
 
 

Resumé 
 
Salesiánské středisko mládeže v Plzni 

 

Tato práce popisuje vznik a vývoj salesiánského střediska mládeže v Plzni. V úvodu zmiňuji 

důvody, které mě vedly k napsání této práce. Cílem je poskytnout postupně ucelený pohled na 

činnost střediska, s kým a jak se ve středisku pracuje, přiblížit jeho významnou a  

nezastupitelnou roli. Druhá kapitola je určená k seznámení se zakladatelem salesiánského díla, 

kterým byl Don Bosco. Uvádím stručně jeho životopis, zejména jak byl přiveden k založení díla 

pro mládež. Jak neváhal podstupovat oběti ve prospěch „svých chlapců“. V další kapitole 

podrobněji rozebírám v čem je podstata salesiánského díla, jaká je idea salesiánů Dona Bosca. 

Následující kapitola je zaměřena na vznik salesiánského díla u nás v Čechách. Kdo byli 

průkopníci a jak se zasadili o rozšíření salesiánů u nás. Jaké nesnáze je potkávaly, kteří kněží a 

laici jim byli nápomocni. Postupně se dostávám k městu Plzeň. V tomto městě, které je 

metropolí západních Čech, vzniklo po několika pokusech salesiánské středisko mládeže.  

Popisuji, jak se daří místní komunitě bratrů salesiánů rozšiřovat dílo základního typu – středisko, 

oratoř a farnost a evangelizovat v daném prostředí. Jaké nesnáze je na počátku potkávaly, jaké  

problémy museli vyřešit. Jakou administrativou museli projít, než se dostali k dnešní podobě a 

činnosti střediska. Rovněž je zde podrobněji rozebrána další podstatná aktivita střediska – 

program Střecha. V práci je dále zmapováno, kdo všechno ze salesiánů zde působil, kteří laici 

významně pomáhali při vzniku střediska a jak postupně se celé dílo rozrůstalo až do dnešní 

podoby. Snažil jsem se též o zmapování veškerých možností, jaké aktivity a projekty je potřeba 

realizovat a které nabídky využívají děti a mladí docházející do střediska. Jaké další programy 

zde vznikly a vznikají. V závěru práce se snažím o celkový souhrn všech poznatků, které jsem 

získal, zmiňuji se o blížícím se výročí, které středisko příští rok čeká. V příloze potom jsou 

fotosnímky salesiánského střediska mládeže v Plzni. 
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