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NAŠE STŘEDISKO

NAše 
středisko

Salesiánské středisko mládeže 
v Brně-Žabovřeskách je cen-
trem volného času, ve kterém 
se mladí lidé mohou setkávat 
a růst v prostředí, které staví 
na všeobecných a křesťanských 
hodnotách. Široká nabídka záj-
mových aktivit, vzdělávacích 
a zážitkových programů 
a osobní přístup vychovatelů 
a animátorů dávají dětem 
i dospělým prostor pro osobní 
rozvoj a vytváření pozitivních 
mezilidských vztahů.

PRÁVNÍ FORMA
Středisko je školskou právnickou osobou, která je zap-
sána v rejstříku škol a školských zařízení u MŠMT.

POSLÁNÍ
Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže 
Brno-Žabovřesky pomáhá dětem a mládeži v rozvoji 
mezilidských vztahů a v osobním růstu prostřednictvím 
různorodých aktivit. 

SPOLEČNÉ CÍLE
1/ Skrze individuální přístup a zájem o jednotlivce 
pomáhat objevovat vlohy a dobré předpoklady dítěte 
a mladého člověka a tyto dále rozvíjet.
2/ Vytvářením rodinného prostředí podporovat zapojení 
mladých lidí a dětí do společnosti a předcházet sociálně-
patologickým jevům.
3/ Aktivní přítomností mezi mladými lidmi a dětmi vy-
chovávat k základním a křesťanským hodnotám.
4/ Pomáhat mladým a dětem nacházet smysl jejich života.

Na koho se s čím obrátit?
VEDENÍ
ředitel – Jiří Baláš

EKONOMICKO HOSPODÁŘSKÝ ÚSEK
Hana Hudcová

KOORDINÁTOŘI AKTIVIT

Klub maminek – Zuzana Prudíková

OSTATNÍ

Public relation – Anežka Hesová
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Oratoř – Radka Těšíková
Kroužky – Lenka Drexlerová

Animátoři, dobrovolníci – Radka Těšíková, Lenka Drexlerová
Praktikanti – David Němeček
Pobytové akce – Lenka Drexlerová



SALESIÁNSKÉ STŘÍPKY

Salesiánské 
střípky
Život Dona Boska a počátky 
salesiánského díla
Zakladatel salesiánů, sv. Jan 
Bosko, se narodil 16. srpna 
1815 v Castelnuovu d’Asti  
v Itálii, v chudé rolnické rodině. 
Ve dvou letech mu zemřel 
otec, a tak starost o něj i jeho 
staršího bratra Josefa a ne-
vlastního bratra Antonína 
zůstala na jeho matce Markétě. 
Jan už od devíti let, kdy mu 
zvláštní sen ukázal jeho po-
slání, toužil zasvětit svůj život 
mladým chlapcům. 

Znamenalo to překonat mnoho překážek (dlouhé 
docházení do školy, nutnost vydělávat si vlastní prací 
na studium...), ale ve dvaceti letech nakonec nastoupil 
do semináře a v r. 1841 byl v Turíně vysvěcen na kněze. 
Začal se věnovat opuštěným chlapcům, které potkával 
v turínských ulicích. Během několika let se jich kolem 
něj shromáždilo přes 600. Nalézali u něj chybějící 
domov, zameškané vzdělání, prostor pro hru a zábavu, 
ale i prostředí, kde mohli rozvinout svůj život z víry. 
Tak vznikla tzv. oratoř, která zakotvila v turínské čtvrti 
Valdocco. 

Jan Bosko vědomě a dobrovolně zůstal mezi těmi 
nejnuznějšími chlapci, kteří do Turína přicházeli za prací. 
Neúnavně sháněl peníze, aby mohl postavit kostel 
a zajistit pro ně ubytování, školy a dílny. Protože na 
rozrůstající se oratoř nestačil sám, obklopil se stejně 
smýšlejícími kněžími a laiky a 19. prosince 1859 ze 
svých chlapců vytvořil Společnost svatého Františka 
Saleského (pojmenovanou podle švýcarského světce 
z přelomu 16. a 17. stol.), která se dnes nazývá také 
Kongregace Salesiánů Dona Boska (SDB). V roce 1872 
založil s Marií Dominikou Mazzarello také sesterskou 
ženskou kongregaci - Dcery Panny Marie Pomocnice 
(FMA), jejichž posláním je výchova dívčí mládeže se 
zvláštním zaměřením na děvčata na okraji společnosti. 
Don Bosko zemřel 31. ledna 1888 v Turíně, svatořečen 

byl o Velikonocích roku 1934 a 24. ledna 1989 jej papež 
Jan Pavel II. prohlásil za otce a učitele mládeže.
Ještě za života Dona Boska salesiáni začali sloužit  
i v dalších zemích. V současné době jejich počet 
přesahuje 15 000 a působí ve více než 16 000 
střediscích ve 132 zemích světa.

Historie v Čr a střediska
Počátky působení salesiánů v České republice jsou 
spjaty se jménem P. Ignáce Stuchlého.  Mezi lidmi byl 
velmi oblíbený zejména pro svou dobrotu a vytrvalost 
v práci. První salesiánský dům u nás byl chlapecký ústav 
ve Fryštáku u Zlína, pod vedením Stuchlého, který od 
roku 1935 stál v čele nově vzniklé české Salesiánské 
provincie, potom postupně vznikaly další. Druhá světová 
válka a následná doba komunismu znamenala těžké 
časy pro rozvíjející se dílo. 

Druhou klíčovou osobnost tohoto období byl kardinál 
ThDr. Štěpán Trochta. V italském Turíně se seznámil a 
začal spolupracovat s Ignácem Stuchlým. Po návratu 
do vlasti vedl stavbu salesiánského střediska v Ostravě 
a následně v Praze-Kobylisích. Za druhé světové války 
podporoval protinacistický odboj, za což byl zatčen 
a poté vězněn v koncentračních táborech Terezín, 

Mauthausen a Dachau. Po válce byl jmenován bisku-
pem litoměřickým. V letech 1950–1960 byl nejprve 
nezákonně internován, později odsouzen a vězněn v 
nejtěžších komunistických žalářích. Po propuštění mu 
bylo znemožněno vykonávat kněžský a biskupský úřad. 
V roce 1969 byl tajně  jmenoval kardinálem. 

Historie střediska v Žabovřeskách začíná v roce 1939 
s příchodem P. Františka Lepaříka. V létě svou činnost 
započala provizorní chlapecká oratoř. Začali zde také 
pomáhat Ing. Jan Rob, profesor na průmyslové škole, 
a salesián P. František Hudeček. Ještě téhož roku byla 
postavena provizorní dřevěná kaple a nejpotřebnější 
místnosti. Činnost v oratoři se nezastavila ani během 
války. To už fungovala herna, hřiště a zimní kluziště. 
Oratoř úspěšně přestála i bombardování, po kterém 
zůstalo v okolí střediska 27 kráterů. V noci ze 13. na 14. 
dubna 1950 byli všichni salesiáni spoutáni a odvlečeni 
do koncentračního tábora. Přesto činnost oratoře 
pokračovala pod vedením starší mládeže z okolí.  
V roce 1965 za záhadných okolností kaple vyhořela.

Po sametové revoluci se salesiáni rozhodli splnit svůj slib 
učiněný během války a postavit kostel Panny Marie Po-
mocnice křesťanů. Péčí o stavbu byl později pověřen P. 
Petr Baran, který se přistěhoval v roce 1991. Se staveb-
ními pracemi se začalo v listopadu 1993, hotový kostel 
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potom slavnostně vysvětil 27. května 1995 brněnský 
biskup Vojtěch Cikrle. V roce 1998 bylo dokončeno 
ubytování pro salesiánskou komunitu, následně i hřiště a 
ke konci roku 1999 byla pro provoz střediska upravena i 
budova, která dříve sloužila jako mateřská školka.

Preventivní systém
Don Bosco prožíval s mládeží ve své oratoři zvláštní styl 
výchovy, který on sám nazýval preventivní systém. Jeho 
charakteristickými rysy jsou láska a dobrota při jednání 
s mládeží, víra v dobré jádro každého mladého člověka.
Celý preventivní systém stojí na třech základních 
sloupech:

1/ LASKAVOST
Znamená vytváření osobních přátelských vztahů, ve 
kterých mladí poznávají a zakoušejí, že jsou milováni. 
Mladí musí z našeho jednání cítit, že je máme rádi.  Tento 
přístup se realizuje ve výchovném prostředí, pro které je 
typická rodinná atmosféra.

2/ ROZUMNOST
Ve všem našem jednání je ale potřeba i prvek ro-
zumu – např. domluvená pravidla musí být rozumná, 
zdůvodnitelná, obhajitelná. Pokud vládne v něčem 
nejasnost a mladí se ptají proč – je potřeba vysvětlovat, 
vysvětlovat, vysvětlovat.

3/ VÍRA
Vyjadřuje touhu mladého člověka po nalezení smyslu. 
Jde o hledání smyslu života, světa, utrpení, a nalezení 
smyslu a řádu i v přítomnosti zmatků a problémů, které 
naši dobu provázejí.

SALESIÁNSKÉ LOGO
Preventivní systém je styl života a práce, který nám 
svěřil Don Bosco. Salesiánské logo vyjadřuje ve zkratce 
jeho podstatu:

Domeček / U salesiánů má mládež nacházet druhý 
domov, rodinné prostředí (radost, vztahy podobné 
vztahům rodičů a dětí, sourozenců), místo, kam se těším, 
kde se vzájemně známe a máme se rádi.

Lidé / Jsou to lidé, kteří jdou společně ruku v ruce. Vz-
tahy mezi vychovatelem a dítětem jsou spíše přátelské 
než formální. Přátelství není překážkou výchově 
k zodpovědnosti. Nároky vychovatele jsou přijímány 
proto, že je přítel.

Šipka / Je to také šipka, která ukazuje vzhůru, k Bohu. 
Od něho všechno dobré pochází, on je původcem i cílem 
veškerého našeho snažení. Pomáhat druhým lidem ke 
štěstí, k lásce a k dobru je cesta vzhůru.

SALESIÁNSKÉ STŘÍPKY

Šipka / Je to také šipka, která ukazuje vzhůru, k Bohu.  / Je to také šipka, která ukazuje vzhůru, k Bohu. 
Od něho všechno dobré pochází, on je původcem i cílem Od něho všechno dobré pochází, on je původcem i cílem 
veškerého našeho snažení. Pomáhat druhým lidem ke veškerého našeho snažení. Pomáhat druhým lidem ke 
štěstí, k lásce a k dobru je cesta vzhůru.štěstí, k lásce a k dobru je cesta vzhůru.
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Aktivity střediska Oratoř - otevřený klub
Volná oratoř zahrnuje spontánní aktivity, jež jsou 
přístupné všem těm, kteří jsou ochotni respektovat řád 
střediska. Návštěvníci se musí ve středisku zaregistrovat 
a za symbolický poplatek se tak stanou členy střediska 
– obdrží průkaz a s ním spojené výhody (viz níže). Volná 
oratoř je pro děti a mladé lidi od 6 do 26 let, kteří zde 
mohou být ve svém volném čase a využívat prostory, 
přičemž si náplň programu si volí sami. Mají možnost 
kdykoliv během otevírací doby přijít a zvolit si libovolnou 
činnost z široké nabídky aktivit a her. Mohou využívat 
prostor nealkoholického baru, herny, posilovny a tří hřišť 
venku. Pro mladé jsou zde:

HŘIŠTĚ
K dispozici jsou tři hřiště – dvě s umělým povrchem 
na fotbal a volejbal a jedno asfaltové na basketbal a 
hokejbal. Členové střediska si mohou půjčovat sportovní 
potřeby od fotbalových, volejbalových nebo basketba-
lových míčů, přes tenisáky a hokejky až po kompletní 
brankářskou výzbroj.

BAR A HERNA
Na baru je možno se občerstvit, jen tak posedět, popoví-
dat si, či si půjčit hru z velké nabídky stolních her.
Herna slouží ke hře kulečníku, stolního tenisu, fotbálku 
nebo šipek. Odehrávají se zde také příležitostné turnaje.

POSILOVNA
Posilovna je určena pro věkovou kategorii 12 až 26 
let. Mladší si zde mohou zacvičit lehčí cviky, starší pak 
využívat všechny posilovací stroje.

Kroužky zájmového vzdělávání
Celoroční aktivity  jsou otevřené všem zájemcům, a to 
v oborech hudebních, výtvarných, dramatických, pohy-
bových, technických, vzdělávacích a v mnoha dalších.  
Je zde prostor pro osvojení konkrétních dovedností. 
Členové kroužku od 6 do 26 let mají volný vstup do 
oratoře.

Klub maminek 
(aktivity pro rodiče s malými dětmi)
Klub maminek zahrnuje výtvarné, hudební a po-
hybové aktivity pro rodiče s malými dětmi, které 
probíhají převážně v dopoledních hodinách. Pořádá také 
přednášky a jiné příležitostné akce. 

Příležitostné akce
Jedná se o plánované jednodenní aktivity přístupné 
všem, kteří se chtějí zapojit. Např. vánoční tvoření, 
dětský den, mikulášská nadílka, karneval, sportovní 
turnaje apod.

Prázdninové pobyty 
a víkendové akce
Každoročně pořádáme jarní, letní i podzimní táborové 
pobyty pro různé věkové kategorie. Jsou pro účastníky 
velkou příležitostí něco prožít a zažít, naučit se s druhý-
mi komunikovat, spolupracovat atd. Proto jsou pobytové 
akce jednou z priorit střediska.
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ZÁVĚREM
CHCEŠ-LI VĚDĚT VÍCE
Tato krátká příručka si bere za cíl podat ti v ucelené 
formě alespoň ty nejzákladnější informace a rady, které 
by mohly být užitečné pro tvou praxi.

Pokud tě zajímá více, pak věz, že mnoho zajímavých 
a užitečných informací můžeš získat:

•  na našich internetových stránkách
•  osobně se zaměstnanci a všemi spolupracovníky

JSME RÁDI
Jsme rádi, že sis pro svoji pedagogickou praxi vybral/a 
naše středisko mládeže. Věříme, že se ti tu bude líbit 
a že tvůj „pobyt“ zde bude přínosem pro tvůj život i pro 
život našeho střediska.

TĚŠÍME SE
Tvá praxe není poslední příležitostí, kdy se můžeme 
potkat. Pokud budeš mít chuť se dále jakkoli zapojit do 
aktivit střediska – budeme rádi a už teď se těšíme! :-)

„Buďte všem vzorem, který vychází více ze 
skutků a příkladu, než ze spousty slov. “
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