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Tomášovi je deset let a do střediska chodí již 
třetím rokem. V září má kromě začátku škol-
ního roku jednu starost navíc. Do kterých 
kroužků se letos ve středisku přihlásím? Stol-
ní tenis, Taekwondo, Florbal nebo Šprtec? 

ORATOŘ – SPOUSTA LEGRACE
Žertuje s námi, že je mu líto jediné – že 

se nemůže přihlásit do mažoretek. Tam totiž 
berou jenom děvčata. V kapse žmoulá pa-
desátikorunu a dává si pozor, aby ji neutratil 
po cestě do střediska. Právě tolik peněz bu-
de muset zaplatit jako celoroční zápisné do 
střediska. Naštěstí mu peníze rodiče ochotně 
dali, protože středisku dlouhodobě věří. 

Zato jeho kamarád Vojta takové štěstí ne-
má. Rodiče jsou alkoholici a na přihlášku do 
střediska si musel vydělat o prázdninách výpo-
mocí u babičky. Oba kluci už se těší na oratoř, 
která se odehrává ve vnitřní herně i na ven-
kovním hřišti. „Fajn jsou i pedagogové. Těším 
se na ně, což by se mi ve škole stát nemoh-
lo,“ prozrazuje Vojta. Mladí pedagogové s ním 
a dalšími dětmi ochotně sportují, hrají nejrůz-
nější hry, zpívají, vyrábějí draky i ozdoby na 
krk nebo odlévají svíčky. Pedagogové volného 
času se snaží být jak duší každé zábavy, tak lid-
mi, kterým děti mohou důvěřovat a obracet se 
na ně se svými problémy. Když má Tomáš po-
tíže ve škole, bývá ve středisku o hodinu dřív 
a účastní se doučování. „Však se to loni na vy-

V havířovském středisku Don Bosko se mo-
hou pochlubit hned trojitým úspěchem při 
získávání prostředků z Evropské unie. Ved-
le menších projektů – financovaných z míst-
ních zdrojů od Magistrátu města Havířova 
či Nadace OKD – realizují v současné době 
tři velké evropské. Jejich propojením vznikla 
ucelená koncepce programu a rozvoje stře-
diska na příštích několik let. 

ŠANCE PRO KAŽDÉHO
(financovaný z Evropského sociálního fon-
du a státním rozpočtem ČR, Operační pro-

gram Vzdělávání pro konkurenceschopnost)

V loňském roce zahájilo havířovské stře-
disko projekt s názvem Šance pro každého, 
který je zaměřen na děti a mládež, jež si ne-
mohou dovolit platit drahé kroužky a sporty, 
ale rádi by se do podobných aktivit zapojily. 
„Díky projektu jim dnes můžeme nabídnout 
aktivity, které jsou kvalitní, a přesto přístupné 
všem bez rozdílu jejich náboženského, kul-
turního a hlavně společenského a rasového 
postavení. Prostorově i tematicky jsou roz-
děleny do dvou věkových kategorií – od 15 

Procházka střediskem sv. Jana Boska v Havířově

svědčení krásně projevilo,“ mne si spokojeně 
ruce.  Před svátkem sv. Václava celá jejich třída 
vyrazila do střediska na program pro základní 
školy s křesťanskou tematikou. „Mohl jsem klu-
kům ukázat, kam chodím odpoledne po škole. 

Program byl samozřejmě stejně super jako loni 
o Velikonocích,“ chválí Tomáš. 

KLUBY – PŘÍLEŽITOST PRO TY STARŠÍ
Marek oslavil o prázdninách své patnác-

té narozeniny a moc dobře ví, že do orato-
ří už nemůže. Koneckonců co by tam dělal, 
přes léto se vytáhl, hlas mu zmohutněl a už 
před prázdninami se byl orientačně podívat 
do jednoho ze dvou klubů, které mu v Haví-
řově nabízí středisko Don Bosko. Klub Maják 
je v centru města, tam se může občas zastavit, 
když půjde navštívit kamarády. Ale většinou 
by chtěl chodit do klubu Valdocco, který je od 
jeho domu, co by kamenem dohodil.  

To, že je to ve Valdoccu skvělé, mu pře-
dem hlásili starší kamarádi z vedlejšího vcho-
du. „Mluvili o tom, že vedoucí a další pracov-
níci klubu jsou mimořádně otevření, vytvářejí 
vynikající atmosféru a je s nimi legrace,” vy-
světluje Marek. Už pomalu poznává úskalí 
celoroční ligy ve stolním fotbálku, využívá 
posilovnu, kulečník, biliár, šipky, stolní hry 
i kvalitní počítače. 

„Kluci vyprávěli i o zajímavých work-
shopech, na kterých v klubu byli: sprejování 
na zdi, první pomoc, mixování hudby, sebe-
obrana, znaková řeč. Loni tam proběhla také 
vynikající přednáška o sexu a nemoci AIDS 
a o závislosti na drogách,” vykládá nadšeně 
Marek a dodává: „Kamarádka Lenka si zase 
pochvalovala středeční Ponorku. Vede ji ně-
jaký psychoterapeut, který je zároveň kněz, 
a skvěle jí poradil, když se pokoušela přestat 
kouřit. Zatím to vypadá, že to takhle bude su-
per,” uzavírá dospívající kluk, který v klubu 
chce a bude trávit svůj volný čas.  

 (romi, mach)

EVROPSKÉ PENÍZE „ŽENOU“ HAVÍŘOVSKÉ STŘEDISKO DON BOSKO VPŘED 
a do 15 let,“ vysvětluje Lukáš Čadan, který 
má projekty na starosti. 

Pro ty starší jsou připravené zajímavé 
workshopy – o svých starostech a strastech 
si mají možnost pohovořit s psychoterapeu-
tem, volné chvíle můžou vyplnit stolním fot-
bálkem, šipkami, zahrát si společenské hry. 
„Hlavně aby byli ve zdravém prostředí. A to 
je podle nás ta správná konkurence pro růz-
né jiné pochybné aktivity, jako alkohol nebo 
drogy,“ dodává Lukáš Čadan. 

Pro ty mladší jsou připravené nejrůznější 
sportovní i tvůrčí programy, které je baví a ve 
kterých se současně na základech salesiánské 
pedagogiky učí vnímat přátelství, kamarád-
ské vztahy i pozitivní vzorce chování. S pro-
gramem je nerozlučně spojeno i doučování, 
jímž veškerý program začíná a do něhož se 
za rok trvání aktivně zapojila stovka dětí.

POHYB PRO KAŽDÉHO
(financovaný z Evropského sociálního fon-
du a státním rozpočtem ČR, Operační pro-

gram Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
„V současné chvíli je jen kousek od 

podpisu smlouvy, přesto v plném proudu pří-

prav,“ usmívá se Lukáš Čadan, jenž financo-
vání projektu zařizoval. Už samotný název 
Pohyb pro každého ukazuje, že navazuje na 
projekt Šance pro každého, pro který rozšiřu-
je nabídku o spoustu nových, zejména spor-
tovních, aktivit. Pro děti je už nyní ve středis-
ku připraven florbal, fotbal, hokej, basketbal, 
fitness, aerobic, kondiční cvičení a spous-
ta dalších sportů. „Významnou novinkou je 
otevření taneční školy, která bude přístupná 
všem dětem ve věku od 6 do 15 let. Skrze 
moderní tanec, hip hop, disko tance, irské 
tance a další se budeme u dětí snažit rozvíjet 
jejich fantazii, kreativitu, představivost, ko-
ordinaci těla, vnímání rytmu a další fyzicky 
a psychicky důležité aspekty, které povedou 
k jejich zdravému vývoji,“ popisuje Lukáš 
Čadan. Děti se zúčastní tanečních soutěží, 
workshopů, každé prázdniny pro ně bude 
připraven týdenní pobyt plný tance a pohy-
bu. Pro starší mládež je pak připravena na-
bídka zážitkových programů – lezecká stěna, 
bowling, bruslení, zoorbing, jízda na koních 
a další.

„Musíme zaujmout, chtěli jsme součas-
nou nabídku ještě zatraktivnit. Samozřejmě 

ale také víme, že zdravý psychický a sociální 
vývoj dítěte je nerozlučně spojen s jeho fy-
zickým a tělesným zdravím a pohodou,“ vy-
světluje Lukáš Čadan. 

MODERNIZACE STŘEDISKA
(financovaný Evropskou unií, Regio-
nální operační program regionu sou-

družnosti Moravskoslezsko)

„Když si přečtete, co všechno nové pro-
jekty přinesly, je hned jasné, že rostou i po-
žadavky na nové prostory. Musíme je mít 
kde nabídnout – v esteticky hezkém a bez-
pečném prostředí,“ upozorňuje Lukáš Ča-
dan. Trojici evropských projektů proto uzaví-
rá investiční projekt s názvem Modernizace 
Církevního střediska volného času sv. Jana 
Boska. Díky němu bude možné provést re-
konstrukci stávající tělocvičny v novou, mul-
tifunkční sportovní halu a vybudovat ven-
kovní víceúčelové sportovní hřiště s umělým 
povrchem a bezbariérovým vstupem. „Zkrát-
ka dobudujeme kvalitní zázemí pro většinu 
aktivit, které dětem nabízíme,“ uzavírá Lukáš 
Čadan.  (luč, mach)
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DĚTI, SEZNAMTE SE: toto jsou křesťanské svátky 
Z mnoha úst věřících lidí bývají slyšet nářky 
o sekularizované společnosti, kde už křes-
ťanství dávno není doma, kde už ani dě-
ti málem nevědí, proč se slaví Vánoce (prý 
kvůli dárkům). Místo těchto stesků se roz-
hodli v Havířově jednat. V místním stře-
disku Don Bosko připravují pravidelně už 
třetím rokem pro základní školy Šumbarku 
vzdělávací programy s křesťanskou temati-
kou. 

„Děti chceme seznámit s křesťanskými 
svátky, které i ony slaví, aniž tuší, jaký je je-
jich původ. Dozví se nejen nové informace, 
ale připravena je pro ně řada zážitků,“ popi-
suje program Martina Lapáčková, pedagožka 
volného času. 

Jak říká, nejde jen o to, dětem předat 
informace. „Zhlédnou divadelní představení 
nebo si mohou vyrobit jednoduchý betlém. 
Ovšem jeden z největších hitů je možnost vy-
zkoušet si zbroj svatého Václava,“ říká Mar-
tina Lapáčková. 

„Vstupy do škol,“ jak programy mezi se-
bou pedagogové ve středisku nazývají, jsou 

také plné příběhů, které k jednotlivým svát-
kům neodmyslitelně patří. Do děje se neza-
pojují jen děti, ale i učitelé. „Jako první vždy 
děti uvítáme a zeptáme se jich, jaký svátek či 
událost se blíží. Seznámíme je s daným ob-
dobím a povíme jim něco o symbolech da-
ného svátku, přičemž děti zároveň vše vidí 
v prezentaci na promítacím plátně,“ popisu-
je průběh takové hodiny Martina Lapáčková, 
která připomíná zvláště letošní velikonoč-
ní program. „Chtěli jsme, aby si děti mohly 
uvědomit, jaká je symbolika Velikonoc a její 
obsah,“ vysvětluje. Děti se sesednou do tva-
ru podkovy, aby na sebe všichni dobře vidě-
li, a doprostřed koberce postupně pokládají 
symboly Velikonoc a velikonočního pašijo-
vého příběhu na barevné šátky, které jsou od-
lišeny podle jednotlivých dnů Svatého týdne. 
Postupně se na zemi objevuje královská ko-
runa, kočičky, kříž, hřebíky, hrob z kamenů 
a paškál. Jako bonbónek při povídání o Zele-
ném čtvrtku děti ochutnají pravý nekvašený 
chléb. 

Po skončení promítání a povídání si pak 
všichni společně vyrábějí skládačku na da-

né téma svátku a vybarvují ji. „Děti odchází 
s novými poznatky, výrobkem, dobrou nála-
dou a snad také chutí přijít příště znovu a do-
zvědět se i o dalších svátcích.

Jak v oratořích, tak při programech pro 
školy se snažíme dětem předat něco z křes-
ťanských hodnot a tradic nenásilnou, zábav-
nou formou. Jedním z našich cílů je dát jim 
základ k tomu, aby z nich vyrostli morálně 
uvědomělí, společnosti prospěšní lidé,“ do-
plňuje Martina Lapáčková. 

Zatím v havířovském středisku připravili 
pro školy celkem čtyři různé programy: Po-
selství křesťanských Vánoc, Poselství křesťan-
ských Velikonoc, Mikuláš a Den české stát-
nosti – Sv. Václav. Každého z nich se přitom 
zúčastnilo až kolem 300 dětí, přičemž veli-
konočního programu se zúčastnilo více než 
500 dětí z 27 různých tříd prvního a druhé-
ho stupně a mladí lidé z dětského domova 
Těrlicko. „V tomto školním roce plánujeme 
vzhledem k velkému zájmu škol nabídku 
programů rozšířit o témata Cyril a Metoděj 
a Kostel jako významná budova naší obce,“ 
prozrazuje pedagožka.  (lap, mach)

Zbroj 
sv. Václava. 

Snímek 
CSVČ

Perníčky s logem 
střediska Don 
Bosko jako 
vánoční cukroví se 
budou v Havířově 
péci i letos. 
Snímek CSVČ


