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Úvod 

Známe výroky staré několik tisíc let vypovídající o chování tehdejší mládeže.1 Dnes, stejně jako tehdy, 

se opět setkáváme s podobnými  problémy a hodnocením mládeže. Dnes stejně jako tehdy o sobě 

tvrdíme, jaká jsme vyspělá kultura. Že by toto byl jeden ze znaků vyspělé společnosti?  

V dnešní době existuje mnoho programů prevence kriminality, práce s mladými, různých kroužků 

a zájmových činností pro děti a mladé. Snaží se v nich o aktivní činnosti mladých. Ti jsou totiž 

povětšinou zvyklí na pasivní příjem zábavy. Dříve to bylo sledování televizních pořadů, dnes to jsou 

různé formy kybernetické zábavy. Ovšem ne vždy jsou děti a mládež „těmi špatnými“, těmi, kdo se 

chovají negativně a nevhodně z vlastní vůle. Jsou mezi nimi tací, kteří tak reagují na určitý podnět – 

křivdu, která se jim stala nebo právě děje. Těmto dětem třeba často chybí rodinné zázemí, jsou 

zneužívané a zažívají jiné podobné negativní zkušenosti. 

Všem těmto dětem se snaží pomoci různé programy a centra pro mladé. Všechny aktivity, které se v 

nich provozují, jsou potřebné, abychom se nesetkávali právě se všemi nepříjemnými situacemi, kde 

se mladí ukazují ve špatném světle. Mezi tato centra, kde se snaží s dětmi a mládeží pracovat, aspoň 

částečně nahrazovat poničené rodinné zázemí, nebo třeba jen nabízet možnost trávit zde aktivně 

svůj volný čas, patří i Salesiánské středisko mládeže v Plzni–Lobzích. Toto centrum bude v blízké 

budoucnosti slavit 20 let své existence. Za tu dlouhou dobu prošlo zařízením již několik stovek dětí 

a mládeže. Za dobu existence se zde vystřídalo několik salesiánů, kteří si předávali salesiánské dílo 

v Plzni, které tak mohlo stále růst a postupovat kupředu ve svém vývoji. Vznikly zde různé 

programy a aktivity zaměřené na práci s ohroženou mládeží. Počet dětí, spjatých s činností 

střediska, se neustále zvětšoval.  

Cílem této práce je činnost salesiánského střediska přiblížit. Postupovat od vzniku střediska až po 

jeho současnou podobu, popsat vývoj a činnost salesiánského střediska mládeže v Plzni a podat 

ucelený pohled na středisko. Ukázat, že vše, co zde vzniklo, stálo nemalé úsilí všech zúčastněných 

lidí. I působení Ducha svatého bude zcela jistě znát. Některé události nás určitě v této myšlence 

podpoří a my to nesmíme přehlížet a brát to automaticky jako samozřejmost. Bez víry a lásky by se 

toto zařízení velice těžce rodilo.  

                                                 
1
Naše mládež žije v hojnosti, přepychu. Je nevychovaná, vysmívá se autoritě a nemá úctu před stářím. Naše děti jsou 

úplní tyrani. Sokrates, 469-399 p. Kristem 

Ztrácím všechnu naději v budoucnost naší země, až dnešní mládež převezme moc do rukou. Je nevázaná, nesnesitelná, 

nestálá, jednoduše hrozná. Hesiodotos, kolem roku 700 p. Kristem 

Náš svět dospěl ke kritickému bodu. Děti se vysmívají rodičům, jsou nepoddajné a stále touží jen po zábavách. Konec 

světa nemůže být už daleko. Staroegyptský hieroglifycký nápis, r. 2000 p. Kristem 

Naše mládež je veskrze zkažená. Je zlomyslná, lenivá. Stojí hluboko pod úrovní minulých generací. Nebude schopna 

nést naši kulturu. Nápis na babylonských tabulkách, asi r. 3000 p. Kristem  
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1 Don Bosco, zakladatel salesiánů 

Jan Bosco (nebo též Don Bosco), vlastním jménem Giovanni Melchior Bosco, podle oficiálního 

záznamu v matrice se narodil 16. srpna 1815 v Becchi, v jednom z kantonů Morialda, které bylo 

místní částí Castelnuova d'Asti.2 On a jeho matka však vždy tvrdili, že se narodil již 15. srpna. 

Janův otec František a matka Markéta byli rolníci. Jan Bosco měl ještě dva starší bratry – Antonína, 

kterého měl jeho otec z prvního manželství, a Josefa. Otec však v roce 1817 zemřel a Jana Bosca 

tak vychovávala jen matka. Když mu bylo devět let, maminka ho chtěla poslat do školy, ale 

nejstarší bratr Antonín protestoval, protože bylo potřeba pracovat na poli. Nakonec Jan Bosco školu 

navštěvoval v zimě a v létě chodil pracovat. 

V té době měl svůj první mystický sen. Podle jeho slov se mu v tom snu zjevil muž zahalený 

v bílém plášti s oslnivě zářícím obličejem. Poté se objevila i matka toho muže, dali se s Janem do 

řeči a vysvětlili mu, že musí působit na ostatní chlapce a vychovávat je. Tímto snem se začala 

rýsovat cesta a náplň Janova života – starat se o mládež. A tak se pustil do práce už v dětství. Aby 

zaujal chlapce z okolí, naučil se Jeník Bosco různá akrobatická čísla a pořádal pro chlapce 

představení. Než však představení začalo, vyzval je ke společné modlitbě a zpěvu písní. Později se 

i tento Boscův přístup k mladým promítl při sepisování pravidel kongregace.3 

Jan Bosco se jednou účastnil programu misionářů v Buttiglieře. Při návratu domů se s ním dal do 

řeči kněz Don Calosso. Nabídl Janovi, že mu zajistí studium. Do školy začal chodit ke konci roku 

1830. Po dokončení studií se Jan rozhodl stát knězem a vstoupil do semináře.4 

Po vysvěcení a poradě s donem Cafassem (později blahořečeným), který byl jeho duchovním 

rádcem, započal svou kněžskou práci v Turíně a v útulku a nemocnici svaté Filomény.5 Začali se 

kolem něj shromažďovat chlapci a brzy jich v jeho skupině bylo už více než sto. Místa, kde se 

scházeli, byla brzy příliš těsná, a tak Don Bosco hledal nové prostory, kde by mohl vytvořit oratoř.  

Poté, co našel vhodnou kapli, založil 8. prosince 1844 oratoř6 svatého Františka Saleského.7 Jan 

Bosco se v ní zaměřoval především na problematické mládence, kteří opouštěli vězení, byli bez 

práce, bez domova, žili v pochybných partách apod. Přijal do ní však i několik vzorných 

a vzdělaných chlapců, aby byli ostatním příkladem. Mnoho chlapců bylo negramotných a málo 

vzdělaných, a tak se Don Bosco rozhodl, že je bude sám vyučovat. Za tím účelem napsal i několik 

učebnic a založil i večerní školu. Don Bosco měl k práci několik pomocníků, později se pečovateli 

stávali i chlapci, které oratoř vychovala. Počet chlapců stále narůstal, a tak byly založeny další 

                                                 
2 Dnes Castelnuovo Don Bosco. 
3 Srov. BOSCO Don: Můj život pro mladé. Praha: Portál, 2007. 
4 Srov. Tamtéž. 
5 Srov. Tamtéž. 
6 Srov. Tamtéž. 
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oratoře. Druhá, zasvěcená svatému Aloisovi8, roku 1847, o něco později třetí, která byla zasvěcena 

Andělu strážnému. 

Zpočátku se oratoř setkávala s problémy, které je často donutily změnit místo, kde se scházeli. Jak 

Boscova oratoř rostla, nabízela se otázka, co budou chlapci dělat dále a jak bude dílo pokračovat. 

Don Bosco chtěl docílit toho, aby mohl sám ve svém ústavu vychovávat kněze, kteří by později 

zůstávali a neodcházeli jinam. To se mu však dlouho nedařilo a kněží odcházeli do jiných seminářů 

a pak byli biskupy posíláni do různých míst. Na Don Bosca naléhali i lidé z jeho okolí, aby zajistil 

své dílo do budoucnosti a vychoval si nástupce. 

A tak roku 1857 Don Bosco začíná psát stanovy nové kongregace zasvěcené sv. Františku 

Saleskému. V roce 1858 navštěvuje poprvé papeže Pia IX.9 a představuje mu své dílo. Papež ho 

vyzývá, aby své zážitky sepsal. Paměti tak v letech 1873-1875 Don Bosco napsal. Dne 

18.prosince 1859 úředně vzniká salesiánská kongregace – Společnost sv. Františka Saleského (dnes 

Salesiáni Dona Bosca). I s Donem Boscem měla 18 členů. Kongregace však ještě nebyla církevně 

schválena. Jan Bosco schválení považoval v podstatě za formalitu. V Římě se však proti Boscovi 

ozývají i kritické hlasy a někteří představitelé církve, zejména nový turínský arcibiskup Gastaldi, s 

jeho dílem nesouhlasí. Don Bosco se ještě několikrát vydává do Říma přesvědčovat své odpůrce. Po 

letitých snahách, které byly přerušeny i prvním vatikánským koncilem, se nakonec Don Bosco 

dočkal; 1. března 1869 je schválena tzv. Zbožná salesiánská společnost a konečně 3.dubna 1874 

Svatý stolec definitivně schvaluje Stanovy Salesiánské společnosti. 

V roce 1871 bylo v Itálii již 15 ústavů. Brzy začaly vznikat další ve Francii, Španělsku a Jižní 

Americe. A společnost i nadále rychle rostla. 

Ačkoliv z počátku Don Bosco odmítal zakládání podobných institucí pro dívky, 5. srpna 1872 dal 

vzniknout Kongregaci Dcer Panny Marie Pomocnice FMA. Tu nakonec doplňuje třetí a poslední 

větev – Salesiánští spolupracovníci – v roce 1876, kterou zahrnuje laiky. 

Don Bosco zemřel 31. ledna 1888 ve věku 72 let v Turíně. Po jeho smrti se hned začaly ozývat 

hlasy za jeho svatořečení. A tak roku 1929 byl po řádném vyšetřování papežem Piem XI. 

beatifikován (blahořečen) a na velikonoční neděli roku 1934 kanonizován (svatořečen). Papež Jan 

Pavel II. ho pak 24. ledna 1989 prohlásil za Otce a Učitele mládeže. 

                                                                                                                                                                  
7 Sv. František Saleský byl katolický teolog, spisovatel, mystik, biskup a Učitel církve. 
8 Sv. Alois Gonzaga byl katolický světec jezuitského řádu, patron mládeže, uctíván jako přímluvce proti moru a očním 
chorobám. 
9 Pius IX. byl v pořadí 255. papežem. Jeho pontifikát (1846–1878) byl nejdelší v historii, trval více než 31 let. 
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2 Idea a práce salesiánů 

Salesiáni Dona Bosca (SDB) jsou významnou římskokatolickou kongregací, která se původně 

specializovala na práci s mládeží. Dle příkladu svého zakladatele se zaměřují nejen na práci 

s mládeží křesťanskou, ale i na práci s takzvanými „dětmi ulice“, protože ti především potřebují 

pomocnou ruku a víceméně jim salesiánské prostředí a společenství nahrazuje ztracenou rodinu. 

Poskytuje jim lásku a případně jim zajišťují potřebné vzdělání. Pracují a věnují se mladým ve 

volném čase po stránce rekreační (oratoř – sport a různé kroužky), tak i po stránce duchovní. Sám 

Don Bosco si s chlapci hrál mnoho her a provozoval hudbu. Vždy se však také s nimi modlil, 

účastnili se společně mše svaté apod. Svoji metodu výchovy nazval preventivní systém.10 Ten stojí 

na třech pilířích: 

• rozum – vychovatel reaguje na konkrétní situaci a snaží se domýšlet, jaké bude mít jeho 

jednání důsledky na daného jednotlivce  

• laskavost – snaží se být spolupracovníkem, zajímat se o jejich zájmy, hrát hry apod.  

• náboženství – vychovatelská činnost má vycházet z hlubokého vztahu vychovatele k Bohu, 

k tomu má také vést své svěřence. 

 

Poměrně dobře vystihující jsou výpovědi Dona Bosca o výchově: 

 

• Salesián musí svým ustavičným dohledem a především pozornou péčí takřka znemožnit 

dětem hřích. Musí pořád žít se svými žáky. Pod jakým názvem? Jako představený? Jako 

špehoun? Nikoliv, nýbrž jako otec, jenž nenechá své děti nikdy samotné, dokud jejich 

svoboda není výchovou zabezpečena. 11 

• Bez lásky není důvěry a bez důvěry není výchovy. 12 

• Učinit se milovanými, abychom milovaným učinili Pána Boha. 13 

 

Ve 20. století však svůj záběr rozšířila i na misijní činnost, poskytování exercicií (neboli 

duchovních cvičení) a výpomoc ve farní struktuře diecézí. 

                                                 
10 Srov. FERRERO Bruno:  Vychovávej jako Don Bosco. Praha: Portál, 2007. 
11 Srov. BOSCO Don: Můj život pro mladé. Praha: Portál, 2007. 
12 Srov. Tamtéž. 
13 Srov. Tamtéž. 
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3 Salesiáni u nás 

3.1 Salesiánské dílo v Čechách 

Dílo Dona Boska nebylo v Čechách neznámým pojmem. Už koncem 19. století se někteří Češi 

dostali do styku s Donem Boskem, nebo jeho nástupcem Donem Ruou. Informace o salesiánech 

byly v Čechách i z francouzského Salesiánského věstníku. Dcera Františka Palackého Marie 

Riegrová a její dcera Marie Červinková horlily pro salesiánské dílo zejména ze sociálních důvodů.14 

Válka však tyto snahy umlčela. 

Po vzniku československé republiky neměla římskokatolická církev dobré podmínky pro své 

působení na našem území. Hluboká duchovní krize narůstající během staletí, spojování habsburství 

s katolickou církví a v neposlední řadě i postoje některých státních autorit, propukly v revoltu proti 

katolické církvi a jejímu morálnímu poslání. Mnoho občanů se začalo hlásit buď k protestantismu, 

který se na našem území těšil poměrně slušné oblibě, nebo se lidé „propracovávali“ k naprosté 

nevěře. Ti lidé, kteří se rozhodli pro cestu protestantismu, začali „velebit“ husitskou tradici, bohužel 

však v naprosto zidealizované podobě. Zaktivizovaly se i ostatní církve, zvláště evangelická, 

a vytvořila se nová Československá církev. Stovky kněží odpadly a strhly s sebou asi milion 

věřících. Starý, Vídní dosazený, sbor biskupů byl sice nahrazen českým, ale tito biskupové mohli 

jen útrpně přihlížet morálnímu úpadku. A tak mohli vlastně jen těšit a utvrzovat ve víře věrné 

a postupně klást základy pro nový život církve a její apoštolát.15 Hlavní problém byl ve výchově 

nové, minulostí nezatížené generace mládeže, a získání nových povolání. To bylo ovšem v této době 

velmi obtížné. 

V tomto nepříjemném období a napjaté atmosféře se znovu objevil velký zájem o salesiány a jejich 

působení na našem území. Moderní a účinný systém zaměřený na ohroženou mladou generaci se 

jevil jako jedna ze záchranných kotev, která mohla dát církvi novou zdravou krev. 

Jako nejvýraznější osobnosti se projevili Dr. Josef Vajs se svým kruhem katolických intelektuálů 

a Sdružení katolické mládeže a jeden z jejich vůdců P. Karel Klement v Praze. Na Moravě to byl 

především profesor náboženství v Hranicích mons. Dr. Augustin Štancl. Velice aktivní byli 

i olomoučtí arcibiskupové Dr. Cyril Antonín Stojan a jeho nástupce Dr. Leopold Prečan. Vešli ve 

styk s turínským salesiánským ústředím a začali vyjednávat podmínky příchodu salesiánů do Čech 

a na Moravu.16 

Dílo bylo nutno doslova vybudovat ze země, začínalo se z ničeho. Nejdříve se musel najít salesián 

Čech, který by vedl komunitu. Díky poválečným předpisům nesměl mít žádný řád ve vedení jinou 

                                                 
14 Srov. [b. aut.] Životopisné paměti P. Ignáce Stuchlého. [b.m.]: [b.n.]. 
15 Srov. Tamtéž.  
16 Srov. Tamtéž.  
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národnost. Dále bylo nutno připravit a vychovat chlapce v salesiánském duchu na kněze, kleriky 

a koadjutory v nějakém salesiánském ústavu. Na co nejúplnější formaci nových povolání se kladl 

a dodnes klade veliký důraz. V neposlední řadě bylo potřeba mít místo i pro ústav a pro oratoř.   

A samozřejmě všechny tyto kroky pokrýt finančně.17 

V té době již bylo několik kněží české národnosti v řadách salesiánské komunity, ale všichni již byli 

určeni pro nějaké dílo po celém světě a nebylo je možno odvolat. Jako jediný možný ředitel 

a pozdější inspektor se mezi Čechy salesiány našel P. Ignác Stuchlý, ředitel Mladinskego domu 

v Lublani. Byl to kněz ve zralém věku 55ti let. 

Celou svoji salesiánskou pouť prožil v cizině. Neměl ale žádné občanství – narodil se totiž 

na pomezí ve Slezsku a rodná obec byla střídavě česká a potom zase německá, dnes je nakonec 

součástí Polska. Domovské právo české získal díky faráři z Polešovic ve Vážanech.18 Formační 

dům pro nové salesiány se našel v italské Peroze po slovenské komunitě, která se stěhovala r. 1924 

na Slovensko do Šaštína, odkud začala budovat své dílo na Slovensku. V Čechách a na Moravě byli 

vybráni chlapci pro odjezd do Itálie a také sehnány prostředky pro krytí výdajů. Tím byla zahájena 

příprava českého díla. Následovalo hledání místa pro působení salesiánů ve vlasti. I tento krok 

provázely těžkosti a nedorozumění. Nabízely se různé možnosti v Čechách i na Moravě, nakonec 

byl zakoupen od řádových sester objekt ve Fryštáku na Moravě. 

Příchod salesiánů do Fryštáku r.1927 byl postupný a nenápadný. V prvním roce působení zde bylo 

52 hochů. Slavnostní otevření domu bylo spojeno se slavností Panny Marie Pomocnice, a to 

v neděli 3. června 1928. Následovalo úsilí o vznik české inspektorie (15. září 1935) a schválení 

státem (24. ledna 1936). Vzdělávání hochů probíhalo v ústavu, konec školního roku, tj. zkoušení, 

bylo v Kroměříži na gymnáziu. Teologická studia však byla pouze v cizině, a to v Lublani, Římě 

a Turíně. 

Působení ve vlasti se postupně rozvíjelo a do okupace Hitlerem, tj. za 18 let, byly založeny 

a většinou nově vybudovány, stále pod vedením staříčka Stuchlého, domy v Ostravě (1932-1934), 

Praze Kobylisích (1934-1937) a kostel Svatého kříže Na Příkopech, Brně Žabovřeskách (1939) 

a Pardubicích (1939). Po okupaci za protektorátu byly podmínky pro dynamický růst společnosti 

sv. Františka Saleského složitější, ale nezastavily se. Roku 1941 následoval noviciátní dům 

v Ořechově. Po záboru Ostravy a Fryštáku ke konci války okupační správou byla část hochů 

přesunuta do nouzového řešení ve Dvorku u Přibyslavi. V Hodoňovicích byl noviciát. Po válce 

vznikl v Mníšku pod Brdy dům pro 28 bohoslovců a následně v bývalém cisterciáckém klášteře 

v Oseku u Duchova sídlo pro teologické studium. Roku 1947 v Přestavlkách u Přerova byl umístěn 

filozofický studentát a ve Vinoři u Prahy byla přijata duchovní správa farnosti s cílem vybudování 

oratoře. V tomto období probíhala jednání o založení salesiánského ústavu v průmyslovém městě 

                                                 
17 Srov. [b. aut.] Životopisné paměti P. Ignáce Stuchlého. [b.m.]: [b.n.]. 
18 Srov. Tamtéž. 
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Plzeň.19 Byl vytipován pozemek v Lobzích a rámcově bylo prakticky vše dohodnuto, ale realizaci 

zmařily nepříznivé okolnosti a politické události. 

V noci z 13. na 14. dubna 1950 v „Akci K“ byla Státní bezpečností násilně ukončena  činnost všech 

řádů a jejich příslušníci byly svezeni do koncentračních táborů. Zejména mužské řády skončily té 

noci úplně svoji veřejnou oficiální činnost. Ženské řády se nepodařilo úplně paralyzovat vzhledem 

k jejich působení v sociálních a zdravotnických zařízeních, nebyla za ně náhrada. Tím byla 

na dlouhou dobu ukončena veřejná činnost i Salesiánům. Ve vykonstruovaných procesech došlo 

i k trestům odnětí svobody. Mírnější forma izolace byla odvedení k pracovním útvarům armády 

známé pod zkratkou PTP. Mírné „oteplení“ situace nastalo po roce 1968. Zejména v Praze 

Na Příkopech v kostele U Svatého Kříže byla duchovní správa vrácena salesiánům. Konaly se zde 

pravidelné čtvrteční bohoslužby slova pro mládež, které byly velmi hojně navštěvovány, současně 

byl založen „chrámový sbor“, ve skutečnosti komunita mladých studentů.20 Z této komunity 

se později někteří stali salesiánskými spolupracovníky. Dali tak vzniknout třetí větvi díla Dona 

Bosca u nás doma v České republice a navázali tak na zbytek světa. Normalizační léta však velice 

rychle vrátila veškerou činnost do ilegality. Přes zdánlivě nepřekonatelné překážky se podařilo 

nejen udržet pohromadě kongregaci, ale i získávat nová povolání, zajistit tajné studium a i tajná 

svěcení. Práce s mládeží byla realizována prostřednictvím tzv. chaloupek o prázdninách. Některé 

objekty chaloupek byly zakoupeny do vlastnictví spolehlivých spolupracovníků, kteří se o ně 

starali. Kongregace byla připravena na rok 1989.  

 

Poté, co skončilo období totality a nastalo uvolnění a svoboda, začalo se opět oficiálně rozvíjet i dílo 

Salesiánů. Ti již dnes působí na mnoha místech v České republice v duchovní správě. Zakládají 

a spravují Salesiánská střediska mládeže (oficiální a používaná zkratka je SaSM – dříve to bylo jen 

SSM, ale z důvodu podobnosti zkratky s jednou socialistickou organizací bylo přidáno malé a). Velkou 

tradici tak mají střediska, která salesiáni budovali mezi prvními, například v Praze, Brně, Ostravě. 

Za zmínku jistě stojí i snaha kardinála Štěpána Trochty v Litoměřické diecézi, též salesiána, o jejich 

rozvoj v této diecézi. 

Dnes je centrum a sídlo vedení českých Salesiánů ve středisku v Praze–Kobylisích. Sídlí zde 

představený českých salesiánů, dříve nazývaný inspektor, dnes provinciál. V současné době je 

provinciálem P. František Blaha.  

Díky neustálé snaze a práci je v dnešní době u nás v České republice již 10 velkých salesiánských 

středisek mládeže: 

 Salesiánské středisko mládeže Brno–Líšeň 

 Salesiánské středisko mládeže Brno–Žabovřesky 

                                                 
19 Srov. [b. aut.] Životopisné paměti P. Ignáce Stuchlého. [b.m.]: [b.n.]. 
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 Salesiánské středisko mládeže České Budějovice 

 Salesiánské středisko mládeže Ostrava 

 Salesiánské středisko mládeže Pardubice 

 Salesiánské středisko mládeže Plzeň 

 Salesiánské středisko mládeže Praha–Kobylisy 

 Salesiánské středisko mládeže Rumburk 

 Salesiánské středisko mládeže Teplice 

 Salesiánské středisko mládeže Zlín 

 Salesiánské středisko mládeže Havířov 

 

Ovšem nejsou to jen střediska mládeže, kde salesiáni pracují s mládeží. Salesiáni působí i v některých 

jednotlivých farnostech. Pokud bychom měli takovouto farnost charakterizovat, tak asi takto: 

 

Salesiánská farnost je přítomnost Církve na určitém území se salesiánským charizmatem. Takováto 

farnost má následující rysy:21 

1. Farnost je animovaná řeholní komunitou. 

2. Je to farnost s charakteristickým pastoračním stylem - evangelizuje výchovou a vychovává 

evangelizací v souladu s vlastní spiritualitou a pedagogikou preventivního systému: Je zde 

misijním společenstvím, které usiluje o kontakt se všemi, zvláště nejchudšími 

a nejvzdálenějšími, výchovným společenstvím, které podporuje integrální rozvoj osob 

a společnosti, výchovu svědomí, solidaritu a spravedlnost, dále potom křesťanským 

společenstvím, které zvěstuje Ježíše Krista živého v každodenním životě a nabízí proces 

výchovy k víře podle salesiánské spirituality mládeže. 

3. Farnost je otevřená pro mladé lidi: Je farností, která se otvírá místům, kde žijí mladí lidé, 

farností, která usnadňuje mladým, aby se setkali s Kristem, farností, která nabízí mladým 

prostor přijetí, dialogu a spoluúčasti. 

4. Farnost jako společenství: Místo nezištného přijetí a radostné zkušenosti evangelia 

pro všechny, zkušenost společenství - skupiny a společenství, v nichž se podporuje vzájemná 

komunikace a spoluúčast, rozvíjení smyslu pro příslušnost prostřednictvím pastoračního 

projektu a významných společných okamžiků, jako je např. nedělní slavení Eucharistie, 

zvláštní pozornost pro rodinu, jenž je základní buňkou společnosti. 

                                                                                                                                                                  
20 Existenci chrámových sborů tehdejší režim toleroval. 
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V těchto farnostech působí buď salesiáni jako jednotlivci (například Mladočov), nebo zde jsou jako 

komunita (příkladem jsou Sebranice, kam jezdí mladí na různé mládežnické akce, to už je však  

v podstatě nad rámec farnosti). 

3.2  Salesiánské středisko mládeže v Plzni 

Toto středisko je mi velmi blízké. Jsem z Plzeňské diecéze, kde ve farnosti sv. Martina a sv. Prokopa 

je centrum tohoto střediska. Již od svých dětských let jsem jezdil s místními salesiány na prázdninové 

tábory, jinak také zvané chaloupky, a účastnil jsem se i jiných dalších akcí pořádaných plzeňskými 

salesiány. 

Salesiáni zde zaměřují svoji činnost (to platí ale i v ostatních střediscích) především na děti a mládež.  

Pokud bych měl vymezit tuto skupinu konkrétněji, tak je to skupina ve věku 11 až 20 let. Toto věkové 

vymezení má své důvody. P. Michal Kaplánek ve své knize Pastorace mládeže píše: „Vzhledem 

k rozdílům v individuálním vývoji dětí a mládeže je obtížné stanovit dolní věkovou hranici, která dělí 

mládež od dětí. Ačkoli se běžně považují mladí lidé, kteří navštěvují základní školu, za děti, anticipují 

v mnoha směrech životní styl svých starších kamarádů a dospělých. Proto se někdy děti staršího 

školního věku (11–14 let) už zčásti počítají mezi mládež. Za vlastnosti charakteristické pro mládež 

se považují některé prvky životního stylu (tak byli například v rámci výzkumu EMNID ´96        

třinácti-čtrnáctiletí respondenti dotazováni na to, zda sami rozhodují o svém vzhledu a o tom, kdy 

se vrátí domů, nebo o tom, že půjdou na disco, zda se už zamilovali, zda mají svoji holku–kluka, zda 

mají za sebou první sexuální zkušenosti a zda se někdy už pořádně opili. Odpovědi na tyto otázky 

sloužily jako kritéria pro tyto skupiny k posouzení tempa individuálního vývoje od dětství k dospělosti, 

protože zde jde o jednání typické pro období dospívání).“22  

Proto, když se plzeňští salesiáni ve svých interních dokumentech zmiňují o počtech mládeže, věnují 

speciální pozornost právě skupině mladých mezi jedenáctým a dvacátým rokem života. Neznamená 

to však, že by ostatní věkové skupiny byly automaticky odepsány - „mimo hru“. Avšak důvod, proč 

se salesiáni věnují především této věkové skupině, je nasnadě. Tato skupina dětí a mládeže je v tomto 

věku nejvíce ovlivnitelná především svým okolím. Do této doby jsou děti většinou pod vlivem 

výchovy svých rodičů. Pohybují se mezi domovem (rodinou), školou, a někteří i zájmovými kroužky. 

Nicméně stále nedokáží a většinou nepřijímají jiné pravdivé informace než od svých rodičů nebo 

jiných dospělých autorit (učitelé, vedoucí kroužků, trenéři). Nejsou s to si utvářet svůj pevný náhled 

na život a svůj osobitý názor. V momentě, kdy se dostávají z oné „dětské ulity“, začínají více poznávat 

své okolí ze svého pohledu a více se otvírají svému vlastnímu poznání. Utvářejí a srovnávají si své 

myšlenky ve vlastní názor. A právě proto je velmi důležité, aby především v tomto věku, kdy jsou 

                                                                                                                                                                  
21 Srov. http://www.sdb.cz/salesianske-farnosti/ (16. dubna 2009). 
 
22 Srov. KAPLÁNEK Michal: Pastorace mládeže. Praha: Salesiánská provincie Praha, 1999.  
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v nejprogresivnějším stádiu vývoje své osobnosti, byly směřováni a vedeni správným směrem. 

3.2.1  Příchod salesiánů do Plzně 
 
Ve třicátých letech minulého století, v době, kdy byla snaha v naší zemi vybudovat a rozšířit dílo 

salesiánů Dona Bosca, vyvíjel i plzeňský pan rada Josef Chudáček veliké úsilí, aby i v Plzni mohli 

působit salesiáni a budovat zde své dílo. Z této doby se zachovaly dokumenty o navazování 

kontaktů s ředitelem pražských salesiánů P. Štěpánem Trochtou, který byl několikrát v Plzni 

a přednášel zde o sv. Janu Boskovi a o působení salesiánů v českých zemích. V roce 1941 byl 

P. Štěpán Trochta dokonce informován, že město Plzeň koupilo v Plzni–Lobzích potřebné pozemky 

na stavbu salesiánského ústavu a sám pan rada Josef Chudáček se snažil získat finanční prostředky 

na výstavbu „vychovatelny pro mravně narušenou mládež“23. Už zde jakoby se začínalo ukazovat, 

kam to vše směřuje, a jak to dopadne. Avšak zatčením P. Štěpána Trochty v roce 1942 a úmrtím 

pana radního Josefa Chudáčka v roce 1944 skončily dočasně snahy o příchod salesiánů do Plzně. 

Teprve až po 45 letech se začalo opět vážně uvažovat o možnosti působení salesiánů v Plzni. 

Od července 1989 působil na arciděkanství v Plzni salesián P. Michal Kaplánek jako kaplan. Byl 

„čerstvě“ po vysvěcení, takže mu nechyběl elán ani nadšení. Poté, co se získal přehled a zmapoval 

situaci mladých v Plzni, zašel za tehdejším provinciálem P. Ladislavem Vikem s návrhem založit 

v Plzni novou Salesiánskou komunitu, která by zde s mládeží pracovala (tato snaha se ukázala jako 

velmi prozíravá poté, co bylo ustanoveno plzeňské biskupství).24 Otec Michal tak krátce 

po sametové revoluci začal hledat možnosti působení salesiánů v Plzni. Chtěl tak i částečně navázat 

na dřívější působení svých spolubratrů salesiánů, například bratra Reverenda, tedy Pavla Kadlečíka, 

a jejich spolupracovníků, kteří od 70 let, tehdy v ilegalitě – kongregace salesiánů byla oficiálně 

zakázána jako mnoho dalších řádů, jezdili s mladými ze Západních Čech na různé výlety, víkendové 

akce a prázdninové chaloupky. Také tímto reagoval i na poptávku samotných věřících, kteří, když 

se několik měsíců před listopadem 1989 dozvěděli, že otec Michal je salesián, sami projevili zájem, 

zda by nemohl začít pracovat s Plzeňskou mládeží (z téhož důvodu vzniklo přibližně ve stejné době 

skautské středisko ICHTHYS). Nebylo však místo a nebyl ani dům, kde by to bylo možné. Otec 

Michal ve své žádosti o získání objektu pro salesiánské dílo mimo jiné uvádí:  

 

„Pro naši činnost potřebujeme aspoň jednu budovu obsahující čtyři obytné místnosti 

s příslušenstvím a dvě prostorné shromažďovací místnosti, pokud možno se sociálním zařízením. 

Budova musí mít v sousedství dostatečně velký pozemek, který by mohl sloužit jako hřiště...“. 
25 

 

                                                 
23 Srov. KAPLÁNEK Michal: Osobní paměti, Salesiánské středisko mládeže, Plzeň, 2005. 
24 Srov. Tamtéž. 
 
25 Srov. KAPLÁNEK Michal: Osobní paměti. nepublikováno, Salesiánské středisko mládeže, Plzeň, [b.vr.] asi 2005. 
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Nabídky ze stran úřadů však byly nevyhovující. Otec Michal tak začal uvažovat o jiných možných 

variantách. Přišel nápad a nabídka působení salesiánů v internátu, který by byl při biskupském 

gymnáziu, které mělo v Plzni vzniknout. Ale i tato možnost padla, protože se ukázalo, že se 

salesiáni v nejbližší době něčeho takového nedočkají. Nebyl opět vhodný objekt a navíc vše bylo, 

jak se později ukázalo, založeno na nepodložených slibech. 

V průběhu roku 1990 se však naskytla velmi nadějná  nabídka – dům vedle filiálního kostela 

sv. Martina a sv. Prokopa v Plzni–Lobzích. Kostel byl spravován z farnosti Panny Marie Růžencové 

na Jiráskově náměstí. V té době zde byl farářem P. Antonín Hýža. Bytový podnik v domnění, 

že dům v blízkosti kostela sv. Martina a sv. Prokopa byl farní budovou, nabídl P. Antonínu Hýžovi 

dům k vrácení. Jak se později ukázalo, po tehdejším vlastníkovi se požadovalo, aby dům opravil, 

ale nebyly na to asi potřebné finance a asi ani vůle. V tomto domě bydlelo několik nájemníků, ale 

byty v tomto domě byly prohlášeny za zdravotně závadné. V domě nebyl plyn a chyběla kanalizace. 

Potom už zde byla jen místnost pro uskladnění nábytku z exekučně vystěhovaných bytů. Později 

se zjistilo, že dům farou nikdy nebyl. Byl postaven na začátku 20. století v roce 1904 katechetou 

Karlem Laubem, který učil náboženství v nově vzniklé škole v Revoluční ulici. Karel Laub dal také 

podnět k postavení kostela sv. Martina a sv. Prokopa. Ten byl postaven roku 1907 a měl sloužit jako 

„školní kaple“ právě nedaleko nově postavené školy.26 Katecheta Laub možná také doufal, že se 

kostelík stane jednou farním (sám se toho nedožil, ale jeho přání se po takřka 90 letech splnilo). 

Usuzovalo se tak právě z podoby farní budovy, kterou předtím postavil. Ta měla potřebné parametry 

(dostačující počet místností, velikost a potřebný farní sál pro větší počet lidí), jaké by měla fara mít. 

Určitě není bez zajímavosti, že katecheta Laub (po něm převzali stejnou myšlenku i katecheti, kteří 

působili v kostele sv. Martina a sv. Prokopa, a bydleli v domě právě po katechetovi Karlu Laubovi 

až do roku 1933, kdy se kostel dostal do správy nově vzniklé dominikánské farnosti u P. Marie 

Růžencové na Slovanech) postavil tento dům s myšlenkou, že bude určen na výchovu tehdejších 

„dětí ulice“. Po odchodu katechetů se dům dostal do soukromého vlastnictví a postupně v něm žilo 

několik rodin. V roce 1949 se však dům dostal do rukou státu na základě Benešových dekretů 

z roku 1945 jako konfiskát. Dům totiž patřil v této době již jedné německé rodině, která se tak 

musela z domu vystěhovat. Uživatelem se stal Obvodní podnik bytového hospodářství města Plzně, 

který ho potom po dobu 45 let obsazoval nájemníky. Nechával ho ale bez jakékoliv údržby. Dům 

tak zchátral natolik, že se dokonce uvažovalo o jeho demolici. 

Salesiánská provincie získala postupně do vlastnictví dům s přilehlými pozemky od plzeňského 

magistrátu a kostel sv. Martina a sv. Prokopa od farnosti Panny Marie Růžencové. Jako by se tím 

uzavřel kruh, který započal bezmála před 100 lety (přesně 93 lety). Jakoby neviditelná ruka Boží 

řídila všechny události a vedla kroky salesiánů na správná místa ve správný čas. A tak od 

1. července 1990 se dům stal vlastnictvím salesiánů. V rámci unifikace názvu salesiánských 

                                                 
26 Srov. KAPLÁNEK Michal: Osobní paměti. nepublikováno, Salesiánské středisko mládeže, Plzeň, [b.vr.] asi 2005. 
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pobočních zařízení vešla v platnost od 1. února 1991 změna názvu Selesiánské středisko sv. Martina 

pro mládež a katechezi v Plzni, Revoluční 98 na Salesiánské středisko mládeže, se sídlem tamtéž. 

PSČ 312 07.27 Jmenování dosavadního prefekta střediska na ředitele SSM v Plzni P. Michala 

Kaplánka SDB, provedl P. Ladislav Vik, inspektor SDB a vz. P. Benno Beneš, vikář SDB. Ještě 

předtím se konala poutní slavnost sv. Martina v listopadu 1990 za účasti pomocného biskupa 

pražské arcidiecéze mons. Františka Lobkowitze. I tu můžeme považovat za počátek salesiánského 

díla v Plzni. Avšak chtěl-li by někdo znát přesné datum, tak to bylo 9. září 1990. V tento den 

se salesiáni poprvé veřejně představili plzeňským věřícím v kostele sv. Martina a sv. Prokopa 

v Plzni–Lobzích. Otec Michal Kaplánek byl ještě předtím kardinálem Tomáškem ustanoven od 

1. září 1990 duchovním správcem v kostela sv. Martina a sv. Prokopa. Začala tak doba velikých 

nadějí, protože vše, co se týkalo náboženství a mládeže, bylo v okolí tohoto místa sice svým 

způsobem nové, ale z historického hlediska se dalo říci až tajemné. Věřící mládež měla naději, že se 

jí někdo začne soustavně věnovat. A zvláště u nevěřící mládeže, jedné z cílových skupin 

salesiánského díla, byla znát touha po poznání, touha dozvědět se něco nového o křesťanství, 

o kterém dříve nic neslyšeli, nebo měli jen zkreslené informace. Mládež se chtěla dozvědět pravdu. 

To byl pozitivní jev, o který se mohlo dílo opřít, a na kterém se dalo začít „toto dílo stavět“. Dá se 

říci, že mládež i ostatní lidé čekali, že je někdo osloví. Byla to doba příhodná k preevangelizaci 

i k evangelizaci. 

3.2.2  Působení salesiánů v letech 1990 až 1995 
 
V interních dokumentech Salesiánů v centrálním sídle v Praze se píše: „dne 11. října 1990: 

na základě jednání na pražském arcibiskupství dne 23. července 1990 byl pověřen P. Michal 

Kaplánek SDB vybudovat v Plzni salesiánské středisko sv. Martina pro mládež a katechezi.“28 

Uvedené středisko zahájilo svou činnost, jak již bylo uvedeno, dnem 1. září 1990. Otec Kaplánek 

byl jmenován duchovním správcem přilehlého kostela sv. Martina a sv. Prokopa. O provoz se tak 

začalo starat první „osazenstvo“, nebo můžeme říci „průkopníci“ salesiánského díla v Plzni. Byli to 

tito tři salesiáni: P. Michal Kaplánek jako prefekt a dva asistenti, Josef Mendel a Jiří Caha. 29 

Středisko prošlo několikrát změnou svého názvu. První návrh otce Michala Kaplánka zněl: 

„Katolické středisko volného času“. Na základě žádosti ze dne 11. února 1991 dalo souhlas 

Arcibiskupství Pražské ke zřízení salesiánského střediska mladých v Plzni–Lobzích a byla tak 

oficiálně církevně schválena činnost toho střediska pro mladé v Plzni. První oficiální název 

střediska byl „Salesiánské středisko pro mládež a katechezi“. Později po rozhovoru P. Michala 

                                                 
27 Srov. Interní dokumenty salesiánů Dona Bosca. Praha: archiv Salesiánského střediska mládeže, Praha-Kobylisy, 
1991. 
28 Srov. Interní dokumenty salesiánů Dona Bosca. Praha: archiv Salesiánského střediska mládeže, Praha-Kobylisy, 
1990. 
29 Srov. HURNÍK Alois, MENDEL Josef, CAHA Jiří: Výchovně pastorační projekt Salesiánské dílo Plzeň–Lobzy. 
Plzeň: interní dokument, 24. června 1996. 
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Kaplánka s P. Benno Benešem bylo středisko přejmenované na dnešní všem známé Salesiánské 

středisko mládeže. P. Benno Beneš tehdy říkal, že tento název lépe vystihuje spoluúčast mládeže 

při vytváření díla. Salesiánské dílo se tak nemělo stát dílem, v němž se budou salesiáni snažit dělat 

něco pro mládež. Mělo se tak stát spíše dílem, které spoluvytváří a buduje mládež sama spolu 

se salesiány. Podobně to bylo s titulem vedoucího střediska. Původně otec Kaplánek používal 

označení „prefekt“, aby svou funkci odlišil od funkce ředitele pražské salesiánské komunity, do níž 

Plzeňští salesiáni patřili. Toto označení bylo z praktických důvodů rovněž od 1. února 1991 

změněno na „ředitel střediska“. Všechny tyto „kosmetické úpravy“ měly jednu zcela konkrétní 

příčinu. Na začátku roku se totiž objevila možnost zařadit salesiánská díla mezi organizace, u nichž 

mohou občané, kteří odmítnou vojenskou službu, konat službu náhradní, tzv. civilní službu. Proto 

musely být všechny úřední názvy a vztahy vyjasněny. To se stalo také důvodem k tomu, že i ostatní 

začínající salesiánská díla v ČR byla označena názvem „Salesiánské středisko mládeže“. Toto 

schválení pražského arcibiskupství obsahovalo mimo jiné i tyto body:30 

 

Poslání a činnost Salesiánského střediska mládeže: 

  

• Salesiánské středisko mládeže v souladu s §2 odstavec 1 vyhláška číslo 432 Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy České republiky ze dne 31. července 1992 ve světle 

výchovného programu kněze Jana Boska uskutečňuje výchovně vzdělávací a rekreační 

činnost pro děti a mládež v jejich volném čase s důrazem na rizikové skupiny ohrožené 

mládeže. 

• Salesiánské středisko mládeže uskutečňuje pravidelnou zájmovou činnost, příležitostnou 

zájmovou činnost, prázdninovou činnost v salesiánské rodině, programy na víkendy a volné 

dny, turistiku a spontánní činnost pro děti. 

• Salesiánské středisko mládeže se podílí podle potřeby společnosti na rizikových 

programech města a okolí, zvláště sídliště, ve snaze předcházet rozpadu rodin, vlivu 

alkoholismu, vandalismu, toxikománii, drogám a jiným negativním vlivům, působícím ve 

společnosti. 

• Salesiánské středisko mládeže uskutečňuje všestrannou výchovně vzdělávací činnost jako 

pravidelnou činnost v kroužcích, kde se děti a mládež učí zručnosti s využitím fantazie, 

hrají na hudební nástroje, hrají pro sebe divadlo, věnují se sportovním hrám a soutěžím s 

důrazem na fair play. 

• Salesiánské středisko mládeže mimo dům organizuje výlety a pobyty v přírodě pod 

vedením zkušených aprobovaných vychovatelů. 

                                                 
30 Srov. Interní dokumenty salesiánů Dona Bosca. Praha: archiv Salesiánského střediska mládeže, Praha-Kobylisy, 
1992. 
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• Salesiánské středisko mládeže si klade za cíl působit výchovnými a vzdělávacími programy 

a náplní pro volný čas dětí a mládeže a přispět k formování osobnosti mladého člověka 

pro budoucí život a vhodné uplatnění ve společnosti. 

• Salesiánské středisko mládeže je orientováno poskytovat odbornou pomoc v oblasti práce 

s dětmi a mládeží v jejich volném čase především školám a školským zařízením, rodinám, 

rodičům a dalším zájemcům, formou porad a konzultací. 

 

Veškeré změny názvů však nezměnilo nic na faktu, že plzeňské středisko po svém založení bylo 

prvním místem v republice, kde se začala vědomě rozvíjet a realizovat myšlenka střediska volného 

času jako hlavní náplně činnosti salesiánské komunity. To, že se plzeňští salesiáni stali prvním 

střediskem, které existovalo úředně o pět měsíců dříve než ostatní střediska v republice, mělo mimo 

jiné jeden nezanedbatelný právní důsledek: až do r. 1995 bylo plzeňské středisko jediným 

střediskem s vlastní právní subjektivitou (a vlastním IČO odlišným od provincie a od farnosti). 

Díky tomu nesli plzeňští salesiáni od začátku sami hlavní tíhu společenské a ekonomické 

zodpovědnosti za svoji činnost i za stavební záměry. To jim umožnilo také zahájit projekty, které 

nebyly předem finančně zajištěné. Případný nezdar díla by totiž nanejvýš ukončil existenci 

salesiánů v Plzni, ale neohrozil by rozvoj díla na jiných místech v republice. Protože provincie 

tehdy nedisponovala žádnými finančními prostředky, které by mohly budoucnost plzeňského 

střediska zajistit, slíbil tehdy P. Michal Kaplánek představeným, že rozvine činnost do té míry, jak 

to dovolí finanční prostředky, které si sami plzeňští salesiáni seženou – samozřejmě s tím, že jim 

provincie v případě nenadálých finančních těžkostí pomůže. 

 

Ve skromných podmínkách tak začala svou činnost oratoř i středisko mládeže (společenství, schola, 

prázdninové akce atd.). A nebyl to vůbec jednoduchý začátek. Celá komunita, přestože již začala 

působit a rozvíjet své dílo, nemohla bydlet ještě ve „svém“. Budova, kde mělo středisko sídlit, totiž 

musela být od základu opravena a zrekonstruována, aby byla schopná provozu. A tak hledali 

salesiáni místo, kde by mohli bydlet, než budou provedeny nejnutnější práce, a oni se budou moci 

nastěhovat k sobě do střediskového domu. Na radu P. Hýži se zeptali provinciála dominikánů 

P. Duky, zda by jim nemohl po svém odchodu do pražského kláštera poskytnout svůj plzeňský byt, 

v němž v posledních letech bydlel. Jednalo se o několik místností v rodinném domě manželů 

Mikutových v Revoluční ulici č. 50. Bylo to asi 200 metrů od kostela a střediska. Část domu už 

před časem koupili dominikáni, ale v létě 1990 začali už bydlet v klášteře, a tak byl byt prázdný. 

P. Duka poskytl byt obětavě zdarma. Salesiáni předpokládali, že tam budou bydlet jen asi rok. 

Ve skutečnosti však šlo vše trochu pomaleji, a tak salesiáni bydleli v „azylu na padesátce“ až do 

roku 1993. 31 

                                                 
31 Srov. KAPLÁNEK Michal: Osobní paměti. nepublikováno, Salesiánské středisko mládeže, Plzeň, [b.vr.] asi 2005. 
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I tak se salesiáni hned od prvního okamžiku snažili naplňovat vše, co bylo určeno a napsáno v jejich 

oficiální zřizovací listině: 

 

„Poslání Salesiánského střediska mládeže je být účelovým zařízením církve se sídlem v Plzni, 

Revoluční 98. Jeho posláním je přispívat k výchově mladých lidí vytvořením prostředí, které 

napomáhá osobnímu růstu návštěvníků a účastníků akcí. Po stránce ideové a metodické se středisko 

řídí salesiánskými výchovnými zásadami, které vycházejí ze sepětí křesťanských etických hodnot 

s integrálním pojetím pedagogiky, které se odvozuje od výchovné praxe zakladatele salesiánů, jímž 

byl italský katolický kněz a vychovatel Giovanni Bosco (1815-1888). Tento systém výchovy je 

rozšířen po celém světě a je někdy označován pojmem „preventivní systém“. 32 

 

Mezi první kroky, jak přilákat mládež, bylo její oslovování v blízkosti střediska. Setkalo se to však 

s prakticky nulovou odezvou. Nikdo totiž netušil, kdo to jsou salesiáni a jaká je jejich činnost. Měli 

k nim velikou nedůvěru. Nově zavedené bohoslužby byly též slabě navštěvované, nedělní 

bohoslužby v 10.30 se v době od září do prosince 1990 zúčastňovalo průměrně patnáct až dvacet 

lidí. 

První projekt preevangelizace spočíval v návštěvě dvanácti základních škol v Lobzích, 

na Doubravce a na největším plzeňském sídlišti Lochotíně. Postupně navštěvovali všechny třídy 

druhého stupně, besedovali o křesťanství v hodinách občanské nauky a nabízeli možnost dalšího 

setkávání. Ředitelé škol jim obvykle vyšli vstříc. Od září 1991 začali vyučovat na všech zmíněných 

školách nepovinný předmět Základy křesťanství, který navštěvovalo 290 dětí. Toto byl jeden 

ze základních projektů v rozmezí let 1991 až 1994, jak oslovit mládež.  

V hodinách Základů křesťanství byly děti zvány na Salesiánské středisko mládeže, kde jim byly 

nabízeny různé aktivity a trávení volného času v oratoři, v zájmových kroužcích a dalších činnostech. 

Mimo to probíhala výuka náboženství na několika středních školách. Díky projektu preevangelizace 

se zájem dětí a mládeže přesunul ze škol do opraveného salesiánského střediska mládeže, protože 

se ukázalo, že výchovné prostředí se lépe vytvoří v domácích prostorách, než ve škole. V prvních 

letech se tak plzeňští salesiáni snažili o rozvoj svého díla v Plzni. Angažovali se proto v mnoha 

oblastech pastorace mládeže (například skauting,33 koordinace katechetů, diecézní mládež, Církevní 

gymnázium). Dokonce se jeden čas uvažovalo také o zřízení chlapeckého internátu. Nakonec se však 

stěžejním projektem salesiánů v Plzni stalo středisko volného času s názvem Salesiánské středisko 

mládeže. 

                                                 
32 Srov. Interní dokumenty salesiánů Dona Bosca. Praha: archiv Salesiánského střediska mládeže, Praha-Kobylisy 1990. 
33 Mezinárodní hnutí, jehož cílem je výchova a sebevýchova lidí všech věkových kategorií. 
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3.2.3  Stav mládeže v Plzni v roce 1991 
 
V roce 1991 bylo provedeno celorepublikové sčítání lidu. Z tehdejšího celkového počtu 173 000 

(některá uváděná čísla jsou zaokrouhlována, slouží jen orientačně) obyvatel Plzně jich 21 000 

navštěvovalo základní školu, 5 500 střední školu, 4 500 učiliště a 4 500 mladých lidí do 19 let už 

chodilo do práce. Kromě těchto mladých byl i poměrně vysoký počet mladých lidí, kteří do Plzně 

dojížděli, nebo zde bydleli na internátech. Dalo se na základě těchto údajů konstatovat, že děti 

a mládež (nebyli zde započítáni vysokoškoláci, kterých bylo a dosud je v Plzni též poměrně velký 

počet) tvoří v Plzni přibližně 20 procent populace, z nichž odhadem 70 procent (asi 25 000) bylo ve 

věku 11 až 20 let. 

Ke katolické církvi se tehdy hlásila ze všech obyvatel necelá třetina, to je přibližně 50 000 obyvatel. 

Z tohoto počtu jen asi 4,5 až 5 procent pravidelně navštěvovalo bohoslužby (asi tak 2 500 až 3000 

lidí). Z celkového počtu obyvatel to tedy bylo přibližně 1,5 procenta občanů. 

Z počtu věřících, kteří pravidelně navštěvovali bohoslužby, bylo odhadem asi 600 mladých 

do dvaceti let, z toho asi tak 450 v již několikrát zmiňované věkové hranici 11 až 20 let.34 

Situace mládeže v Plzni byla hodnocena jako obdobná jako ve všech větších českých městech. Tato 

mládež byla plna negativních zpráv ze sdělovacích prostředků, především v tomto ohledu vedla 

televize. Pokud by tento začátek salesiánského díla byl v dnešních podmínkách, tak velké procento dětí 

a mládeže by zcela jistě bylo negativně ovlivněno výpočetní technikou a vším, co je s ní spojeno (různé 

akční hry, internet a veškeré možnosti a prostředky s ním spojené). Mládež a děti však tehdy byly plny 

negativních zkušeností i z rodinného prostředí, kde byly svědky vyhrocených scén mezi rodiči, z čehož 

pramenil naprostý nedostatek rodinného zázemí. Tyto situace by již s dneškem asi byly podobné. 

 

Mládež v přilehlém městském obvodu 

Farnost sv. Martina  a sv. Prokopa v Plzni–Lobzích se shoduje s územím městského obvodu Plzeň 

4. Podle sčítání lidu z roku 1991 měla tato oblast (Plzeň–Lobzy, Plzeň–Doubravka a přilehlé obce 

na okraji města) 26 000 obyvatel. 

Mládeže do dvaceti let bylo tehdy asi 5 600, z toho ve věku jedenáct až dvacet let asi 3 200. Ke 

katolické církvi se hlásilo tehdy asi 9 000 obyvatel farnosti sv. Martina a sv. Prokopa. Z tohoto 

počtu bylo křesťanské mládeže asi 1 800 a ve věku jedenáct až dvacet let 1 350. 

Z celkového počtu katolíků navštěvovala pravidelně bohoslužby asi 3 procenta věřících, což je asi 

300 lidí. Z tohoto počtu bylo dětí a mládeže do dvaceti let asi šedesát a ve věkovém rozmezí 

jedenáct až dvacet let jich bylo 45.  

Je asi dobré dodat, že do farnosti sv. Martina a sv. Prokopa patří ještě i několik okrajových obcí, 

                                                 
34 Srov. HURNÍK Alois, MENDEL Josef, CAHA Jiří: Výchovně pastorační projekt Salesiánské dílo Plzeň–Lobzy. 
Plzeň: interní dokument, 24. června 1996. 
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které mají vesnický charakter. Mládež zde nebyla a není tak silně zdeformovaná městem a bylo 

znát, že zde děti a mládí měli lepší rodinné zázemí. 

 

Situace a počty dětí a mládeže z roku 2000 

V Plzni v roce 2000 žilo 17 965 dětí ve věku od šesti do patnácti let, 10 753 mladých ve věkové 

hranici patnáct až dvacet let. Na území obvodu Plzeň 4 žilo z tohoto celkového počtu 2 040 dětí 

ve věku od šesti do patnácti let a 1 390 mladých mezi patnácti až dvaceti roky. Podrobnější 

statistické údaje z tohoto regionu vypovídaly o hlavních problémech, které zde byly a vlastně 

dodnes stále jsou. Nezaměstnanost mladých lidí, psychické problémy u mladých lidí a vysoká 

kriminalita dětí a mladistvých, to vše byly faktory, se kterými chtěli salesiáni počítat a měli je 

na zřeteli při tvorbě svých pastoračních programů. Že to nebylo určitě jednoduché, protože zde byla 

mládež opravdu s různými problémy, dokládají následující čísla. 

Podle sociálního odboru ÚMO Plzeň 4 údaje za rok 2000:35 

 

Sociální a hospodářská situace v Plzni: 

• Počet obyvatel     166 759 

• Počet nezaměstnaných        6 433  

(to je 7,27 procenta vzhledem k celostátnímu průměru) 

• Počet drogově závislých    642 

• Počet rozvrácených rodin    355 

• Počet alkoholiků     306 

• Počet mladých lidí s psychickými problémy 977 

• Počet stíhaných mladistvých    487 

(23,9 procent  ze 100 procent stíhaných v městě Plzni) 

 

Situace městské části Plzeň 4: 

• Počet rozvedených   52 

• Počet sebevrahů    5 

• Počet záškoláků    36 

• Počet žáků    2 515 

 

K těmto číslům jistě patří i samotné vyjádření plzeňských salesiánů v roce 2000, na základě 

tehdejšího průzkumu: „Jedním z rozšířených způsobů trávení volného času plzeňské mládeže 

je návštěva klubů, převážně rockových (alespoň co můžeme pozorovat u mladých, kteří přicházejí 

                                                 
35 Srov. HURNÍK Alois, MENDEL Josef, CAHA Jiří: Výchovně pastorační projekt Salesiánské dílo Plzeň–Lobzy. 
Plzeň: interní dokument, 24. června 1996. 
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k nám do střediska). Velkou podporu vyžaduje rodina, protože statisticky vykazuje velkou 

rozvodovost a v posledních letech je velký nárůst mladých lidí, kteří spolu žijí, aniž by manželství 

uzavřeli.“36 

Pokud bychom chtěli vědět, jak se dále vyvíjely počty lidí v Plzni, lze se opřít o čísla, která jsou 

ze sčítání lidu v roce 2001. Z počtu 25 000 obyvatel ve farním obvodu sv. Martina a sv. Prokopa 

se přihlásilo 21,5% ke křesťanské víře. Ještě nebylo zmíněno, že tato farnost je městského typu 

na okraji velkoměsta a její součástí je i starší sídlištní zástavba. Vzhledem k tomu, že ještě v roce 

1992 byla celá Plzeň rozdělena do dvou farností (dnes je pět farností), stále je znát, že mnozí 

vnímají Plzeň jako jednu místní církev. I odtud onen trend, že se k salesiánům sjíždějí věřící a mladí 

prakticky z celé Plzně. 

3.2.4 Mládež, která dochází do střediska a oratoře 
 
Hned na počátku činnosti salesiánů v Plzni byla otevřena oratoř. Nejdříve byla pouze nedělní, ale 

brzy již byla každodenní. V této oratoři se salesiáni setkávali s mládeží, která by se jinak věnovala 

„pouliční zábavě“. Do oratoře je táhla touha a vědomí, že zde mají možnost si zahrát hry, které je 

baví. Zvláště v době začátku devadesátých let bylo znát, že tato možnost mladé velmi lákala, 

protože tehdy ještě nebyla tolik rozvinuta takzvaná kybernetická zábava, u které dnes mladí tráví 

spoustu času na úkor zdravého aktivního pohybu. Proto tato šance zahrát si například stolní tenis, 

stolní fotbal, volejbal, basketbal, fotbal, v zimě potom možnost si zabruslit nebo si zahrát hokej byla 

tehdy pro ně opravdu velmi lákavá. A byla zde spousta dalších činností. Toto byl jen částečný výčet 

možných aktivit ve středisku. Ovšem někdy měli někteří mladí své svérázné způsoby zábavy. Přeci 

jen to byly, a i dnes stále jsou (i nově příchozí), děti ulice, ke kterým se musí přistupovat specificky 

a je nutné jim postupně vštěpovat především základní přirozené lidské zásady a jednání. 

Tato mládež se zde se salesiány setkávala a setkává i v dnešní době v odpoledních 

hodinách. S mládeží nad 15 let to bylo a je ve večerních hodinách v klubu. Tento klub začal svoji 

činnost v roce 1995 a ještě o něm bude zmínka. 

Do střediska už tehdy přicházela, a dodnes to tak stále platí, také mládež, která měla 

vyhraněnější zájmy a měla touhu se něčemu naučit, v něčem vyniknout a prohlubovat znalosti. Této 

mládeži se nabízela a nabízí dodnes možnost zapojit se do různých kroužků a dalších výchovných 

a vzdělávacích aktivit, jako například víkendové a prázdninové pobyty. Jelikož práce a akcí stále 

přibývalo, bylo potřeba další „novou sílu“ do započatého salesiánského díla. Ve školním roce 1991/92 

tak měla již malá plzeňská komunita čtyři členy. K Jožkovi Mendelovi a Jirkovi Cahovi přibyl třetí 

asistent Tomáš Mareš z Prahy, který dokázal „přistoupit do rozjetého vlaku“ tohoto díla. Ačkoliv to pro 

něj nebylo vždy lehké, dokázal překonávat všechny potíže a svým přístupem a dary se stal velkým 

                                                 
36 KOMUNITA SALESIÁNŮ V PLZNI: Výchovně pastorační projekt, Interní dokument salesiánů. Plzeň 2002. Plzeň: 
SaSM, 5.prosince 2002 
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obohacením pro místní salesiánskou komunitu. Začalo tak pravidelné setkávání animátorů a od léta 

1992 se začaly pořádat letní tábory (chaloupky). Od září 1992 to potom byla další zájmová činnost 

(například další nové kroužky). Na víkendové akce a na chaloupky se jezdilo na různá místa 

v republice. Většinou to byly církevní objekty (fary, kláštery), ale nechyběly i výlety „pod stan“ nebo 

do ciziny. Dokonce když už středisko bylo poměrně dobře „zaběhlé“ odhodlali se plzeňští salesiáni 

i k náročnějším prázdninovým „chaloupkám“. Jezdilo se tak na kole po České republice, nebo se třeba 

jela „sjíždět řeka“. Některá místa, kam se jezdilo a dodnes jezdí na tradiční chaloupky a na víkendové 

akce pro mladé byly: Bukovec, Toužim, Hojsova stráž, Melchiorova huť, Chotěšov, Klenčí, Kvilda, 

Čechtice, Březí, Rumburk, Michlova huť a z ciziny to byl třeba Regensburg. 

Do oratoře a střediska přicházeli a stále přicházejí mladí nejen z farnosti sv. Martina a sv. Prokopa, 

ale z celého města Plzně. Občas se stane, že sem zavítají mladí i z jiných obcí a měst západních Čech, 

ale ti se zúčastňují především prázdninových akcí a činností. Mladí, kteří sem míří z ostatních farností 

města Plzně, a chtějí (nebo chtěli) sem docházet, mají dveře otevřené. Salesiánské středisko mládeže 

se postupem času stalo účelovým zařízením katolické církve, zřízené Salesiánskou provincií Praha. 

Ve své činnosti se stále snažilo uplatňovat zásady „otevřené práce s mládeží“, kde byl hlavně kladen 

důraz na individuální přístup k jedinci, prevenci negativních forem jednání, konkrétní programy 

pomoci a jiné další aktivity. Důvod, proč se salesiáni soustředili především na tyto aktivity, byl 

zřejmý, a lze použít i výrok z Bible Marek 2;17 nebo Lukáš 5;31: „Doktora nepotřebují zdraví, ale 

nemocní.“ V hodnotící zprávě z roku 2000 se uvádí: „Z větší části středisko navštěvují děti a mládež 

bez vyznání. Středisko se nachází v městském obvodě Plzeň 4, ve kterém žije bezmála 25 000 

obyvatel. Působnost se vztahuje ale na celé území města.“  

 

Mládež, která se setkává se salesiány při katechezi a v kostele 

V letech 1991-1992 se velmi rozvinula pastorační aktivita plzeňských salesiánů ve středisku 

a v přilehlém kostele. Za tyto dva roky bylo v kostele sv. Martina a sv. Prokopa pokřtěno téměř 

čtyřicet katechumenů ve věku od deseti do čtyřiceti let. Většinu těchto křtů (u katechumenů starších 

čtrnácti let) musel podle ustanovení církevního práva povolit biskup – tehdy to měl na starosti biskup 

mons František Lobkowitz, jakožto biskupský vikář pro západní část pražské arcidiecéze. Pan biskup 

se dost divil, že se udílí tolik křtů ve filiálním kostele, a zřejmě se divili i bratři dominikáni, když 

museli potom všechny tyto křty zapisovat do své matriky, poněvadž salesiáni a jejich středisko patřili 

do jejich farnosti. Tehdejší provinciál dominikánů P. Duka se i proto začal angažovat pro zřízení nové 

farnosti u kostela sv. Martina a sv. Prokopa. A tak P. Michal Kaplánek koncem roku 1992 obdržel 

spolu s dekretem o zřízení nové farnosti také ustanovení „prvofarářem” v Lobzích. Věc měla ovšem 

několik „háčků”: dekrety byly vyhotoveny, ale přitom nebyly vyjasněné právní a majetkové 

záležitosti. Salesiáni spravovali například kostel sv. Jiří na Doubravce, který byl pak ještě delší dobu  

v majetku arciděkanství. Závažnějším problémem bylo, že salesiáni dostali do správy farnost ale 
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bez fary. Patrně při zřizování nové farnosti nikomu nedošlo, že středisko, v němž byl prakticky 

celodenní provoz, může těžko sloužit také jako fara. To byl také důvod, který salesiány vedl k tomu, 

že v roce 1994 zahájili přístavbu na jižní straně kostela sv. Martina a sv. Prokopa. Tyto prostory měly 

právě nahrazovat neexistující faru. Od 1.ledna 1993 tak byla salesiánům svěřena služba v nově 

vzniklé farnosti sv. Martina a sv. Prokopa v Plzni-Lobzích.37 

Byl to pro salesiány a středisko další milník v jejich činnosti. Začali tak koordinovat práci 

v oratoři, středisku a farnosti. Znamenalo to sice více práce, ale hlavně poněkud jinou organizaci 

v práci celé salesiánské komunity v Plzni. Ta měla již v té době pět členů. Řady plzeňské 

komunity salesiánů rozšířil v roce 1992 P. Alois Hurník, který sem přišel z farnosti ze Slaného. 

Příchod P. Hurníka znamenal mnoho pro další vývoj komunity. Komunita dostala svého prvního 

ředitele. Koncem roku 1992 byla salesiánská komunita v Plzni oficiálně ustanovena a P. Hurník 

byl generálním představeným jmenován jejím prvním ředitelem. 

Při katechezích a v kostele se salesiáni setkávali s mládeží převážně z křesťanských rodin. 

Přicházela ovšem také mládež, která začala hledat svou životní orientaci. Obvykle to byli a jsou ti, 

kteří se se salesiány setkali ve školách v hodinách základů křesťanství, v oratoři, ve středisku 

mládeže a při jiných akcích salesiány pořádaných. Mnozí z nich se pak rozhodli stát se křesťany 

a připravovat se na křest. I na tyto katecheze v kostele přicházela mládež z různých částí Plzně. 

Dalším zlomovým okamžikem střediska byl rok 1995. Dnem 1. září 1995 totiž zřídila salesiánská 

provincie Praha se sídlem v Praze 8, Kobyliské náměstí 1, zastoupená provinciálem P. Benno Benešem, 

podle § 19 zákona.číslo 395/1991 Sbírky „O školských zařízeních“, vyhlášky číslo 432 Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy České republiky ze dne 31. července 1992 „O střediscích pro volný čas 

dětí a mládeže“ a vyhlášky 452 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky ze dne 

30. září 1991 „O zřizování a činnosti církevních škol a škol náboženských společností“ Salesiánské 

středisko mládeže – dům dětí a mládeže – se sídlem v Plzni, Revoluční 98, 312 07 Plzeň–Lobzy.38 Tato 

další změna názvu byla důležitá pro následující krok. Tím bylo rozhodnutí ze dne 27. února 1996, které 

vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. To na základě žádosti ze dne 22. 

listopadu 1995 zařadilo „Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže“ do sítě škol, předškolních 

zařízení a školských zařízení s účinností od 1. září 1996 s maximální kapacitou 100 dětí.39 Důvod byl zcela 

prozaický. Zlepšilo se tak výrazně financování střediska. Celá tíha financování tak již neležela na 

samotných salesiánech a farnosti. Tyto dvě složky dokázaly dodávat finance na chod střediska, ale pokud 

byla snaha (a byla to v podstatě i nutnost vzhledem k neustálému růstu počtu dětí) středisko a oratoř 

rozšiřovat a dovybavovat, byli tak odkázáni pouze jen na občasné dotace, dary od farníků a sponzorů. 

 

                                                 
37 Srov. HURNÍK Alois, MENDEL Josef, CAHA Jiří: Výchovně pastorační projekt Salesiánské dílo Plzeň – Lobzy. 
Plzeň: interní dokument, 24. června 1996. 
38 Srov. Interní dokumenty salesiánů Dona Bosca. Praha: archiv Salesiánského střediska mládeže, Praha Kobylisy, 1995. 
39 Srov. Interní dokumenty salesiánů Dona Bosca. Praha: archiv Salesiánského střediska mládeže, Praha Kobylisy, 1995. 
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Rozsah působení salesiánů v Plzni v roce 1996 

Jak již bylo několikrát zmíněno, salesiánské dílo v Plzni bylo všeobecně známé jako "Salesiánské 

středisko mládeže". Zahrnovalo oratoř, středisko mládeže a farnost. Salesiáni se snažili, aby 

mládež, která k nim přichází, zde nacházela domov. Dále usilovali, aby mládež vstoupila 

do výchovného prostředí, které by mělo být školou života. Dělali všechno pro to, aby zde byly 

dostatečné prostory ke hrám a aby zde bylo i hřiště. A nakonec, aby mládež měla možnost také 

vnímat, že vstoupila do prostředí, ve kterém se usiluje o rozvoj duchovních a mravních hodnot, 

a tímto prostředím byla a je pro ně farnost. Veškeré toto úsilí se koncentrovalo do díla 

základního typu - středisko mládeže, oratoř, farnost. 

3.2.5  Účinnost působení v díle základního typu 
 
Po zkušenostech z uplynulých pěti let působení salesiánů v Plzni se dalo konstatovat, že opravdu 

nejvhodnějším místem působení v díle základního typu je středisko mládeže, oratoř a farnost. 

Muselo to ovšem mít všechno potřebné materiální zázemí. V Plzni bylo toto zázemí velice 

přehledné, ale přece jen trochu malé a v některých částech provizorní. První dojem byl příznivý. 

Vyvstávala ovšem otázka, jak salesiáni, kteří zde pracovali a žili 24 hodin denně, byli schopni unést 

tíhu tohoto miniaturního prostoru psychicky a fyzicky. Fyzická stránka (fysis) a i psychická stránka 

(psyché) každého člověka, a tedy i řeholníka, totiž potřebuje pracovní prostor a prostor 

pro odpočinek. A oba prostory, jak pracovní tak odpočinkový, by měly být od sebe odděleny. Každý 

by tak měl mít svůj pracovní stůl (prostor) a stůl (prostor), u kterého bude číst a psát dopisy 

rodičům a známým, vyřizovat si soukromé věci a také odpočívat. Každé takové prostředí má své 

opodstatnění pro zdravý vývoj každé lidské osoby. Jevilo se jako správné a nanejvýš potřebné, aby 

každý řeholník měl svůj prostor pro bydlení a svůj prostor odpočinku. Když salesiáni v Plzni začínali, 

tak toto splněno vlastně bylo. Avšak bylo to pouze dočasné a hlavně to nebyl jejich „domov“. Poté, 

co bylo dokončeno podkroví střediska, přestěhovala se salesiánská komunita do podkrovního traktu. 

Byly to prostory, kde na každého salesiána připadalo přibližně 12 až 14 m2 obytné plochy. Tři 

salesiáni obývali každý svůj vlastní pokoj a dva asistenti obývali jeden společný pokoj. Jeden pokoj 

o 7 m2 byl volný jako pohostinka. Společná hala jejich obytného prostoru měla 23 m2. Koupelna 

a WC byly společné. Prostory pro odpočinek byly také pracovními prostorami, stoly pro oddych 

a odpočinek byly též stoly pracovními. Salesiáni zde žili v míru a pohodě, avšak stále to vnímali, 

že to bylo jen jakési určité provizorium, které se časem stane nedostačujícím, pokud budou, 

a to se předpokládalo s největší pravděpodobností, stoupat zátěže a pracovní vytížení na salesiány 

v důsledku zvyšování náročnosti jejich díla. 

O této otázce se hovořilo ve spojení s tím, že další úspěšné rozvíjení salesiánského díla bude 

záviset také na fyzické a psychické kondici salesiánů. Proto už v tento moment se uvažovalo 

a vymýšlelo, jak tento „problém“ řešit. Lze konstatovat, že salesiánské dílo v Plzni se za pět let své 
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činnosti rozvinulo do takových rozměrů, že bylo někdy obtížné zajistit účinnou asistenci, která měla 

zajišťovat výchovné prostředí. To se ovšem muselo řešit v rámci komunity a komunita musela hledat 

nejlepší způsoby asistence. Šlo o správnou organizaci asistence. Tehdy ještě nebyla plně využita 

pomoc laiků a animátorů a salesiáni si toho byli vědomi. 

V roce 1995 se v hrubých rysech dobudoval areál salesiánského díla dle tehdejších potřeb a plánů. 

Postavením komplexu pěti buněk se odlehčilo hlavní budově střediska a vytvořil se další prostor 

pro oratoř. Avšak jak se budu později zmiňovat, brzy přestaly být i tyto prostory dostačující, protože 

počet dětí a mládeže a  kroužků stále rostl a rozšiřovala se tak neustále stará ale i nová činnost 

ve středisku a oratoři. 

Po prvotní rekonstrukci domu bylo vybudováno v letech 1993–1994 plánované hřiště v prostoru 

mezi střediskem, komplexem buněk a kostelem. Oratoř probíhala později (po roce 2000) v nově 

otevřených prostorách střediska (klubovny, herna, víceúčelový sál s lezeckou stěnou, nealko bar), 

během roku 2002 a 2003 se navíc počítalo s vybudováním víceúčelového hřiště s umělým povrchem 

namísto starého antukového. Dalšímu rozšiřování střediska a oratoře bude ještě věnována vlastní 

kapitola. 

Toto všechno umožnilo aktivní pohyb dětí a mladých přímo v prostředí střediska a oratoře. Dále 

se salesiáni dohodli se dvěma školami o pronájmu tělocvičen, které mohli využívat ke sportování 

třikrát týdně v zimním období a též i za nepříznivého počasí. I toto byl krok kupředu. Vybudováním 

hřiště a zajištěním dalších sportovišť vlastně tak naplňovali motto „ve zdravém těle zdravý duch“. 

Vždyť i sám Don Bosco učil a vedl své chovance, aby se nebáli pohybu (a bylo už jedno, jestli 

při práci nebo při sportu, ovšem mělo to svá pravidla a jedno nesmělo být na úkor toho druhého 

a naopak), a potom se je samozřejmě snažil vést i po stránce duchovní. Ne nadarmo se říká, 

že znakem salesiána jsou vyhrnuté rukávy, což značí, že se nebojí práce a pohybu. 

V přízemí hlavní budovy střediska byl vybudován klub "V pasti", který byl určen pro mládež starší 

patnácti let. Nejdříve byl otevřen jenom v neděli, později potom každý den, kromě úterý a soboty, 

od 18.00 do 21.00 hod. Když byla večerní mše svatá, začínalo se v 19.00 hodin. Byla to oratoř pro 

starší. Mládež měla prostor pro rozhovor o svých problémech a zájmech a také měla možnost 

si poslechnout reprodukovanou hudbu. Pořádaly se zde diskotéky, koncerty, jednou v týdnu bylo 

video a předpokládal se i další program zaměřený na životní orientaci mladého člověka.40 

V rámci střediska mládeže fungovala oratoř jako nízkoprahový klub pro děti do 15 let. Adresáty byly 

a jsou primárně děti z problémových rodin a se sociálními problémy, sekundárně děti ze zájmových 

kroužků (bylo vedeno jedenáct tematických kroužků, kterých se zúčastňovaly děti a mládež 

do 18 let: němčina, španělština, kouzelnictví, pozemní hokej, modelářství, fotokroužek, flétna, 

                                                 
40 Srov. HURNÍK Alois, MENDEL Josef, CAHA Jiří: Výchovně pastorační projekt Salesiánské dílo Plzeň – Lobzy. 
Plzeň: interní dokument, 24. června 1996. 
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kytara, výtvarný kroužek a kroužek vaření) a děti z věřících rodin. Hlavním cílem oratoře bylo a je, 

podobně jako u všech programů, komplexní nabídka podle čtyř základních prvků valdocké oratoře. 

Ta „byla pro chlapce otevřeným domovem, farností zprostředkující evangelium, školou připravující 

pro život a hřištěm, kde potkávali přátele a dobře se bavili“.41 Stále zde však byly velké potíže 

v nedostatku místností a prostoru pro činnost oratoře a kroužků. Každý kroužek by například 

potřeboval mít pro optimální chod vlastní místnost. V tehdejší době to však možné nebylo. 

Částečným přínosem pro chod kroužků byl naštěstí farní sál v přístavbě. Ani tím se ovšem dostatečně 

nevyřešil problém nedostatku místností pro jejich správný chod. I tak ale byla stále snaha, aby toto 

všechno směřovalo stále kupředu. Mezi konkrétní cíle oratoře patřilo například osvojování 

si praktických dovedností běžného života, motivace ke schopnosti společně a aktivně trávit volný 

čas, orientace v životě, nalézání duchovních hodnot. Aby oratoř dobře a správně fungovala, 

potřebovala i své personální zajištění. Denně tak 2 až 3 pedagogičtí pracovníci (včetně salesiánů) 

společně s animátory a dobrovolníky zajišťovali a dohlíželi na správný chod oratoře. Ovšem jak 

rostlo středisko a oratoř a zvětšoval se počet zájmových kroužků, musel se logicky navyšovat i počet 

aktivních denních pedagogických pracovníků v oratoři. V dnešní době již funguje v celém středisku 

a oratoři 38 různých kroužků, a tak aspoň uvedu některé z nich: 

 

SPORTOVNÍ KROUŽKY 

 

• Moderní tance  

• Moderní tance HIP HOP  

• Stiga hokej  

• Horolezení I.  

• Horolezení II.  

• Stolní tenis 

• Rybářský kroužek  

• IN-LINE bruslení  

                                                 
41 Srov. KOMUNITA SALESIÁNŮ: Výchovně pastorační projekt provincie 2007, Interní dokument salesiánů. Praha: 
Provincie salesiánů, 2007. 
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TVOŘIVÉ KROUŽKY 

 

• Keramika I.  

• Keramika II.  

• Barevné sluníčko  

• Výtvarný kroužek  

  

JAZYKOVÉ KROUŽKY 

 

• Němčina začátečníci  

• Němčina konverzace  

• Angličtina začátečníci  

  

HUDEBNÍ KROUŽKY 

 

• Flétna předškoláci  

• Flétna pokročilí  

• Kytara začátečníci  

• Kytara pokročilí  

 

KROUŽKY PRO DALŠÍ DOVEDNOSTI A ZNALOSTI 

 

• Počítače základy  

• Počítače internet  

• Základy křesťanství 

• Základy křesťanství – „spolčo“ 

• Kroužek pro kutily  

• Kouzelníci  

• Filmařský kroužek 

• Filatelistický kroužek  

 

Uskutečňovalo se setkávání mládeže na různých úrovních, dále víkendové pobyty a též i letní 

prázdninové pobyty v mimoměstském prostředí. Například v roce 1995 se uskutečnilo třináct 

chaloupek, kterých se zúčastnilo 150 dětí a mládeže. 

Do salesiánského díla v Plzni byla také zahrnuta farnost sv. Martina a sv. Prokopa. Pro život farnosti 

byla velmi důležitá přístavba ke kostelu. Farní sál sloužil k setkávání farního společenství, 
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ke katechezi a byl také využíván pro různé střediskové akce. V sakristii se upravil prostor pro 

pastoračního asistenta a začala se budovat farní knihovna. Jednu místnost obýval P. Václav Růžička. 

1. ledna 1993 byla svěřena farnost sv. Martina a sv. Prokopa do správy salesiánů a od té doby 

se snažili budovat farní službu i farní společenství s vírou, že farnost bude přínosem pro celé 

salesiánské dílo v Plzni. 

Zvláštností salesiánského díla v Plzni  je skutečnost, že nejprve bylo vybudováno středisko mládeže 

a oratoř a teprve potom byla ustavena farnost. Proto jsou salesiáni dodnes v povědomí celého města, 

na úřadech a dalších institucích známí pod svým oficiálním názvem jako salesiánské středisko 

mládeže. Všechny tyto tři oblasti jejich působení však tvořil jeden celek: Salesiánské dílo v Plzni 

s komunitou salesiánů. Celá komunita se tak podílela a stále podílí na rozvíjení díla základního typu. 

3.2.6 Náplň a rozsah působení 

Náplň působení salesiánské komunity v Plzni byla a je dána Stanovami salesiánů Dona Bosca. Jde 

o to, aby salesiáni v dané situaci a v daném prostředí stéle lépe vytvářeli výchovné prostředí, 

ve kterém by děti a mladí nacházeli domov a mohli tak být v ovzduší důvěry formováni 

a vychováváni na rovině přirozené se zacílením na výchovu k víře, a aby na přirozeném 

základě mladého člověka byly vytvářeny předpoklady k přijetí víry. Salesiáni si byli a jsou 

vědomi, že bez přirozeného základu nelze budovat duchovní nadstavbu. Do oratoře a do střediska 

mládeže přicházelo mnoho mladých, kterým chyběly ty nejzákladnější přirozené návyky. Proto 

se od roku 1996 jevilo jako potřebné reagovat na tyto problémy dětí a mladých. Začal se tak rodit 

nápad konkrétnější pomoci v této oblasti. Odtud vyrůstá projekt Střecha – centrum pomoci dětem 

a rodině v krizi. Tento projekt se podařilo otevřít 1. ledna 2002. V září 2001 získalo středisko 

na Ministerstvu práce a sociálních věcí pověření k výkonu sociálně – právní ochrany dětí. 

K tomuto projektu se ještě později vrátím. 

Problémový stav dětí a mladých v této oblasti byl dán špatnou výchovou v rodině. Proto byly 

kladeny velké nároky na asistenci. Roku 1996 měl podle předběžného sdělení otce provinciála přijít 

do komunity jen jeden asistent a dva asistenti měli odejít. Komunita tak měla mít ve školním 

roce 1997-1998 jen 4 členy. Blížila se tak situace, kdy to, co salesiáni dva roky v jejich díle 

v plzeňském salesiánském středisku rozvíjeli v počtu pěti salesiánů, měli velice obtížně zvládnout 

ve čtyřech. Čekala je tak těžká zkouška a tehdy nějakou dobu nevěděli, jak tuto situaci řešit. 

Rok 1995 

V době, kdy se řešil předchozí problém, bylo tedy v komunitě pět salesiánů. Podle jejich tehdejšího 

názoru byl rozsah díla v roce 1996 zvládán touto komunitou na hranici jejich možností. Ideální 
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by tehdy pro ně byla komunita o šesti lidech. Což byl přesně opačný posun oproti plánům provinciála. 

Jejich zdůvodnění tohoto počtu bylo následující: k celkové činnosti díla základního typu bylo potřeba 

tři l id i  pro oratoř, dva pro středisko mládeže a jeden pro farnost.42 Protože však podle sdělení 

provinciála se měl, jak již bylo výše uvedeno, v roce 1997 snížit počet salesiánů v komunitě na čtyři, 

byla snaha, aby se tato těžká situace řešila za pomoci civilní služby nebo volontariátu. Tehdy to byl 

asi jediný schůdný postup, jak vyřešit potřebu šesti lidí pro dílo základního typu: středisko, oratoř, 

farnost. 

Přesto i tak předkládali plzeňští salesiáni požadavek, aby po odchodu dvou asistentů v roce 1997 

přišli místo nich dva salesiáni. 

Personální obsazení zaměstnanců a ostatních dobrovolných spolupracovníků s ohledem na zvyšující 

se náročnost činnosti byl též na hranici přetíženosti. Předpokládalo se, že by počet zaměstnanců 

v následujících dvou letech měl mírně vzrůst. Mělo to být dáno i tím, že od nového školního roku 

1996-1997 byli salesiáni se svým střediskem vedeni v síti školských zařízení a administrativa 

a účetnictví muselo být vedeno na profesionální úrovni. 

Rok 2003 

Jak bylo v předchozím odstavci uvedeno, optimální počet salesiánů v Plzni by měl být v počtu šesti 

osob. V roce 2000 komunita salesiánů již tento počet měla. Tehdy bylo v Salesiánském středisku 

mládeže zaměstnáno 10 interních zaměstnanců (včetně dvou salesiánů) a 2 muži na civilní službě. 

Pedagogickou činnost vykonávali i salesiáni, kteří nebyli zaměstnanci střediska. 

V oratoři a klubu pomáhali animátoři a dobrovolníci z řad mladých, kteří z větší části měli 

ke středisku vztah již po delší dobu. Většina z nich však neměla žádné pedagogické vzdělání. To byl 

přece jen určitý handicap, který se však plzeňští salesiáni snažili řešit. 

Na vedení letních táborů se podíleli také dobrovolníci, zhruba 10 z nich absolvovalo v letech  

1997 - 1999 dvouletý kurs pro animátory pořádaný zdejším Salesiánským střediskem mládeže. 

Zájmové kroužky byly také vedeny dobrovolníky, někteří z nich měli kvalifikaci v oboru, většina 

ale byla pedagogicky nekvalifikovaná. 

Aby se problém nekvalifikovanosti začal řešit, vzdělávání dobrovolníků se tak zamýšlelo především 

vlastními silami na pravidelných formačních večerech, u pomocníků z řad mládeže doplněných 

o formační víkendy. Předpokládalo se i využívání nabídek center vzdělávání. 

V programu Střecha, který vzhledem ke svému zaměření a činnosti potřeboval specifickou 

odbornost, byly tehdy zaměstnáni: 1 salesián na celý úvazek, 1 vychovatel a 1 sociální pracovník 

s odpovídajícím vzděláním. Se Střechou spolupracoval i pedopsychiatr (s jehož využitím se počítalo 

i v dalších programech střediska). 

                                                 
42 Srov. HURNÍK Alois, MENDEL Josef, CAHA Jiří: Výchovně pastorační projekt Salesiánské dílo Plzeň – Lobzy. 
Plzeň: interní dokument, 24. června 1996. 
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3.3  Personální obsazení 

Pro lepší přehled, jak se počet členů měnil, a jak se někteří spolubratři salesiáni střídali, nyní uvedu 

přehled kdo, kdy a jak v Plzni v salesiánském středisku působil: 

P. Michal Kaplánek 

Od 1. července 1989 začal v Plzni působit jako kaplan farnosti sv, Martina 

a sv. Prokopa. Dne 22. srpna 1990 byl ustanoven duchovním správcem kostela 

sv. Martina a sv. Prokopa a od 1. února 1991 byl ustanoven prvním ředitelem 

Salesiánského střediska mládeže v Plzni. Od 1. ledna 1993 P. Michal Kaplánek přestal 

být duchovním správcem kostela a stal se zde farářem. 18. června 1995 byl vystřídán 

P. Josefem Mendelem ve funkci ředitele SaSM, následovně 1. září 1995 odchází 

z komunity, avšak stále vypomáhá v duchovní správě až do roku 1998. P. Michal byl 

iniciátorem, hybatelem a vlastně zakladatelem salesiánského díla v Plzni. Podařilo 

se mu to, o co usilovali někteří jedinci před ním. Dnes učí a působí na teologické 

fakultě v Českých Budějovicích, kam z Plzně odešel. 

P. Josef Mendel 

1. září 1990 přišel do  plzeňské komunity jako asistent P. Michala Kaplánka, kterého dne 

18. června 1995 nahradil ve funkci ředitele SaSM. Od 1. září 1995 byl ustanoven vikářem 

místní komunity a byl jím až do 29. srpna 1999, kdy se stal ředitelem komunity namísto 

P. Aloise Hurníka, který odcházel do komunity v Ostravě. Dne 1. července 2002 byl sám 

nahrazen P. Markem Sklenářem ve funkci ředitele SaSM a 1. srpna 2002 poté odešel 

do salesiánské komunity v Praze–Kobylisích jako nový vikář provinciála. I P. Josef zde 

zanechal zcela jistě nesmazatelnou stopu během svého působení ve středisku. 

P. Jiří Caha 

Od 1. září 1990 byl členem komunity jako asistent až do 1. září 1992, kdy odchází 

na studia. 1. září 1995 se vrací zpět do Plzně již jako kněz a stává se ekonomem komunity, 

od 1. listopadu 1995 se stává členem společné duchovní správy. Tím je až do 1. září 1999, 

kdy se stává na dva roky až do 1. října 2001 moderátorem a vikářem místní komunity 
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(nahrazuje P. Josefa Mendela), od 1. září 1999 byl vystřídán P. Tomášem Marešem na 

pozici ekonoma komunity. Od 1. září 2004 odchází do komunity v Ostravě a je nahrazen 

ve funkci vikáře místní komunity P. Janem Vyhnálkem. P. Jiří jakožto jeden z prvních tří 

salesiánů se zásadním způsobem podílel na „pokládání základních kamenů“ salesiánského 

díla v Plzni. 

Pavel Caha 

Byl členem komunity od 1. září 1992 až do 1. září 1994. 

P. Alois Hurník 

Členem komunity a zároveň jejím prvním ředitelem se stal dne 4. listopadu 1992. 

Od 1. listopadu 1995 se stal ještě moderátorem společné duchovní správy. 29. srpna 1999 

byl nahrazen P. Josefem Mendelem ve funkci ředitele komunity a od 1. září téhož roku 

odchází do komunity v Ostravě. Otec Alois svými zkušenostmi byl velkým přínosem 

pro komunitu v Plzni a farnost sv. Martina a sv. Prokopa. 

P. Tomáš Mareš 

1. září 1992 se stal členem komunity a byl jím až do 1. září 1993, kdy na nějaký čas 

odchází jinam. Vrací se zpět do komunity 1. října 1999, kde několik dní předtím, 

od 27. září, přebírá po P. Jiřím Cahovi funkci ekonoma komunity. Od 1. září 2005 se stává 

diecézním duchovním rádcem skautů katolické církve. 7. listopadu 2005 je nahrazen 

P. Oldřichem Macíkem ve funkci ekonoma komunity. P. Tomáš je stále členem komunity 

salesiánů v Plzni a stále zde aktivně působí v práci s mládeží. 

P. Marek Sklenář 

Do Plzně přišel a členem komunity se stal 1. července 1997. Zůstal zde dva roky, 1. září 

1999 odešel pokračovat ve studiu teologie, aby se 1. července 2001 vrátil zpět již jako 

jáhen a od 7. července 2001 se stává opět členem komunity. 1. května 2002 se po svém 

vysvěcení na kněze (dne 27. dubna 2002) stává až do 31. srpna 2003 členem společné 

duchovní správy. 1. srpna 2002 nahradil P. Josefa Mendela ve funkci ředitele SaSM a je jím 

až do 1. října 2007, kdy odchází do komunity v Praze-Kobylisích. 
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P. František Bezděk 

Jako asistent působil v Plzni od 1. září 1995 do 1. září 1997. 

František Hroch 

V komunitě salesiánů v Plzni byl od 1. září 1995 do 16. dubna 1997. 

Emil Kuchta 

Byl členem komunity od 1. července 1999 až do 1. září 2001. 

P. Pavel Hanáček 

Od 1. září 2002 byl členem komunity a společné duchovní správy místo P. Josefa Mendla, 

a to až do 31. srpna 2003, kdy odešel z Plzně do Brna-Líšně. 

P. Zbyněk Schneider 

Členem komunity salesiánů v Plzni se stal 1. února 2002. 1. září 2003 se stal členem 

společné duchovní správy. Za jeho přítomnosti se rozrostl počet aktivních členů věnujících 

se sportu v oratoři. V roce 2006 odešel do Prahy. 

P. Josef Trochta 

Do Plzeňské komunity přišel a byl zde jako člen duchovní správy od 1. září 1999 až do 

30. září 2001. Od 1. října 2001 potom zde pokračoval jako moderátor duchovní správy 

až do 30. června 2002, kdy odchází do Pardubic. 

P. Oldřich Macík 

Do Plzně přišel a členem komunity se stal 30. června 2002, od 1. července se potom hned 

ujal funkce moderátora duchovní správy. 11. září 2002 po seznámení s prostředím střediska 

se stal ředitelem komunity po P. Josefu Mendelovi a byl jím až do 27. srpna 2005, kdy byl 

vystřídán P. Janem Vyhnálkem. Od 7. listopadu 2005 potom zastával po P. Tomáši 

Marešovi funkci ekonoma komunity. Odešel v září 2008 do Brna–Líšně. P. Oldřich 
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se věnoval též během svého působení salesiánským spolupracovníkům ze západních Čech 

jako pověřený delegát na jejich pravidelných měsíčních duchovních setkáních. 

Petr Zelinka 

Byl členem komunity od 1. září 2005 až do roku 2007, kdy odchází studovat do Turína. 

P. Vojtěch Sivek 

Nejdříve působil jako člen komunity v Plzni od 1. září 1993 až do 1. září 1995. Zpět do 

Plzně se vrátil v roce 2007, nejdříve zde byl jako ředitel komunity, v roce 2008 ho v této 

pozici vystřídal P. Antonín Nevola. Dodnes působí v Plzeňské komunitě jako moderátor 

duchovní správy. 

P. Jan Vyhnálek 

Přišel do Plzně a stal se členem komunity dne 1. července 2004, od stejného data se stal 

i vikářem místní komunity, když v této funkci nahradil P. Jiřího Cahu, byl jím až do 

27. srpna 2005. 1. září 2004 byl ještě ustanoven jako výpomoc ve společné duchovní 

správě. Dne 27. srpna 2005 nahradil P. Oldřicha Macíka ve funkci ředitele komunity a byl 

jím až do roku 2007, kdy ho vystřídal ve funkci P. Vojtěch Sivek. Dnes je jeho hlavní 

pracovní náplní projekt Střecha, kde působí jako klinický psycholog. 

P. Antonín Nevola 

Přišel do Plzně v roce 2008, kdy vystřídal na pozici ředitele komunity P. Vojtěcha Sivka. 

Dnes je zde stále na pozici ředitele komunity a též ředitele Salesiánského střediska 

mládeže. 

 

Nebyly to však jen samotní salesiáni, kdo se podílel na rozvoji salesiánského střediska. Bez velké 

pomoci místních dobrovolníků, kněží i laiků, by jejich úkol byl mnohem těžší. Za všechny 

pomocníky jmenujme aspoň některé. P. Antonín Hýža, který pomohl zajistit potřebnou budovu, 

dále dr. Anna Fremundová, která poradila P. Michalu Kaplánkovi, jak formulovat žádost a vůbec 

jak postupovat při získávání potřebné budovy od města. Při rekonstrukci domu pomáhali 

salesiánům mezi všemi například Kučerovi, Dáša Větrovská, Ing. Nykles. Ing. Švehla vypracoval 
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zdarma ve svém volném čase celý projekt přestavby a rekonstrukce budovy (podobně jako předtím 

Ing. Soukup studii). Josef Janovič z Plzně a Martin Špaček z Čelákovic byli prvními, kteří plnili 

civilní službu u salesiánů a též vydatnou měrou pomáhali při potřebných pracích. K elektrikářským 

pracím se nabídl Ing. Bělohoubek. Nelze nezmínit i dobrodince. Největšími z nich byly sestry 

Eliška a Marie Chudáčkovy a již jmenovaný P. Antonín Hýža. Pro středisko věnovali nejen 

prakticky všechny svoje úspory, ale také pohnuli mnohé další občany, aby salesiánům přispěli 

(sestry Chudáčkovy byly dcerami Pana radního Chudáčka. Obě sestry tak chápaly salesiánské dílo 

jako uskutečnění touhy jejich otce - člověka, který se zapsal zlatým písmem do dějin katolické 

církve v Plzni v první polovině dvacátého století). Takto by šlo pokračovat dále, protože počet lidí, 

kteří se spolupodíleli a i dnes spolupodílejí na chodu salesiánského střediska, je opravdu značný. 

Avšak nelze nejmenovat ještě jedno jméno mezi všemi. Ing Karel Ženíšek pomáhal a dodnes 

pomáhá. Od samého vzniku střediska byl jedním z prvních zaměstnanců laiků v Plzeňské diecézi, 

a dodnes se podílí od počátku střediska na jeho chodu. Významná je jeho funkce fundreisera.43 

3.4  Potřeba budování materiálního zázemí 

Salesiánské středisko mládeže a jeho prostory byly již v roce 1996 nevyhovující pro činnost 

střediska. Zejména šlo o místnosti pro zájmové kroužky, které v té době měly už zcela nedostatečné 

a prostorově nedostačující zázemí. Protože od nového školního roku mělo být Salesiánské středisko 

mládeže zařazeno do sítě školských zařízení, muselo se začít s novými stavebními pracemi a zázemí 

pro chod střediska takto řešit. Znamenalo to nové zajišťování dalších potřebných finančních 

prostředků. Vše nasvědčovalo tomu, že by se muselo vybudovat buď nové nebo rozšířit stávající 

středisko. Zatím to byly jen projekční záměry, jak by se mělo středisko dále budovat. Do konce roku 

1997 tak bylo potřeba tyto záměry upřesnit, aby se mohla začít projekčně zpracovávat nejvhodnější 

varianta. Týkalo se to prakticky každé z částí díla základního typu.44 

• Oratoř byla umístěná v komplexu buněk, které byly postaveny jako provizorium. To bylo v letech 

1994–1995. Jejich životnost se odhadovala asi na deset let. Nicméně asi stojí za poznámku, že 

tyto buňky slouží dodnes (je v nich sklad a dílny technického kutilského kroužku a také šatny 

pro sportovce využívající hřiště). I přesto se počítalo s vybudováním nové oratoře v rámci 

střediska mládeže. 

• Komunita. Také na ni muselo být v rámci nového střediska pamatováno. Již výše byly uvedeny 

důvody, jaké byly potřeby salesiánských spolubratrů. 

                                                 
43 Srov. KAPLÁNEK Michal: Osobní paměti. nepublikováno, Salesiánské středisko mládeže, Plzeň, [b.vr.] asi 2005. 
44 Srov. HURNÍK Alois, MENDEL Josef, CAHA Jiří: Výchovně pastorační projekt Salesiánské dílo Plzeň – Lobzy. 
Plzeň: interní dokument, 24. června 1996. 
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• Farnost. V nejbližších dvou letech bylo velmi potřebné stavebně, architektonicky a také 

i umělecky dotvořit interiér kostela. Předpokládalo se,  že první etapa by již začala v roce 1996 

na základě výsledků architektonické soutěže v roce 1995. Nejlepší návrh akademického malíře 

Vladimíra Havlice se upřesňoval a projednával s architektem Janem Soukupem. V roce 1996 

se dále předpokládalo dokončení terénních úprav v celém areálu salesiánského objektu, jako 

třeba zeleň a chodníky, a vybudování protihlukové stěny před hlavním vstupem do kostela. 

3.4.1 Rozvoj střediska, přehled práce, přístavby 
 

• Roky 1990–1993 

V těchto letech byla prováděna základní rekonstrukce budovy střediska, kterou získali salesiáni 

v havarijním stavu, aby byla obyvatelná a mohla sloužit svému účelu. Tyto práce stály 3.900.000 Kč 

(tehdy vlastně ještě Kčs).  

 

• Rok 1994 

Pokračovala oprava fasády a začala oprava střechy kostela sv. Martina a sv. Prokopa. Na tom 

se proinvestovalo 1.958.000 Kč. Dále byly pořízeny buňky výchovného prostředí pro ohroženou 

mládež za 900.000 Kč. V tomto roce se začalo budovat také hřiště u střediska. Potřebná 

částka činila 180.000 Kč  

 

• Rok 1995 

Začala realizace přístavby kostela sv. Martina a sv. Prokopa. Finanční náklady činily 

3.100.000 Kč. Tato přístavba obsahovala například již zmiňovanou knihovnu, farní sál, jednu 

místnost pro P. Růžičku. Jednalo se tedy vlastně o prostor, který měl nahrazovat prostředí fary. 

• Rok 1996 

Poté, co byly dokončeny všechny velké hrubé stavby, přišlo na řadu okolí střediska, aby 

to nevypadalo jako na staveništi, a děti a mladí se zde mohli opět cítit pohodlně. Šlo o zeleň 

a dlažbu kolem střediska a kostela. Vše stálo 157.000 Kč. 

 

V tomto roce byla také vybudována protihluková stěna podél komunikace, aby prostor před 

kostelem nesousedil přímo s velmi frekventovanou a hlučnou komunikací a farníci tak měli 

možnost po bohoslužbách před kostelem ve větším klidu spolu komunikovat. Vybudování stěny 

přišlo na 272.830 Kč. Začala též I. etapa úpravy interiéru kostela (dlažba, topení, lavice). Spolu 

s projektovou dokumentací, terénními úpravami a i výše uvedenou protihlukovou stěnou byla 

odhadovaná investice asi 800 000 Kč. 
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• Rok 1997 

Byla provedena oprava interiéru kostela sv. Martina a sv. Prokopa. Tato II. etapa úpravy interiéru 

kostela (elektroinstalace, architektonické úpravy, řešení jednotlivých architektonických prvků, 

ozvučení) měla dle odhadu přijít na 1.500.000 Kč. Nakonec byla vyčíslena částka za opravy ve výší 

2.947.000 Kč. 

• Rok 1998 

V tomto roce se začalo s budováním části centra pro volný čas dětí a mládeže. Prostavělo se 

4.500.000 Kč. 

Od roku 1991 až do roku 1998 se tak celkem proinvestovalo 18.239.514 Kč (do této sumy 

jsou započítány i práce na kostele sv. Jiří a jeho okolí, který patří do farnosti spravované 

salesiány). 

• Po roce 1998 

Od roku 1998 až do roku 2001 se začala stavět nová přístavba k salesiánskému středisku. 

Vyžadovala to potřeba dalšího prostoru pro děti a mladé, pro nové ale i stávající kroužky, 

nové krizové centrum, které se začalo vymýšlet, a pracovalo se na jeho strategii (jednalo 

se o program Střecha, který ještě budu později podrobně rozebírat) a v neposlední řadě 

i nový adekvátní prostor a domácí zázemí pro salesiánskou komunitu. Jednalo se však 

o přístavbu, která ve finální podobě je asi třikrát tak větší než původní salesiánské 

středisko. V době od roku 1998 do roku 2003, kdy se tato přístavba budovala, však muselo 

stavbě ustoupit střediskové hřiště, ze kterého se stal prostor na shromažďování stavebního 

materiálu. Do roku 2003 tak bylo středisko odkázáno, co se venkovního pohybu 

a sportování týkalo, na pronájmy tělocvičen a školních sportovišť, pronájem lední plochy 

zimního stadionu, popřípadě museli vzít zavděk nedalekým hřištěm. Po roce 2001, kdy 

byla stavba dokončena, má toto vnitřní rozdělení, platné prakticky dodnes: 

Nová budova – přístavba: 

• přízemí: vstupní komunikační hala s vrátnicí, nealko bar, vchod do výtahu a na plošinu 

pro tělesně postižené, prostory pro nízkoprahové kluby Balon a Vzducholoď 

• - ½ podlaží (směr dolů): hudební zkušebna, klubovna pro kroužek keramika, prostor 

pro debaty 

• ½ podlaží nahoru: víceúčelový sportovní sál (určen pro různé kroužky a aktivity – například 

fotbálek, floorbal, stolní tenis, breakdance, taneční kroužky), v tomto sále je též 
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i horolezecká stěna 

• 1. patro v nové přístavbě: oratoř – kulečník, stolní tenis, taneční kroužek, posilovna 

i s kompletním sociálním zařízením, klubovna rybářů, místnost pro kroužek informatiky, 

sborovna animátorů a dobrovolníků 

• 2. patro v nové přístavbě: zde je bydlení salesiánské komunity, kuchyň 

• 3. patro v nové přístavbě: dvě klubovny pro ostatní kroužky, v roce 2008 se zde postavila 

nástavba, která v podstatě zastřešila terasu a vzniklo tak kompletní třetí patro. Sídlí zde 

kroužek výtvarné výchovy, je zde konzultovna pro sociální program Střecha, kaple – nebo 

pro někoho známá jako meditační místnost (ještě není úplně dokončena, nicméně již slouží 

svému účelu), velká klubovna (tanec a další prostor pro náročné  aktivity) 

 

Stará budova – původní dům střediska: 

• sklep: sklady pro různé věci, například sportovní náčiní a potřeby 

• přízemí: kanceláře vedení střediska 

• 1. patro: takzvaný malý sál, slouží pro různé kroužky a též i jako jídelna 

• 2. patro: pracoviště programu Střecha 

 

Po této rozsáhlé přestavbě došlo též k přejmenování některých programů oratoře: 

   
Dosavadní název Nový název Podnázev 
oratoř Balón klub pro děti 
klub Past Vzducholoď klub mladých 
zájmové kroužky Kroužky zájmová činnost 
Střecha-centrum pomoci dětem a 
rodině v krizi Střecha 

Centrum pomoci dětem, mládeži a 
rodině 

  

V roce 2003 se potom začalo budovat také nové hřiště s umělým povrchem, takže po svém 

dokončení je víceúčelové a může se na něm hrát mnohem více her než dříve. V zimě 

poskytuje hřiště možnost vytvořit ledové kluziště na bruslení, hokej, popřípadě jiné akce 

na ledě. 

Postavením hřiště v podstatě skončil přerod střediska z původní do dnešní podoby. I díky němu 

se navýšila kapacita salesiánského střediska. Pokud v roce 1996 byla stanovena kapacita střediska 

na 100 dětí, po roce 2000 se díky zvětšené kapacitě počet registrovaných dětí velmi zvýšil.  
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Pro představu opět některé číselné údaje po roce 2000: 

Rok  pravidelná činnost prázdninové aktivity  

2000 552 162 

2001 526 229 

2002 474 120 

2003 519 191 

2004 530 186 

2005 542 Není údaj 

2006 521 Není údaj 

2007 530 159 
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4  Spolupráce s ostatními větvemi salesiánské rodiny 

Do budoucna se počítalo i s aktivnější spoluprací s ostatními složkami salesiánské rodiny. Salesiáni 

se tak připravovali na případnou spolupráci se sestrami FMA, které měly do Plzně přijít a působit 

zde od školního roku 1995/1996. Forma spolupráce a působení se teprve zvažovala a byla ve stádiu 

příprav a zrodu. Ve výroční zprávě z roku 2003 se potom uvádí: „V roce 1996 přišly do Plzně sestry 

FMA, mezi komunitou salesiánů a FMA se v současnosti udržují kontakty především na úrovni 

komunit.“45 Znamenalo to například společná duchovní ústraní, rekreace, společné slavení Vánoc 

a další podobné aktivity. Také se salesiánská komunita a FMA společně podílely na přípravě 

a realizaci některých akcí. 

Předpokládalo se, že i salesiánští spolupracovníci v Plzni a v celé západočeské diecézi se budou 

také v budoucnu rozrůstat a spolupráce s nimi se tak bude rozvíjet i nadále na různých úrovních. 

Spolupracovníci žili dosud ve velkém rozptýlení, proto i spolupráce zatím nebyla zcela jednoduchá. 

Nedalo se tu hovořit o společném plánování pastorační a evangelizační činnosti. Příslibem lepší 

budoucnosti a větší spolupráce byl třeba říjen 1996, kdy do rodiny salesiánských 

spolupracovníků byli přijati manželé Mikotovi. Byli to první spolupracovníci přímo v Plzni. 

Salesiánští spolupracovníci ze západních Čech se tedy dosud zatím pravidelně účastnili (a dodnes 

účastní) spolu se salesiány z Plzeňského střediska měsíčních ústraní. 

Někteří spolupracovníci však byli i prakticky nápomocni v budování střediska a některých potřebných 

záležitostí, které se ho týkaly, jako například Ing. Jiří Rezek z Karlových Varů, který byl tehdy 

ředitelem školského úřadu. Radil a pomáhal řešit otázky a složité problémy v souvislosti 

se zařazením salesiánského střediska do sítě školských zařízení. 

4.1  Služba v nesalesiánských dílech 

Jak již bylo naznačeno výše, otec biskup mons. František Radkovský usiloval o to, aby se salesiáni 

ujali diecézního centra mládeže v Plzni a působili zde. Byl to tehdy od biskupa velmi povzbudivý 

projev důvěry vůči plzeňským salesiánům. Stále se však naráželo na personální problémy 

a v tehdejší salesiánské komunitě si zatím nemohli dovolit si vzít na starost tuto náročnou činnost. 

Sestry FMA, které přišly v roce 1996 do Plzně, byly ochotny v Diecézním centru mládeže pracovat, 

ovšem za předpokladu, že v Diecézním centru mládeže bude také salesián kněz. Byla to jedna 

z alternativ, která by aspoň částečně vyřešila přání plzeňského biskupa, aby se salesiáni zapojili 

do vedení Diecézního střediska mládeže. Jednání nakonec nedopadlo úspěšně, protože nešlo zajistit, 

aby někdo z tehdejší komunity mohl být uvolněn pro práci v Diecézním centru mládeže (DCM). 
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Bylo by to již na úkor salesiánské činnosti ve vlastním středisku. Musel by tehdy přijít další salesián. 

To bylo ale tehdy obtížně uskutečnitelné. 

4.2 Vize salesiánů v roce 1996 do budoucna (roku 2005) 

To, co zde bylo vybudováno do roku 1996, hodlali salesiáni neustále zkvalitňovat a snažili se o stále 

větší zapojování laiků do salesiánského díla. 

Po stavební stránce se tak dotvářel celý areál jako jeden společný komplex podle etap, které jsem 

uvedl již výše. Podle projektu tak chtěli salesiáni postupně dobudovávat především středisko 

mládeže a oratoř s tím, že všechna provizoria chtěli postupně nahradit definitivním řešením. Bylo tak 

zcela pochopitelné, že i v tom byly zahrnuty dostatečné ubytovací a pracovní prostory pro komunitu 

a ubytovací prostor pro deset až patnáct lidí. 

Výchovně pastorační projekt chápali salesiáni jako podklad pro svoji výchovně pastorační činnost 

v Plzni. Bylo pochopitelné, že to mělo své nedokonalosti a že jej bylo potřeba hodnotit 

a dopracovávat každoročně při setkání celé komunity. Každým rokem se tak salesiáni 

snažili zhodnotit uplynulý školní rok, snažili se odstraňovat chyby a nedokonalosti své 

činnosti a hledali potom postupně další cesty, jak dobře působit mezi mládeží. To bylo potřeba 

k dalšímu úspěšnému rozvoji díla salesiánů v Plzni – salesiánského střediska a oratoře. Hodnocení 

věnovali salesiáni každoročně několik dnů buď v červnu na konci školního roku, nebo koncem 

prázdnin před zahájením činnosti střediska v novém školním roce. Výsledky takovéhoto 

hodnocení a podněty pro činnost v novém školním roce byly podkladem pro aktualizaci 

salesiánského výchovně-pastoračního úsilí. 

Byla snaha, a sami plzeňští salesiáni se usilovali, aby pro delegáta pro pastoraci mládeže 

i pro otce provinciála byl tento výchovně pastorační projekt jeden z podkladů pro koordinaci 

výchovně pastorační činnosti v této provincii. Plzeňští salesiáni chtěli tímto projektem k úsilí 

provincie alespoň nepatrně přispět. 

4.3  Projekt Střecha 

Již jsem se dříve zmínil o projektu Střecha. Nyní bych tento sociální program plzeňských salesiánů 

chtěl přiblížit a detailněji popsat. K dílu základního typu, což do této doby byla farnost, středisko 

a oratoř, přibyla nová aktivita Plzeňských salesiánů. Vyplývala z činnosti salesiánů v oratoři. Celý 

původní název: „Projekt Střecha – centrum pomoci dětem a rodině v krizi“ v sobě vlastně obsahuje 

svou náplň činnosti: pomáhat dětem, které mají z nějakého důvodu nedostatečné rodinné zázemí a trpí 

tím jejich vzdělávání a rozvoj osobnosti. Po několika letech, kdy středisko a oratoř již fungovaly 

                                                                                                                                                                  
45 KOMUNITA SALESIÁNŮ V PLZNI: Výroční zpráva, Interní dokument salesiánů. Plzeň: SaSM, 2003. 
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určitým zaběhnutým systémem, který se salesiáni snažili neustále zdokonalovat, byl sledován v oratoři 

a klubu velký nárůst dětí a mládeže s poruchami chování, nebo těch, kteří se nacházeli v obtížné 

životní situaci. Zjistilo se, že těmto jedincům nemůže pomoci standardní nabídka střediska mládeže. 

Bylo zde třeba intenzivního systematického odborného výchovného působení v úzké spolupráci 

s rodinou, školou a dalšími institucemi sociálně právní ochrany dětí a mládeže. Tak se došlo k záměru 

zřídit Krizové centrum Dona Boska (od září 2002 pod novým názvem), jehož první etapa – výchova 

v denní skupině – zahájila provoz ke dni 1. ledna 2002. Zároveň se  uvažovalo, že bude-li to potřebné, 

budou následovat v budoucnosti další kroky, například poskytování lůžka krizové intervence, 

stacionární část krizového centra, probační služba apod. Přestože se dříve zamýšlelo jako krizové 

centrum (lůžka pro pobyt ohrožených dětí), nakonec k tomu ale nedošlo. Postupně se přešlo spíše 

na aktivní centrum poradenství (ambulantní péče). 

Stručný popis činnosti tohoto projektu je: Centrum poskytující výchovnou, sociální, terapeutickou 

a duchovní pomoc dětem, mladým lidem a jejich rodinám ohroženým sociálně patologickými jevy. 

Centrum se dále podílí na rozvoji pedagogické kultury osvětovou a vzdělávací činností. To se dá dělit 

na jakési určité etapy. Například 1. etapa obsahuje výchovu v denní skupině. Tato výchova je 

polostacionární s dočasnou nabídkou pomoci dětem a zároveň ambulantní podporou rodiny dítěte 

ve spolupráci s rodiči. To znamená, že dítě zůstává v rodině (cílem není dostat dítě pryč od špatné 

rodiny, ale od negativních vlivů, které jsou v rodině), ve známém sociálním prostředí a v dosud 

navštěvované škole. Proto je důležitá poznámka: „Denní skupina nenahrazuje rodinu, ale doprovází 

a doplňuje ji vlastními výchovnými nabídkami. Velikost denní skupiny je max. 8 dětí“.46 Do 1. etapy 

patří také poradenská činnost rodičům, ambulantní odborná pomoc dětem a mládeži. 

Klienty zařízení střecha můžeme rozřadit skupinově: 

 

• Denní skupina (děti do 15 let s poruchami chovaní a těžko přizpůsobiví jedinci). 

• Poradenství (rodiče dětí a mladých s výchovnými problémy). 

• Ambulantní pomoc (děti, které nemohou navštěvovat denní skupinu a mládež v obtížných 

životních situacích). 

 

Cílem tak bylo učinit taková opatření podporující dítě a rodinu, která mohla zajistit to, že dítě zůstane 

ve své rodině, otevřená a na důvěře založená spolupráce s rodiči (popřípadě zákonnými zástupci) 

a těm, kteří se dostanou do osobní krizové situace, pomoci najít cestu k vyrovnání. 

Pokud by se měly popsat názorněji postupné kroky, jak projekt Střecha funguje, vypadalo by to asi 

takto: 

 

                                                 
46 KOMUNITA SALESIÁNŮ V PLZNI: Výchovně pastorační projekt, Interní dokument salesiánů. Plzeň 2002. Plzeň: 
SaSM, 5. prosince 2002. 
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• 1. Klient přichází na základě vyhledávací činnosti střediska mládeže (oratoř, klub, zájmové 

kroužky, doporučení školy, jednotlivých oddělení OSPOD při ÚMO, pedagogicko 

psychologické poradny a dalších institucí, které se zabývají sociálně právní ochranou dětí, 

na žádost rodičů a příbuzných nebo zákonných zástupců). 

• 2. Před zařazením do výchovného programu je provedena základní diagnostika. 

• 3. Proběhne setkání s rodinou, analýza situace a následné uzavření sociálního kontraktu. 

• 4. Dítě dochází každý den do centra po ukončení výuky ve škole (po obědě) a účastní 

se pravidelných činností centra, které spočívají ve třech programových blocích: 

• škola – domácí úkoly, doučování, dovednosti pro praktický život 

• sociálně psychologické aktivity – rozhovory, hry, terapie, modelové situace, 

zážitkové aktivity, meditativní cvičení 

• volný čas – zájmy, koníčky, sport, umění, hry – účast v oratoři 

• 5. Předpokládaná délka zařazení do programu je 2 měsíce. Následné doprovázení, sledování 

a další spolupráce s klientem a jeho rodinou jsou minimálně 2 roky v závislosti na věku. 

 

Pokud se vyskytne jedinec potřebující komplexní pomoc, je mu nabízena v programu Lano. Tento 

projekt nahradil v rámci programu Střecha projekt Výchova v denní skupině, který probíhal 

od otevření Střechy. Ve školním roce 2002/2003 byl tedy zahájen nový projekt Lano, který je více 

postaven na individuálním přístupu k jednotlivci. 

Pro názornost a lepší přehled uvedu několik bodů charakterizujících tento program:  

V pomoci dětem, jejichž vývoj je ohrožen, se uplatňuje moderní program intenzivní péče LANO.  

Společně s rodiči a případně dalšími, kteří mají vliv na vývoj dítěte či dospívajícího, se vytváří 

a uskutečňuje pomoc dítěti na základě : 

1. zkušenosti rodičů (a jiných blízkých osob), společně promýšlené a prohlubované 

2. odbornosti personálu projektu Střecha 

3. dobře sestaveným plánem pomoci snažícím se postihnout vše, co významným způsobem 

dítě ovlivňuje 

4. výběru z nabídky centra, která obsahuje ve čtyřech hlavních skupinách – oblastech (oblast 

poradensko terapeutická, oblast rozvíjení myšlení a školních dovedností, oblast podpory 

rodiny a ostatní aktivity) například tyto různé aktivity: 
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• výchovné poradenství 

• sociální poradenství 

• duchovně – pastorační poradenství (nově od roku 2006) 

• arteterapie 

• rodičovská skupina 

• rodinné terapie 

• krizové intervence 

• mediace partnerských vztahů 

• aktivní sociální učení (nově od roku 2006) 

• dramatická výchova 

• program instrumentálního obohacování kognitivních funkcí prof. Reuvena 

Feuersteina 

• zájmové kroužky v SaSM 

• dynamické vyšetřování potenciálu učení (nově od roku 2006) 

• doučování ve skupině (nově od roku 2006) 

• příměstský tábor „Start do školy“ (nově od roku 2006) 

• program zlepšování pozornosti KUPOZ (nově od roku 2006) 

• oblast tělesného rozvoje a zvládání neklidu 

• cvičení na zvládání neklidu v bazénu 

• program na rozvíjení hrubé motoriky a orientace v prostoru  

 

• víkendové akce pro celé rodiny 

• rodičovská podpůrná skupina 

• kurs přípravy žadatelů o přijetí dětí do náhradní rodinné péče (nově od roku 2006) 

 

• letní příměstský desetidenní tábor 

• pravidelné měsíční výlety 

• tvořivé sobotní aktivity 

 

Projekt Střecha je ojedinělý z několika důvodů. Je to jedno z pouze tří pracovišť v republice (věkové 

vymezení dětí, které jsou jeho klienty je osm až šestnáct let), kde se pracovníci zabývají prací s dětmi 

Feuersteinovou metodou47. Ve výchovném působení personálu jsou dále podstatné salesiánské 

principy, které jsou uplatňovány v ostatních dílech. Vychází se z výchovné zkušenosti zakladatele 

salesiánů Dona Boska, která je osvědčeným zdrojem evropské a křesťanské výchovné kultury, 

                                                 
47 Systém rozvíjení rozumových schopností dětí pomocí různých modulů (nástrojů), například tužka – papír. 
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a z nejmodernějších poznatků věd o výchově. Další specifikum vzhledem k podobným zařízením 

je dále díky propojenosti s volnočasovými činnostmi střediska. Klienti se tak mohou redukovat z řad 

návštěvníků střediska a denní skupina má částečně svůj program v oratoři. Jako veškeré okolní činnosti 

ve středisku musí i tento projekt mít své finanční a právní zázemí. Ministerstvo práce a sociálních věcí 

udělilo 4. září 2001 Salesiánskému středisku mládeže pověření k výkonu sociálně – právní ochrany 

dětí v rozsahu podle § 48 bodu a) b) c) zákona číslo 359/1999 Sbírky. Důležitý a v mnoha případech 

i rozhodující fakt, proč se klienti obracejí k vyhledávání pomoci právě v tomto zařízení, je, že tato 

pomoc je zdarma. Proto je potřeba mít zajištěné financování projektu z jiných zdrojů. Hlavní finanční 

krytí nákladů se předpokládalo z dotace rozpočtu Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu 

města Plzně a z dotace Ministerstva práce a sociálních věcí. Byly však dále potřeba i další příjmy: 

ty byly například z Ministerstva vnitra – prevence kriminality, dále sociální odbory ÚMO Plzeň 1–4, 

Salesiánská provincie Praha a v neposlední řadě i finanční dary. 

Personální obsazení jsem již dříve trochu zmínil. Nyní se k němu ještě vracím. V užším týmu 

je vedoucí projektu (v současné době je to Vladimír Gaier), jeden vychovatel, sociální pracovnice 

a pedopsychiatr. Kromě pedopsychiatra jsou všichni zaměstnáni na plný úvazek, užší tým se účastní 

pravidelných salesiánských formačních setkání. V širším týmu jsou ještě další externí odborníci 

a dobrovolní pomocníci. 

Krajský úřad Plzeňského kraje – odbor sociálních věcí a zdravotnictví rozhodl o rozšíření služeb 

projektu Střecha ke dni 1. ledna 2007 o:48 

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

odborné sociální poradenství 

 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou určeny pro: 

děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy 

osoby v krizi 

osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy 

rodiny s dítětem/dětmi 

Forma poskytování této služby je ambulantní. Kapacita byla stanovena na 200 klientů a počet – 2 000 

kontaktů (10 minutové jednání). Věková struktura cílové skupiny byla rozdělena následovně: 

• mladší děti (7 – 10 let) 

• starší děti (11 – 15 let) 

• dorost (16 – 18 let) 

• mladí dospělí (19 – 26 let) 

• dospělí (27 – 64 let)  

                                                 
48 Srov. Interní dokumenty salesiánů Dona Bosca. Plzeň: archiv Salesiánského střediska mládeže, Plzeň Lobzy, 2007. 
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Odborné sociální poradenství je určeno pro: 

• děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy 

• osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách 

• osoby v krizi 

• osoby, které vedou rizikový způsob života, nebo jsou tímto způsobem života ohroženy 

 

Forma poskytování této služby je také ambulantní. Kapacita byla stanovena na počet – 1 000 intervencí 

(30 minutových jednání) Věková struktura cílové skupiny byla opět rozdělena stejně jako 

v předchozím případě: 

• mladší děti (7 – 10 let) 

• starší děti (11 – 15 let) 

• dorost (16 – 18 let) 

• mladí dospělí (19 – 26 let) 

• dospělí (27 – 64 let) 

 

Jasným důkazem o tom, jak velký přínos projekt Střecha má, jsou počty klientů, kteří zde vyhledávají 

pomoc a rok od roku neustále jejich počet roste. 

Počty klientů v programu Střecha: 

 

• rok 2002–2003: 30 dětí, s 20 dvaceti bylo centrum v kontaktu, příležitostných akcí se zúčastnilo 

59 osob 

• v roce 2004 to již bylo 86 klientů (počítáni děti i rodiče), ve Střeše pracovali již 2 pedagogičtí 

pracovníci, 1 sociální pracovník a dobrovolníci. Bylo celkem 488 intervencí (každá trvala 

minimálně 30 minut) a 558 kontaktů (asi tak 10 minutové jednání ve prospěch klienta), celkový 

čas strávený s klienty činil 1286 hodin, u asistence studentů to bylo 1536 hodin 

 

• v roce 2005 opět nárůst na 117 klientů, studenti Pedagogické fakulty zde pracovali jako 

dobrovolníci a během 1120 hodin pracovali s klienty jako asistenti 

 

• rok 2006 bylo 67 dětí a 66 dospělých – dohromady tedy 133 klientů, bylo provedeno 

540 intervencí a 1390 kontaktů, a 1225 hodin přímé pedagogické práce v pravidelných 

programech a akcích, studenti uskutečnili v rámci programu Lano 930 hodin individuální 

asistence dětí. 

 

• rok 2007 – 125 klientů, 462 odborných kontaktů, 349 informačních kontaktů, 285 telefonických 
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intervencí a 193 jednání ve prospěch klienta (pomoc jako třeba doprovod na úřad atd.), byly již 

čtyři sociální pracovníci pod vedením vedoucího střechy PsLic. Jana Vyhnálka, SDB. 

 

 

Ve všech letech byly hlavní skupiny klientů (včetně rodin těchto dětí): 

• děti se syndromem poruchy pozornosti s hyperaktivitou 

• děti s poruchami chování (se špatně kontrolovanou agresivitou) 

• děti týrané a zneužívané 

• děti s následky rané deprivace 

• děti ze sociálně, ekonomicky a kulturně slabého a nepodnětného prostředí 

• děti z etnických menšin 

• dospívající s počínajícími deviantními formami chování: krádeže, záškoláctví, útěky, 

experimentování s drogami 
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5 Závěr 

Salesiánské středisko mládeže v Plzni bude zanedlouho slavit své 20. výročí. Toto dílo začalo 

prakticky stejně jako začínal zakladatel salesiánů Don Bosco svoje dílo v Turíně – z ničeho. Pomalu 

rostlo, prošlo si svými „dětskými nemocemi“. Občas nešlo vše ideálně podle plánů, avšak osobní 

plné nasazení všech salesiánů, kteří tímto střediskem prošli, neustále posouvalo toto dílo kupředu. 

Bez jejich víry, lásky, pokory a osobní oběti by dnes mnoho dětí možná nikdy nepoznalo opravdový 

význam slov „mít rád“. Mnoho z dětí by také možná nevědělo, co znamená mít opravdové 

přátelství. Všechny tyto osoby nechaly ve středisku určitý kus svého já, své duše. 

Postupně se tak utvářela vize, jak by středisko mělo fungovat, a jak oslovit místní mladé lidi a děti, 

cílovou skupinu salesiánského díla. Nebylo to jednoduché, vždyť salesiáni začali pracovat 

v prostředí města, kde věřících moc nebylo, a nedůvěra v „něco nového, co nikdo neznal“ byla 

velká. O to větší obdiv patří prvním třem „bojovníkům salesiánům“, kteří dílo v Plzni začínali. 

Neměli jistotu úspěchu, ale víra a naděje byla pro ně silou, která je hnala kupředu. Pojila 

je vzájemná důvěra a byli si jeden druhému oporou. 

Středisko vzniklo na území Pražské arcidiecéze a s její podporou. Administrativně přešlo 

do působnosti Plzeňské diecéze po jejím založení. V Plzni salesiáni doplňují pastoraci františkánů a 

dominikánů. Specializují se na děti a mládež ve věkové hranici jedenáct až dvacet let. Dílo 

základního typu se postupně rozrostlo v oratoř, středisko a farnost. Plzeňské středisko nabízí 

mladým smysluplné využití volného času, izolaci od sociálně patologických rizik, přirozeně 

autoritativní vedení, stálou asistenci po dobu činnosti – pobytu ve středisku. Současně i nenásilné 

seznámení s nematerialistickou životní filosofií. Cesty k realizaci v práci střediska odpovídají 

21.století, požadavkům mládeže na trávení volného času a zábavu a současně se nevymykají 

preventivnímu systému Dona Bosca. Středisko pracuje v souladu s duchem a řádem české 

provincie, pod jejím vedením. Jak je patrné z předchozího textu, drtivá většina „oratoriánů“ je z 

nefarních rodin, a sama tato skutečnost je důkazem plnění poslání odkazu Dona Bosca. 

V rámci střediska vznikl i jeden z dalších stěžejních projektů Salesiánského střediska mládeže 

v Plzni – projekt Střecha. Tato aktivita se postupem času vyprofilovala v ambulantní pomoc dětem 

a rodině v krizi. 

Středisko, přestože je velmi vytížené, spolupracuje aktivně i s Plzeňskou diecézí a podílí 

se na diecézních akcích. V dubnu 2009 například organizovali Setkání mládeže s biskupem, jindy 

to byly Dny víry apod. Salesiáni svojí jednoznačnou oddaností papeži a místnímu biskupovi, kterou 

Don Bosco vždy zdůrazňoval a vyžadoval od svých spolupracovníků, se nemohou vymykat 

a nevymykají se celocírkevním požadavkům hlásání radostné zvěsti. Jejich velikým přínosem 

je skutečnost, že jsou otevřeni všem, kteří respektují základní pravidla pobytu ve středisku a nejsou 

zaměřeni jen na úzce orientovanou skupinu věřících. Lze s plnou odpovědností konstatovat, že úloha 
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salesiánů v Plzni  i v diecézi je svojí specifikou a aktivitami nezastupitelná. To dokládá i fakt, že když 

bylo v Plzni zřízeno Diecézním centrum mládeže, tak toto centrum doplňovalo započaté Salesiánské 

dílo v Plzni a nesnažilo se přebrat jeho funkci. Vždyť i sám biskup původně nabízel salesiánům, aby 

toto centrum vedli. Snad snaha Salesiánského střediska mládeže a odkaz Dona Bosca přivede 

ke křesťanství a církvi „novou mladou krev“, která je tolik potřebná k zachování a samotnému vývoji 

církve v budoucnu. 
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6 Přehled použitých symbolů a zkratek 

 aj.   a jinné 

 FMA dcery Panny Marie Pomocnice 

 SDB salesiáni Dona Bosca 

 PTP pomocné technické prapory 

 SaSM Salesiánské středisko mládeže 

 SSM dřívější zkratka pro Salesiánské středisko mládeže 

 SSM socialistický svaz mládeže 

 Vz. V zastoupení 

 Sv. svatý 

P. Pater 

ÚMO úřad městského obvodu 

tzv. takzvaný 

apod. a podobně 

tj.  to je 

mons. Monsigneur 

Ing. Inženýr 

Dr. Doktor 

Hod. hodin 

OSPOD oddělení sociálně právní ochrany dětí 

 



 50 

7 Seznam použitých pramenů a literatury 

Seznam pramenů a knih 
 
26.GENERÁLNÍ KAPITULA: Da mihi animas cetera tolle. Květen 2008. 

BOSCO Don: Můj život pro mladé. Praha: Portál, 2007 

FERRERO Bruno: Vychovávej jako Don Bosco. Praha: Portál, 2007 

HURNÍK Alois, MENDEL Josef, CAHA Jiří: Výchovně pastorační projekt Salesiánské dílo Plzeň – 

Lobzy. Plzeň: interní dokument, 24. června 1996. 

INTERNÍ DOKUMENTY SALESIÁNŮ - Salesiánského střediska v Plzni a Salesiánského střediska 

v Praze–Kobylisích 

KAPLÁNEK Michal: Osobní paměti. Nepublikováno, Salesiánské středisko mládeže, Plzeň, bez 

vročení, asi 2005. 

KAPLÁNEK Michal: Pastorace mládeže. Praha: Salesiánská provincie Praha, 1999. 

KOMUNITA SALESIÁNŮ: Výchovně pastorační projekt provincie 2007, Interní dokument 

salesiánů. Praha: Provincie salesiánů, 2007. 

KOMUNITA SALESIÁNŮ V PLZNI: Výchovně pastorační projekt, Interní dokument salesiánů. 

Plzeň 2002. Plzeň: SaSM, 5.prosince 2002 

KŘÍŽKOVÁ Marie Rút: Kniha víry, naděje a lásky. Praha: Portál, 1996 

MED Oldřich  Kniha víry autor - samizdat  

Organický projekt provincie: schváleno Provinciální kapitulou 2007. Praha, 2007. 

PROVINCIÁLNÍ KAPITULA 2007: Výchovně pastorační projekt provincie 2007. Praha: 

salesiánská provincie Praha, 2007. 

SALESIÁNSKÁ RODINA DONA BOSCA: Charta společenství členů salesiánské rodiny Dona 

Bosca. Praha: Salesiánská provincie Praha, 2009. 

SCHLIÉLÉ Robert: Don Bosco. Praha: Portál, 1999 

Veteráni v bitvách o duše – nakladatelství a vydavatelství Jiří Miček – ATLAS 2001 

Životopisné paměti P.Ignáce Stuchlého - interní dokumenty salesiánské rodiny 

 

 

Internetové prameny 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Bosco (11. ledna 2009) 

http://www.sdb.cz/salesianske-farnosti/ (16. dubna 2009) 

 

 



 51 

Přílohy 

 
Příloha I 

Fotodokumentace salesiánského střediska mládeže v Plzni obr. 1 až 8. 



 52 

Příloha I 

 

 

1. Plzeň, Salesiánské středisko mládeže spolu s kostelem sv. Martina a sv. Prokopa 
(kostel a tři sousedící budovy), foto: letecký snímek, 30. srpna 2004, 9:54:12 

 
 

2. Plzeň, interiér kostela sv. Martina a sv. Prokopa po rekonstrukci a s novým oltářem.  
Foto: Jan Rezek, 26. června 2009, 15:33:40 
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3. Plzeň, Salesiánské středisko mládeže, klub Balon, nová budova. Foto: Jan Rezek, 26. 

června 2009, 15:29:58 
 

 
4. Plzeň, Salesiánské středisko mládeže, víceúčelový sportovní sál, nová budova. Foto: 

Jan Rezek, 26. června 2009, 15:26:22 
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5. Plzeň, Salesiánské středisko mládeže, malý sál - jídelna, stará budova. Foto: Jan 

Rezek, 26. června 2009, 15:22:44 
 

 
6. Plzeň, Salesiánské středisko mládeže, konzultovna pro sociální program Střecha, 

nová budova. Foto: Jan Rezek, 26. června 2009, 15:21:58 
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7. Plzeň, kostel sv. Martina a sv. Prokopa s polu s domem katechety Lauba z roku 1906. 

Foto: osobní archiv P. Michala Kaplánka 

 
8. Plzeň, Salesiánské středisko mládeže spolu s kostelem sv. Martina a sv. Prokopa 

(kostel, hřiště a tři sousedící budovy) a v horním levém rohu nedaleká škola, kde 
působil katecheta K. Laub. Foto: letecký snímek, 30. srpna 2004, 9:55:18 
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Salesian Youth Center in Pilsen 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annotation 
 
 
 
 
 
 
 

 

This bachelor thesis describes the foundation and evolution of the Salesian Youth Center in Pilsen. 

It aims to provide the readers with a comprehensive view of how the Center works with specific 

target groups; how the basic type of work is expanding – the Center, oratory and parish. The work 

tries to monitor all of the Salesians who have worked for the project during its gradual expansion to 

its present form. It describes the impact on its surroundings and what specific activities can be 

practiced. The thesis also describes “Střecha (The Roof)” project, which is still developing, as well 

as other projects that have been developed. 
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