
DŮLEŽITÉ ÚDAJE V HISTORII SALESKA 

 Začátky salesiánského díla v Líšni 

 1990  příchod salesiánů do Líšně 

 1992 18. prosince – založena nadace Pro radost P. Evženem Rakovským 

(nadace pro výstavbu salesiánského střediska) 

 1993 1. května – první dětské odpoledne pořádané salesiány a dobrovolníky. 

Paní hraběnka Miloslava Belcredi věnovala pozemky pro stavbu střediska 

mládeže s kostelem. 

Salesiánské středisko mládeže 1995-2015 

 1995 Papež Jan Pavel II. posvětil v Olomouci základní kámen střediska 

mládeže. 13. října požehnán a uveden do provozu „likusák“ – prozatímní 

středisko mládeže, vybudování kluboven pro zájmové kroužky, dvě hřiště. 

 1996 Student Michal Svoboda vypracoval ideový návrh střediska mládeže po 

nezdařené arch. soutěži. 

 1997 Architekt Libor Žák dokončil prováděcí projekt střediska. 7. prosince 

hlavní představený salesiánů Don Juan E. Vecchi požehnal plány střediska. 

 1998 22. října zahájena stavba první části I. etapy – tělocvična. 

 1999 13. října byla tělocvična požehnána a uvedena do provozu, celkový 

náklad na stavbu 15,5 mil. Kč. 

 2003  V srpnu byla zahájena stavba druhé části I. etapy – oratoř, 12. října byly 

požehnány základy stavby. 

 2004 12. září byla budova požehnána a uvedena do provozu, celkový náklad 

činil 24,5 mil. Kč. 

 2007 Přípravy na podání žádosti o dotaci z fondů EU na projekt SALVE – 

dostavba střediska a přilehlá hřiště. 

 2009 Projekt SALVE získal podporu z fondů EU. V srpnu byly zahájeny 

stavební práce II. etapy stavby střediska mládeže, projekt SALVE. 

 2010 7. října byl nový objekt zkolaudován. 23. a 24. října 2010 projekt 

SALVE  – II. etapa stavby byla slavnostně uvedena do provozu. 

Informace o výročí: 

Salesiánské středisko mládeže v Brně-Líšni datuje svůj vznik k 13. říjnu 1995. 

Tento den byl požehnán a uveden do provozu „Likusák“, prozatímní středisko 

mládeže, kde byly vybudovány klubovny pro zájmové kroužky a dvě hřiště. Díky 

tomu mohli místní salesiáni začít plnit poslání salesiánské myšlenky Dona Boska 

a věnovat se dětem a mládeži pravidelně. Aby však mohli ve svojí činnosti 

pokračovat a více ji prohlubovat, bylo potřeba postavit objekt, jenž by poskytl větší 

prostory, ve kterých by mohli mladí lidé trávit svůj volný čas. S tímto posláním 

vznikla Nadace pro radost, jejímž cílem je od samého založení materiální podpora 

a výstavba celého salesiánského střediska a kostela. Během dvaceti let se 

podařilo postavit tělocvičnu a Salesiánské středisko mládeže, jehož součástí jsou 

klubovny a prostory pro kroužky, oratoř, klub, venkovní hřiště a kanceláře pro 



zaměstnance. Po celou dobu se salesiáni a dobrovolníci věnují dětem a mladým 

lidem a rozvíjí v nich jejich schopnosti.  V tomto roce, kdy všichni salesiáni na 

celém světě začínají slavit 200 let od narození Dona Boska, slaví také salesiáni v 

Brně-Líšni své dvacetileté působení. 

 

Salesiánské oslavy  
V roce 2015 oslavujeme tři důležitá výročí – 200 let od narození Dona Boska 
(zakladatele salesiánů), 120 let od posvěcení líšeňského kostela sv. Jiljí a 20 let 
od založení Salesiánského střediska mládeže. V duchu těchto výročí se nese i 
celý rok v Salesku.  
Připravili jsme pro vás řadu zajímavých akcí. Některé již proběhly – Ponožkový bál, 
Otevření kluziště pro zimní bruslení, Oslava svátku Dona Boska, vydání 
Salesiánského občasníku SaVo se zaměřením právě k významným událostem a také 
v rámci programu SaVIO proběhla zajímavá přednáška třech našich salesiánů, 
kteří momentálně v Líšni působí. Napříč celým rokem probíhá také v minigalerii 
Salesko výstava „Zpátky do minulosti“, která fotografickými dokumenty mapuje 
celých dvacet let salesiánského díla. Můžete zde také shlédnout fotografie všech 
salesiánů, kteří zde od začátku celého díla působili.  
 

Oslavy 20. výročí vrcholí: 

Salesko slaví Dvacítku 
V sobotu 3. října srdečně zveme děti i dospělé na velkou akci, kterou zakončíme 
celoroční oslavu 20 let existence Saleska. Bude připraven pestrý celodenní program 
s občerstvením.  
Ochutnávka z programu: 
13:00-15:00 soutěž pro děti Z pohádky do pohádky 
13:00-14:00 kouzelník Waldini 
15:00-16:00 Pavel Helan – písničkář 
16:15-17:15 divadlo Paravánek 
17:30-18:00 vystoupení mažoretek z Vinohrad 
18:00-19:00 soutěže pro dospělé 
19:00-20:30 Svítání – original czech music 
21:15-22:00 překvapení večera 
22:00 ukončení akce 
A na co se ještě můžete těšit? 
balónkový klaun 
malování na obličej 
skákací hrady 
skákací boty 
jednokolky 
koktejly pro děti – kavárna Kraválna 
stánky s občerstvením 
… a spousta další zábavy 
 


