme tři pracovní týmy, ve kterých jsme
se ve spolupráci snažili dosáhnout vytyčených cílů, například přestěhovat nábytek z místa A do B,
umýt okna, setřít prach nebo zpracovat ovoce ze zahrady. Přestože nebylo úplně snadné udržet
si motivaci k práci a nekonfliktní spolupráci, nakonec jsme přeci jen činnosti zdárně dokončili.
V pozdním sobotním odpoledni jsme vyrazili na Kunětickou horu, abychom se nadýchali čerstvého
vzduchu a přešli do klidnějšího a odpočinkovějšího režimu. Vyhládlo nám, a tak jsme po návratu
uspořádali táborák. Večer pokračoval zhlédnutím filmu Vyměřený čas, který nás přenesl do reality,
kde se vše měří a platí časem. V neděli ráno jsme se v rámci společné reflexe k postřehům z filmu
vrátili, na což jsme navázali zhodnocením celého víkendu.
Společně strávený čas na brigádě byl přínosem, ale jedno je jisté: každý z nás se má ještě co učit,
aby dosáhl dobré pracovní morálky, která je nezbytná pro budoucí život a uplatnění na trhu práce.
strávený víkend.
Anežka Moravcová
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1. VÍKEND ZÁKLADNÍHO KURZU

17. - 19. 10. 2014

Tento víkend patřil účastníkům základního kurzu. Zájemců bylo hodně. Nakonec se sešlo 14 mladých
lidí, kteří chtějí nejen zažít nějakou zábavu a poznat nové lidi, ale chtějí se dozvědět i raktické věci
pro budoucí život. O tom všem jsou totiž naše Kurzy přípravy na život.
Protože tento víkend byl hlavně o tom, aby se noví účastníci poznali nejen mezi sebou, ale i s členy
týmu, páteční večer jsme věnovali seznámení pomocí různých aktivit. Proto, aby naše setkávání
probíhala pohodově, dohodli jsme se na pravidlech, která budeme respektovat.
Sobotní program byl velmi pestrý. Nejen, že jsme se dozvěděli zajímavé informace o komunikaci,
ale měli jsme možnost také pořádně „vybít energii“ a to při odpoledním fotbale, nebo večerním
florbale a vybíjené. Důležitou částí v odpoledním programu bylo malování obálek. Každý
z nás si zvolil indiánské jméno, které ho vystihuje a následně ho napsal či nakreslil na obálku. Na
konci večera měli někteří ještě dost energie na večerní diskotéku.
Nedělní dopoledne bylo ve znamení rozhodování. Chci jezdit na kurzy? Chci patřit do této skupiny?
Každý z nás dostal možnost vyjádřit svůj názor. A jak to dopadlo? Všichni měli odvahu pokračovat
a stát se součástí této skupiny. Toto rozhodnutí jsme potvrdili nalepením obálek s indiánskými
jmény na společné tablo.
Věříme tomu, že tato skupina zažije mnoho dobrého, a i když nastanou náročné situace, bude
schopná je zvládnout. Těšíme se na příště…
Iva Zdražilová
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SETKÁNÍ ABSOLVENTŮ

25. - 16. 10. 2014

aneb „Vůně pečených kaštanů“
V rámci těchto setkání k nám mohou mladí lidé, kteří už někde žijí sami „na vlastní pěst“, přijet
na návštěvu. Tato setkání máme rádi. Aby se návštěva opravdu vydařila, potřebujeme s ní počítat
a yhradit si na ni prostor. Je to vždycky trochu napínavé. Často se nám totiž naši návštěvníci
ohlásí na poslední chvíli. Máme radost a zároveň pak honem přemýšlíme, jak to udělat, abychom
je všechny mohli hezky pohostit. Ale nebojte se, dopadlo to dobře :)
Tentokrát se nás sešla docela pěkná kupa: rozliční lidé ve vlastních rozdílných životních situacích.
Ale protože jsme všichni měli chuť se opravdu potkat, bylo to milé setkání. Našli jsme čas
na vyprávění, vycházku na zámek a posezení s hrami a u jedlých pečených kaštanů, které jsme
společně připravili. Spolu s kolegyní Katkou nás naplňuje úžasem, když vidíme, co všechno někteří
naši mladí přátelé překonali. I přes všechny „výhry i prohry“ je i pro nás důležité tento jejich příběh
vidět a moci se vzájemně obohatit. Dobrou zprávou pro nás je, že většina návštěvníků se tentokrát
mohla pochlubit tím, že má práci, což je základní podmínka k dalšímu důstojnému životu. Ze všeho
nejcennější pro nás ale je vzájemná důvěra a pravdivost sama k sobě. Protože bez ní se člověk
těžko může ve svém životě pohnout dál. A v tom před některými z Vás, přátelé, smekám!
Monika Peterková
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2. VÍKEND POKRAČOVACÍHO KURZU

31. 10. – 2. 11. 2014

Jistě znáte přísloví, že „Opakování je matkou moudrosti“. Tento víkend jsme se vrátili k tématu
BYDLENÍ a něco nového jsme se přeci jen dozvěděli. Připomněli jsme si, co už víme, a diskutovali
jsme nad výhodami a nevýhodami různých variant bydlení s myšlenkou na situace, kdy se budou
naši mladí přátelé stavět na vlastní nohy. Jak se žije v Domě na půl cesty, nám představil náš host,
sociální pracovnice Kateřina. Následně nastal prostor pro zvídavé dotazy a to, co nás zajímá.
První listopadový víkend s sebou přinesl vzpomínky na zemřelé a úvahy o tom, co následuje
po životě. Přestože je toto téma smutné a náročné, vnímám to jako smysluplně strávený čas.
Po dlouhé procházce s milými rozhovory a rozvernými hrami jsme se zastavili na hřbitově zapálit
svíčky s myšlenkou na naše blízké s svědomím jaké jsou naše priority.
Večer nám zpestřil film Kazatel Kalašnikov. Naším oblíbeným momentem je nedělní reflexe filmu
a situací, které nás v něm oslovily. Mimo jiné nás film přivedl k myšlence, že za vše, čeho se nám
dostává, máme být vděční. Nejen proto jsme se na závěr tohoto kurzu ohlédli za víkendem
se vzájemnými poděkováními. Těšíme se, co přinese prosincové setkání.
Káťa Řeháková
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MÁME NOVÉ AUTO!

7. 11 .2014

Díky projektu „Sociální automobil“, který byl realizován firmou Kompakt spol. s r. o. jsme v pátek
7.11. obdrželi klíčky od nového auta Renault Kangoo. Už jsme se na něj těšili! Auto budeme využívat
na našich cestách za našimi mladými přáteli, které podporujeme v osamostatňování.
Děkujeme všem milým dárcům, kteří byli ochotni na nákup auta přispět. Určitě nebude zahálet.
Monika Peterková
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DEN PRO DĚTSKÉ DOMOVY

8. 11. 2014

Na začátku dne Monika se svým hostem Zdeňkem představila náš projekt Na kole proti dluhům.
Díky němu Centrum Don Bosco půjčuje pěkná kola svým klientům a ti na nich jezdí do práce. Jedno
takové kolo užívá i Zdeněk, který nám velmi otevřeně vyprávěl o tvrdém životě, který má za sebou
a o tom, jak mu naše Centrum pomohlo nastartovat nový život.
V dalším bloku jsme přivítali Ing. Miroslava Lidinského - válečného veterána útvaru speciálních
operací Vojenské policie, který si s námi povídal o svých zkušenostech z Afghánistánu, o válce
s terorismem nebo i o službě státu či výhodách a povinnostech, které plynou z našeho členství
v NATO. Debata byla tak poutavá, že nám skoro nestačili vyhrazené 2 hodiny. Pokud jste Miroslava
propásli nebo se jen prostě chcete dozvědět víc, máte možnost. Pod článkem naleznete odkaz
na video z pořadu Na plovárně, kde byl právě Miroslav hostem.
V tradiční soutěžní hře Labyrint jsme měli neobvyklou premiéru. Díky mé administrační chybě se hry
zúčastnily 4 týmy. Žďár nad Sázavou, Janštejn a kombinovaný tým z Chrudimi a Velkého Meziříčí
změřili své síly a jako vždy se víckrát zamíchalo s pořadím. Vytouženou výhru v hodnotě až 4000 Kč
si ale nakonec odnášel právě kombinovaný tým „Velká Chrudim“. Ještě jednou gratulujeme!
Po obědě se na nás připravila pop-rocková skupina Czech-it! a den jsme jako vždy zakončili
diskotékou na přání.
Vojtěch Peterka

Miroslav Lidinský v CDB
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TEAMBUILDING V NERATOVĚ

12. - 13. 11. 2014

V Neratově je vždycky krásně…Alespoň pro nás. A tak jsme tam jako celý tým vyjeli 12.-13.11.
Setkání pro nás bylo příležitostí potkat se i jinak, než v práci.
Monika Peterková
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1. VÍKEND KURZU PRO POKROČILÉ

21. 11. – 23. 11. 2014

V letošním školním roce jsme se sešli poprvé právě tento víkend. Jelikož nás čekají setkání pouze
tři, tak o to víc jsme se ho snažili užít. Kurz probíhal v přátelské atmosféře.
Sobotní dopoledne bylo zaměřeno na téma bydlení a osobní hospodaření. Ve skupinkách jsme
řešili, jaké formy bydlení jsou možné, když jedinec vstupuje do samostatného života. Dále jsme
společně povídali o tom, jak nakládáme s penězi.
Hlavní spojitostí víkendu byla symbolika horolezce, jako osoby, která při zdolávání svého cíle
potřebuje sebedůvěru a zároveň „jištění“ od někoho, komu může věřit. Lezení jsme si vyzkoušeli
na vlastní kůži a pořádně jsme se u toho zapotili.
Další část programu byla věnována konfliktním situacím, se kterými se běžně můžeme setkat.
Poté následovala večerní procházka, ve které jsme probírali službu Doprovázení a naše osobní
konflikty. Závěr dne byl odpočinkový u poutavého filmu Kazatel Kalašnikov. Neděli jsme trávili
v duchu hodnocení víkendu a vzájemného poděkování si za hezky strávené chvíle.
Kristýna (dobrovolník)
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Setkání se studenty SOŠ Evangelické akademie Náchod

28. 11. 2014

Centrum Don Bosco přijalo 28.11. 2014 pozvání mezi studenty druhého a třetího ročníku Střední
oborné školy sociální, Evangelické akademie, v Náchodě. Chopila jsem se úkolu přestavit naši
organizaci, Dona Boska, jeho život a jeho odkaz, který žije dodnes.
Při příchodu do třídy jsem zahlédla nástěnku právě o našem patronovi a salesinánech a salesiánských
skupin, které pracují především s mladými lidmi. Přesto studenti nepohrdli představením programů
CDB a našeho pojetí odkazu sv. Jana Bosca. Se zájmem poslouchali a zajímal je také můj osobní
příběh, jak jsem se rozhodla pro toto „poslání“. Dotkly jsme se také toho, co pomáhající profese
přináší, co obnáší a také studenti prozradili, co je na pomáhající profesi láká.
Potěšilo mne vidět tolik mladých tváří, kteří nejsou lhostejní k sociální a výchovné situaci v naší
zemi a rádi by se v tomto směru také zapojili. K tomu jim přeji mnoho odvahy.
Káťa Řeháková
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SLAVNOSTNÍ GALAVEČER OCEŇOVÁNÍ

1. 12. 2014

Měli jsme tu čest účastnit se galavečera „Oceňování nestátních neziskových organizací, společensky
odpovědných firem a dobrovolníků pro rok 2014“.
Na večeru byli oceněni 3 naši dlouhodobí dobrovolníci! Pavel Hájek a Jan Šoltys obdrželi pozvání
k návštěvě Senátu Parlamentu ČR od jeho místopředsedkyně paní Miluše Horské, Pavel Hájek
byl navíc vybrán i panem Tomášem Zdechovským, poslancem Evropského parlamentu, k třídenní
návštěvě do jeho sídla v Bruselu. Na večeru byla oceněna i paní Jarmila Nováková, která nám
už léta přes své pracovní vytížení pomáhá na našich kurzech.
Večer, který jsme si hezky užili, se konal 1. prosince 2014 v kongresovém sále AFI Palace Pardubice.
Pořádala jej Koalice nevládek Pardubicka, o. s. ve spolupráci s Pardubickým krajem, Europe Direct
a Rytmus Chrudim o. p. s. Velmi lehce nás jím provedla paní Jolana Voldánová.
Máme radopst, že na večeru získali ocenění i společensky odpovědné firmy, které nás podporují:
REAL TIME TECHNOLOGIES s.r.o. Dolní Roveň, EXPERIA GROUP s.r.o. Pardubice
a GAMA s.r.o. Pardubice.
Dovolím si použít slova paní senátorky: „Mám velikou radost, že jsou mezi námi
stále lidé, kteří žijí pro druhé…“ Pro naše Centrum je to příležitost poděkovat
alespoň některým lidem, kteří nám nezištně pomáhají.

Jarmila Nováková

DĚKUJEME!

Monika Peterková

Jan Šoltys

Pavel Hájek
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2. VÍKEND ZÁKLADNÍHO KURZU

5. - 7. 12. 2014

Je za námi další víkend základního kurzu. Termínově se dotýkal svátku sv. Mikuláše, a tak i k nám
zavítal biskup, který měl pro každého nějaký dárek i slovo povzbuzení. Tentokrát jsme se v rámci
sobotního dopoledního programu věnovali komunikaci a zpětným vazbám. Po odpoledním vybití
energie v tělocvičně jsme zvládli ještě téma vztahů. Uvědomili jsme si, jak moc je potřebujeme,
a také skutečnost, kolik my sami do nich investujeme a jsme schopni investovat. Sobotní večer
patřil vyrábění dárků a pečení perníčků. Všechny účastníky můžeme pochválit za tvořivost
i nasazení.
V neděli jsme se dozvěděli pár důležitých informací
o facebooku, který dnes používá skoro každý. Někteří
z nás se i vylekali, když například zjistili, jak důležité
je mít správné zabezpečení údajů o sobě a kdo všechno
se může bez tohoto zabezpečení o nás něco dozvědět.
Vedle výživných témat byla i výborná jídla. Pro nedělní
snídani jsme měli dokonce domácí vánočku. Na závěr
jsme s radostí konstatovali, že se na dalším kurzu uvidíme
už druhý víkend po novém roce a s některými i na akci
Silvestr.
Jiří „George“ Woclawek
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VELKÉ DÍKY DO POČERNIC

5. 12. 2014

Klub SHM Počernice nabídl rodinám z Dolních a Horních Počernic a okolí tradiční pochůzku svatého
Mikuláše. Jak to souvisí s námi? Skvělé je to, že tihle lidé nemyslí jen na sebe, ale rozhodli se výtěžek
z dobrovolných příspěvků věnovat na naši činnost. Po odečtení nutné režie vybrali neuvěřitelných
7.500,- Kč, které nám poslali na účet. Moc děkujeme všem Mikulášům :)
Můžete se podívat na jejich zápis do kroniky klubu.
Monika Peterková
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KONCERT NA PODPORU CDB
Dlouhé noci, krátké dny.
Sníh na střechách hřeje…
V tichu noci cosi se děje.
Cosi se děje, cosi se rodí.
Sněhem směrem k nám se brodí naděje.“

7. 12. 2014

Jsme rádi, že jsme našim dobrodincům i širší
veřejnosti (sešlo se přes 80 lidí) mohli poděkovat
za další rok prostřednictvím nádherného adventního
koncertu Oborohu. Pánové z kapely „zrají jako víno“.
Představili nám zbrusu nové adventní CD s názvem
„Znovu poprvé“ a přidali k němu řadu známých
a časem prověřených Žalmů. Pomohli nám zastavit
se a uvědomit si, že máme být za co vděčni. Atmosféra
na koncertě i po něm byla přímo skvělá.!
Výtěžek z akce a kostelní sbírka z téhož dne je určena
na podporu naší činnosti.
Děkujeme Vám!
Vojtěch Peterka
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3. VÍKEND POKRAČOVACÍHO KURZU

12. - 14. 12. 2014

Prožili jsme intenzivní víkend. Měli jsme možnost vyzkoušet konflikt a zjistili jsme, že k vyjasnění
situace je vždy nezbytná komunikace. Hezky nám to zapadlo do tématu blížících se vánočních
svátků, které přináší momenty smíření. O tom nás přesvědčil koprodukční válečný film Šťastné
a veselé. Vyžaduje to však také naši odvahu.
Vánoce nám připomnělo zdobení perníčků i strom a betlém na Pernštýnském náměstí v Pardubicích.
A co je podstatou Vánoc? Shodli jsme se, že to jsou blízké vztahy, obdarování lidí, které máme rádi,
a aké příběh z Betléma, který přináší naději všem lidem bez výjimky. Naději a světlo do následujícího
roku přejeme zvláště všem účastníkům našich programů.
Káťa Řeháková
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SILVESTR V BOROVÉ U POLIČKY

29. 12. 2014 - 1. 1. 2015

Posledních pár dní v roce 2014 jsme se rozhodli strávit společně na chalupě v Borku u Budislavy.
Po příjezdu se kluci pustili do dřeva na topení a holky se snažily připravit domácnost k naší
spokojenosti a připravily večeři. Po večeři jsme se podívali na film Poslední vládce větru, kde jsme
poznávali živly země s tím, že vždy musí být vítr, voda, oheň a půda v rovnováze. Další den jsme
putovali lesem obklopeném skalami s cílem navštívit vyhlášenou hospůdku „U Toulovce“, kde jsme
napsali do Návštěvní knihy vzkaz s datem 30. 12. 2014. Protože byl čas oběda a nám po cestě
vyhládlo, rozhodli jsme se rozdělat ohýnek a opékat buřty. Při hledání suchých větví a roští mnohé
z nás napadla myšlenka zahrát si na Vládce větru a při balancování nad potůčkem někteří nezvládli
své emoce a skončili po kotníky ve vodě. Naštěstí se mezi námi objevila pečující Míla, která se s
láskou o „vládce“ postarala a láskyplně sušila ponožky a boty nad ohňovými plamínky. Po posilnění
a nabrání nových sil se vydáváme na cestu směrem k chalupě.
Poslední den v roce jsme začínali prací – příprava prostor, jídla a chystání dřeva na topení.
Po obědě jsme se vydali ke koním do nedaleké vesničky Proseč – Pastvisko k manželům Bačovým.
Každý z nás se projel na koni, vyzkoušeli jsme si i péči o koně - hřebelcování, čištění kopyta apod.
Silvestrovský večer jsme si zpříjemnili hrou Kufr. O půlnoci jsme se společně zastavili, pustili si pár
rachejtlí a „připili“ na Nový rok 2015. Přejeme si navzájem i vám všem do Nového roku 2015 vše
nejlepší, hodně zdraví, štěstí a především lásky, ať každý z nás prožije spoustu krásných okamžiků
v přítomnosti svých přátel.
Veronika Hénková

Sem nám mužete
napsat neco
hezkýho, chcete li :)
°
ˇ

CENTRUM DON BOSCO
Salesiánský klub mládeže
Zborovské nám. 2018
530 02 Pardubice
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