
 

 

Jistě jste před prázdninami zaregistrovali videopozvánku k akci Start 200, kterou jsme 
mohli zahájit jubilejní rok Dona Boska. K tomu, abychom udělali např. 200 kliků, dali 
200 gólů, vyudili 200 klobás či vypěstovali 200 rajčat, nás pozval Zdeněk Jančařík. 

Zdeňku, tak jak se startovalo? 

Mám radost, že se ke Startu 200 přidalo hodně přátel Dona Boska, kteří při tom pro-
kázali bohatou fantazii, jak je vidět z došlých fotografií a videí. 

Start 200 měl i soutěžní rozměr. Kolik příspěvků k tobě dorazilo?  

Do určeného limitu přišlo 20 příspěvků. Ještě teď přichází další, ty se ale už soutěže účastnit nemohou. 

Jak soutěž dopadla? Je už znám vítěz? 

V tyto dny vrcholí hlasování. Do neděle 14. září je otevřené hlasování na Boscopointu. I vy tak ještě můžete rozhod-
nout, kdo se stane vítězem této soutěže. Rád bych upřesnil, jak se hlasuje—vítězem se stane ten, kdo bude mít svůj 
příspěvek označen největším počtem „To se mi líbí,“ tedy „lajků“. Hlasovat musíte přímo u daného příspěvku.  

Můžeš nám přiblížit, jakým způsobem se startovalo? 

Mezi příspěvky najdeme různé formy. Někde se uskutečnila větší setkání, dětský den apod., jinde sportovní akce 
jako například dvě stě skoků do vody nebo dvě stě oběhnutí kolem kostela. Za zmínku stojí čtyřetapová cyklistická 
pouť na mariánská poutní místa nebo celodenní dvousetkilometrová štafeta. Mezi kuriózní lze počítat napsání lu-
dolfova čísla na dvě stě desetinných míst zpaměti či dvě stě nepřijatých hovorů od Dona Boska! :-) Nejlepší ale bu-
de, pokud se na příspěvky přímo podíváte a přidáte svůj hlas. 

Co se chystá dalšího? 
Rád bych zmínil, že právě vyšel v nakladatelství Portál dotisk jak knihy Teresio Bosco: Don Bosco, tak Don Boskova 
vlastního životopisu Můj život pro mladé. Brzy vyjde ještě jedna tematická knížka. Pro někoho má být překvapením, 
tak ji nebudu blíže specifikovat :-) Končíme také přípravu knížky modliteb pro Salesiánskou rodinu. 

Zdeňku, díky za rozhovor. Těšíme se na tvé další nápady. 

Milí animátoři a dobrovolníci, 
po prázdninové odmlce je tu opět áčko. Odstartovali jste do jubilejního roku Dona Boska? Jak proběhla akce 
Start 200 nám prozradil Zdeněk Jančařík. Nenechte si ujít možnost hlasovat—jen do této neděle 14. září. 
Také tu najdete pozvánky do různých kurzů—můžete si vybrat sami, nebo je dál doporučit. 
 
         Marek Sklenář, salesián 
        delegát pro pastoraci 

 

Odstartováno 

http://www.sdb.cz/co-delame/akce/200let/
https://www.facebook.com/boscopoint
http://www.facebook.com/boscopoint


CSSA 2014—aneb „Prožijme Valdocco“ 
To je podtitul Celostátního setkání salesiánských animátorů, které bude hostit 14.—17. 11. havířovské Církevní 
středisko volného času sv. Jana Boska. 
Na setkání jsou vítaní animátoři a dobrovolníci, kteří jsou spojeni s některým salesiánským střediskem, farností, klu-
bem SKM nebo SHM. Pro jednotlivá místa není stanovený žádný početní limit.  
Již je možné se přihlašovat.Jak na to? 
1. Vyplňte každý sám za sebe přihlášku do 12. října. 
2. V rámci přihlášky můžete ovlivnit výběr témat pro práci v malých skupinách. Tato možnost je zpřístupněna 

jen do 30. září. 
3. Rezervace do skupinek proběhne v období od 20. do 31. října. Pro ni bude připraven samostatný formulář. 

Na jeho spuštění budou přihlášení účastníci upozorněni mailem. Tato včasná rezervace nám umožní připravit 
kapacitu skupinek tak, aby se každý mohl účastnit tématu, o které má zájem. Pokud si někdo v tomto čase 
rezervaci neudělá, bude si moci vybrat na místě z těch skupinek, kde budou ještě volná místa. 

Další informace o CSSA jsou průběžně aktualizovány na stránkách setkání. Těšíme se na viděnou. 
 
Pokud patříš už ke generaci, která má své účasti na CSSA nebo animátorských kurzech za sebou, ale máš možnost je 
nyní podpořit, budeme za to vděčni. Evropské granty jsou už minulostí… Informace najdeš zde. Díky. 

Elektronické zasílání tohoto listu si můžeš objednat na mailu: pastor@sdb.cz. 

Starší čísla áčka je možné stáhnout na http://www.sdb.cz/salesiani/kestazeni/acko/.  

Další informace můžeš najít na: www.sdb.cz. 

 

Nabídka kurzů je opět připravena 
Během podzimu se postupně opět otevřou oblíbené kurzy. Můžeš je doporučit vhodným lidem ve svém okolí. Řád-
ný termín k přihlášení je do 30. září. 

Salesiánská škola animátorů— 2 roky, 4 víkendy ročně. 
Animátorský kurz prochází výraznou proměnou. Nově bude dvouletý, ale za to v každém roce se usku-
teční 4 víkendy. Hlásit se mohou ti, kteří již pracují s mladými lidmi nebo se na to bezprostředně při-
pravují a již zahájili docházku na střední škole. Přednost mají animátoři ze salesiánských středisek, klu-
bů SKM a SHM. Letošní rok počítáme s tím, že budou účastnit mladí lidé z Čech. Bližší informace podá 

M. Sklenář (sklenar@sdb.cz) nebo je najdeš na: http://www.sadba.org/programy/animatori/informace-prihlaska/ 

Cagliero—8 víkendů, 1 rok 
Příprava k dlouhodobé dobrovolné službě v některém salesiánském domě v ČR i v zahraničí. Minimál-
ní věk k přijetí je 18 let. Bližší informace sdělí Jaroslav Vracovský (vracov@centrum.cz) nebo je najdeš 
na: http://www.adopcenablizko.cz/a/stat-se-dobrovolnikem/priprava-dobrovolniku/ 

Come In— 4 víkendy, 1 rok 
I letos pokračuje cyklus duchovních obnov k rozlišování povolání pro mladé muže od 
17 do 30 let. Více informací podá Radek Gottwald (radekgo@seznam.cz) nebo se podí-
vej na stránky: http://www.sadba.org/programy/povolani/come-in/ 

Akce 72 hodin 
Velká dobrovolnická akce, která si velmi rychle získala 
své místo. Loni se zapojilo 18.500 dobrovolníků! Akci 
pořádá Česká rada dětí a mládeže 9.—12. 12. 10. Kdy-
koli v tomto termínu můžete udělat během několika 
hodin něco prospěšného ve svém okolí. Bude dobře, 
pokud se přidáme i ze salesiánských míst—více na 
http://www.72hodin.cz/2014/. Tady můžete své pro-
jekty registrovat. 

„Diecézní“ animátoři v Třešti 
Na konci srpna přijelo do Třeště na pět set 
animátorů z celé ČR—těch, kteří se angažují 
především ve svých farnostech—a prožili 
spolu celý týden, který se nesl ve znamení 
motta Nikdo není ostrov. 

Díky Youtube máš možnost si poslechnout přednášky, 
které tam zazněly (např. H. Imlaufová, T. Holub), případně 
se podívat i na další části programu. 

https://docs.google.com/forms/d/19qPzQQ0XswhvBsC9tGdWlw22SwiwnkG5ztmAQh4QReI/viewform?usp=send_form
http://www.sadba.org/cssa
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mailto:pastor@sdb.cz
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