ALMANACH
ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 — 2021/2022

KŘESŤANSKÝ DOMOV ML ÁDEŽE
U SVATÉ LUDMILY

Milí čtenáři almanachu a přátelé KDM!
Nedávno jsem četl jeden hezký roz-

Za tuto hezkou službu v duchu těchto

hovor s PhDr. Jaroslavem Šturmou,

principů i za naslouchání svěřeným

kde říkal, že v rodičovské výchově

mladým lidem díky všem sestrám,

jsou důležité 2 věci: Bezpodmínečná

vychovatelkám i ostatním zaměstnan-

dlouhodobá láska a přátelský, ale

cům působícím v křesťanském domově

pevně zakotvený řád, bez něhož se ve

mládeže. A přeji mnoho radosti, široké

složitém světě děti jen těžko orientují.

srdce a trpělivost s mladými i s nutný-

Obojí, myslím, platí i pro výchovu či

mi přestavbami domu!

formaci školní a mimoškolní. Je to
zdravý mateřský i otcovský princip,
který nás formuje. S obojím
je možné se setkat v péči
školských sester sv. Františka
a ostatních vychovatelů křesťanském domově mládeže.
I když se v mnohém naše doba
a mnoho forem dnes mění,
tyto principy stále zůstávají.
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Bratr Jakub Sadílek, františkán

Časová osa důležitých a zajímavých událostí spojených s KDM
1905
Zakoupení domu ve Francouzské ulici čp. 1
(pro potřeby bydlení sester a profesorů gymnázia a též za účelem zřízení penzionátu pro dívky)

1937–1938
Rekonstrukce objektu školy i ubytovací části na moderní školu s přilehlým penzionátem

1942
Obě budovy zabrány wehrmachtem

1945
Navrácení budov Kongregaci školských sester

1949
Škola zestátněna

1950
Zabavení budov státem a vystěhování sester do soustřeďovacích táborů

KDM V DATECH A ČÍSLECH

1991
Navrácení obou budov sestrám

1992
Zřízení Křesťanského domova mládeže u sv. Ludmily v objektu ve Francouzské 1

1994
Vysvěcena nová kaple
(vysvěcena otcem biskupem Františkem Lobkowiczem)

1996
Zahájení doplňkové činnosti ubytování hostů přes prázdniny

1998
Otevřena Kavárna u sv. Ludmily

2014
Obnova interiéru kaple

2018–2020
Výměna oken a nová fasáda

2019–2021
Zapojení do projektu Šablony II OP VVV

2020
Zavedení programu Previo pro ubytovávání hostů

2021/2022
První zkušební chlapecký pokoj na KDM

od 2022 Modernizace
Přechodný provoz v náhradních objektech

ZA POSLEDNÍCH 10 LET

700+
60+

UBYTOVANÝCH STUDENTEK
pocházejících nejen z různých koutů České republiky, ale i ze Slovenska, Německa,
Ukrajiny, Moldávie, Ruska, Vietnamu, Japonska…

Z VÍCE NEŽ ŠEDESÁTI PRAŽSKÝCH ŠKOL
z nichž nejčetnější zastoupení mají: Taneční konzervatoř hlavního města Prahy,
Střední škola knižní kultury, Pražská konzervatoř, Mezinárodní konzervatoř, Dívčí katolická škola,
VOŠ a Střední umělecká škola V. Hollara, SOŠ civilního letectví, SŠ Michael, VOŠ a Střední průmyslová
škola grafická, SŠ Michael…

HOSTŮ
TISÍCE UBYTOVANÝCH
v našem hostelu

900 000

PORCÍ JÍDLA
bylo uvařeno v naší kuchyni

Ohlédnutí ředitelky KDM
V letošním roce slavíme 30. výročí od

byly pro všechny v KDM, zaměstnance

okamžiku, kdy začala budova KDM

i ubytované, velkou výzvou.

sloužit jako domov mládeže pod zášti-

Čelili jsme neočekávané situaci v po-

tou Školských sester sv. Františka. Za

době epidemie covid-19, která ovlivnila

dobu své novodobé existence prošel

fungování všech středisek – výcho-

domov řadou proměn, ať již ve formě

vy, školní jídelny, hostelu i kavárny.

organizačních změn, drobných staveb-

Přijímaná restriktivní opatření zasáhla

ních úprav či personálních změn.

v nějaké míře snad každého člověka,

Mění se lidé, odcházejí absolventky

firmu či organizaci.

či zaměstnanci a přicházejí noví lidé.

Mezi nejvíce postižené nicméně patřily

Jedno ovšem zůstává zachováno,

školy a školská zařízení, jejich studenti

a to je naše hlavní poslání – vytvářet

a studentky, žáci a žákyně, ale také

bezpečný prostor pro život mladých

pedagogové i nepedagogičtí pracov-

lidí, kteří přicházejí do Prahy studovat

níci. Také my jsme se potýkali se vším,

střední či vyšší odbornou školu.

co bylo s restriktivními opatřeními

Obzvláště poslední dva školní roky

spojeno.

I v mimořádné situaci distanční výuky

přicházejí z válkou zasažených míst.

naše vychovatelky zůstávaly v kontak-

Nadále pokračujeme i v podpoře soci-

tu s našimi ubytovanými studentkami

álně slabších studentek ubytovaných

a podporovaly je nejen v jejich studiu,

v našem domově.

ale snažily se je také povzbuzovat

Všem našim zaměstnancům,

psychicky.

podporovatelům, spřízněným školám,
organizacím a spolupracujícím
firmám patří velké díky za to, že nám
pomáhají naplňovat naše poslání.
Každý z vás přispívá svým dílem
k vytváření příjemného, motivujícího,
podpůrného a přátelského prostředí
pro dospívající mládež.
Díky vám všem se mohou u nás
ubytovaní mladí lidé svobodně

Epidemiologická situace a restrikce
s nimi spojené také dopadly negativně
na činnost dalších středisek. Nemohli
jsme poskytovat ubytování turistům, ani realizovat další dodatkovou
obchodní činnost, což nás zasáhlo
i finančně. Stálo nás to hodně sil, ale
díky nasazení všech jsme se i s touto
situací vyrovnali se ctí.
V současné době se také dle svých
možností snažíme zapojovat do pomoci uprchlíkům před válkou z Ukrajiny, a to jak formou přechodného
ubytování pro ukrajinské studenty
přicházející do Prahy, tak i nabídkou
zvýhodněného stravování pro ty, kteří

rozvíjet, studovat a hledat, jak dát
svému životu správný směr a smysl.
Jsem vděčná za všechna děvčata,
která prošla naším domovem mládeže
a věřím, že na dobu u nás strávenou
vzpomínají s radostí a láskou.

Miroslava Lungová, ředitelka

Proč KDM? Odpovídají vychovatelky…
Ma xm iliá na O S F
Proč KDM? Protože jsou to živé holky a živí
kluci. Každý z nich je naprosto jedinečná
osobnost a nám je svěřena jako dar na určitou dobu. Dar, za který jsme vděčné a který
se snažíme co nejvíce rozvinout v ještě větší
osobitost a vrátit ho zpět k Bohu, abychom
my vychovatelky, naše dívky a naši kluci vytvářeli živé chrámy Boží k radosti Otce, Syna
a Ducha Svatého, tak aby Boží přítomnost
z nás všech ještě víc vyzařovala i k dalším
lidem, které můžeme na přímluvu sv. Ludmily, naší patronky, a Panny Marie Lurdské,
láskyplně shlížející z terasy našeho domova,
posunout blíž k jejich věčnému Domovu, kde
je pravé štěstí, pravý pokoj a pravá láska,
která touží obejmout každého z nás. A k této
lásce se snažíme naše děti přiblížit už 30 let.
To je i naší radostí a naším štěstím i naší
výzvou nejméně do dalších třiceti let.

Je ssik a K.
Vždycky jsem den v KDM přirovnávala k letu.
I když jsou každý den turbulence, hlavní je
dostat celou posádku a cestující (ubytované)
v bezpečí do destinace. V našem případě
do druhého dne, měsíce, roku... a hlavně do
nejdůležitější destinace, úspěšného dokončení střední školy; a to v psychickém i fyzickém
zdraví. KDM nabízí opravdu unikátní a velmi
moderně řešený koncept domova mládeže.

Líbí se mi, že zde je velmi dynamický, přátelský a moderní přístup k mládeži. Snažíme se
jít ubytovaným naproti, pochopit je a nabídnout jim otevřenou a nekritickou komunikaci.
Respekt by měl být oboustranný a nevynucený. Dny jsou naplněné společným sdílením
stresů, smutků, traumat a dalších náročných
emocí spojených jak s mládím, tak se životem
vůbec. Zároveň jsou ale ještě ve větší míře
naplněné smíchem, radostí, sdílením zážitků
a zkušeností. Každý den je odlišný od předchozího a ráda se nechávám překvapit, co
mě v práci potká. Tato práce vyžaduje velkou
dávku flexibility a pohotovosti a zaměstnanci
se musí rychle adaptovat na všechny situace,
které jim daný den přinese. Žádný „let“ není
stejný, a to mě baví.

M ar ké t a T.
Proč pracuji v domově mládeže? Práce s mládeží mě baví, je to můj koníček. A vždycky
jsem si přála, mít možnost se živit něčím, co
dělám ráda. Takže ve chvíli, kdy to má situace
dovolila, opustila jsem monotónní práci
v kanceláři a vrátila se k oboru, který jsem
vystudovala, tedy k pedagogice.
Velmi mě těší, že mohu mladé lidi doprovázet
na cestě k dospělosti, k osamostatnění se.
Jako odměnu vnímám, když vidím z KDM
odcházet krásné a spokojené mladé ženy
a muže.
Bonusem pak je vstřícné, neformální až téměř

rodinné prostředí domova mládeže, báječní

se a společně dokážeme někdy i nemožné.

kolegové, kterých si velmi vážím a kteří mě

Takže Proč KDM? Protože je to moje srdeční

nepřestávají inspirovat, moudré vedení, pes-

záležitost. Ta práce mě omlazuje. Takže díky

trost každodenní práce a stále nové a nové

ní, budu žít dlouho. Máš se na co těšit KDM.

výzvy, které mi tato práce přináší.

Be r nade t a O S F

An t o n í na OS F
Na KDM mě fascinuje jeho dynamika. Možná

Jako školská sestra jsem v KDM začala praco-

je to dáno jeho místem v centru Prahy, možná

vat díky poslání naší provinciální představe-

množstvím ubytovaných, nevím. Každopádně

né. Nastupovala jsem na začátku školního

mě baví, jak dům žije a hýbe se. Každý den

roku 2018/2019 s mnoha otazníky, co mě tady

a na každém pokoji trochu jinak. Někdy si

asi všechno čeká. Podobně na tom byly také

připadáte jako na zkoušce symfonického

všechny nově nastupující dívky a ta sounále-

orchestru, když se z různých dveří linou tóny

žitost společného bytí, práce, studia, radosti

různých nástrojů. Jindy jako ve výtvarném

i obtíží života mě chytla za srdce a drží dopo-

ateliéru. Někde je to jako na Matějské pouti,

sud. Proto KDM. Protože je to život, kus spo-

jinde je klid a pokoj, jako byste byli na chatě

lečné cesty a dobrého díla, které se osvědčí

v horách. Během krátkého času zde můžete

v čase dospělosti každé(ho) z Vás.

potkat radost i smutek, malé či velké úspěchy,

J uli e P.

nezdary, sdílet nové zážitky, naslouchat
mnoha životních příběhů, být u mnoha roz-

Mám svou práci ráda. Dlouho jsem nevstá-

hodnutí a vnitřních bojů, nechat se inspirovat

vala do práce s takovým nadšením. Snad jen

mladými lidmi...

první dva měsíce hned po maturitě, když
jsem začala chodit do své první práce.
Mé nadšení je tak velké, že do práce
dojíždím z Liberce. Z práce jsem nejen
nadšená, ale mám ze sebe dobrý pocit,
že mohu pomáhat studentům s jejich
každodenními problémy v začátcích života. Přiznávám, že je to někdy náročné,
ale díky skvělému kolektivu, který jsme
si tu vybudovali, se cítím mnohem lépe.
Navzájem se podporujeme, vyslechneme

Proč KDM? Protože je tu život.

Jak se u nás žije?
El en a Š.
Jsem tu 6. rokem. Na KDM se mi líbí. Vychovatelky nám pomáhají s učením, když
potřebujeme. Řeší tu individuální problémy.
Na intru je spoustu zajímavých a přínosných kroužků, např. keramika a cizí jazyky.
S vychovatelkami se člověk zasměje. Mají
individuální přístup.

A g á t a T.

An n a B.

KDM je dle mého názoru jeden z nejlepších

I wanted to live in KDM because the

ubytování poskytujících internátů v Praze.

athmosphere in here is really familliar and

Je blízko centra, takže dostupnost všeho

also the togetherness is great. Everyone is

potřebného je dostačující. Nadále oceňuji

there for each other, so the Christian aspect

útulné pokoje s velice dobrým vybavením.

is also not neglected.

Je tu i malá kuchyňka, ale myslím si, že tu
není ani potřeba, protože jídlo je tu vždy velice dobré. Jsou tu skvělé vychovatelky, které
mi vždy se vším pomohly. Internát bych určitě
všem doporučila.

A nič k a R. a Ró z a Š.
Líbí se mi na KDM, protože je tu hezké prostředí, rodinná a přátelská atmosféra.
Výchovný tým je tu velmi spolehlivý a přátelský. Pomohou s jakoukoli prosbou či
dotazem. Proto se mi na KDM líbí.

M ar c e la Z .
V KDM jsem ubytovaná nějaký pátek a jsem
velmi spokojená. Mám to blízko do školy,
a navíc v úžasné a krásné lokalitě.
V KDM je také super kolektiv a moc hodný
personál.
Jsem ráda, že jsem si vybrala právě KDM.

Na ilustračních fotografiích jsou studenti, studentky a vychovatelky KDM

Ze vzpomínek našich absolventek
Kr is t ý na B .
KDM bylo první místo, kam jsem kvůli házené
a kvůli škole odešla z domu. Přišla jsem
z menšího města do velkoměsta, znala jen
lidi okolo házené a pár nových spolužáků.
Výborná lokalita a dostupnost mi usnadnila
orientaci v novém prostředí. Přátelské prostředí a zázemí bylo pro mě jistotou, věděla
jsem, že se mám na koho obrátit, kdybych
měla problém a mamka třeba právě nebyla
na telefonu. A v čem je KDM jiný než ostatní
internáty? Asi hlavně v tom, že dokáže nabídnout podporu vždycky a aktivity všem.
Nezáleží na tom, jestli Tě baví sport, balet,
ruční práce, jazyky nebo studium – pro
všechny je připravena nabídka volnočasových aktivit. A nejen to, specifický je hlavně
individuální přístup ke všem „obyvatelkám“.
Ať mě život zanese kamkoli, období, kdy jsem
bydlela na KDM, je pro mě nezapomenutelné
a vždycky se budu ráda vracet.

Ra d osla v a T.
Prioritně jsem do Prahy přijela plnit si sny
ve své sportovní kariéře a také kvůli studiu.
Od začátku byla potřeba vyřešit problém
s bydlením. Škola i můj sportovní klub mi
okamžitě doporučili KDM, hlavně kvůli skvělé
lokalitě. Měla jsem popravdě strach – poprvé
bez rodičů ve velkém městě, nová škola, žádní přátelé. Nevěděla jsem, co mám od toho

očekávat. Po příjezdu na internát mě vřele
přivítaly vychovatelky, dostala jsem klíč od
pokoje a začalo pravé dobrodružství. Jsem
vděčná za to, že jsem měla tu možnost bydlet
no tomto internátu. Tolik zážitku a vzpomínek, nových přátelství, a hlavně zkušeností
do života. Navštěvovala jsem různé kroužky
a aktivity, které pro nás vychovatelky přichystaly: Mikulášská obchůzka, zdobení perníčků,
vánoční večeře, jarní koncert, výuka angličtiny a příprava k maturitě atd. Vytvořila jsem
si tady svoji druhou rodinu a příjemné zázemí
během střední školy. Uvědomila jsem si, že
domov netvoří budova, ale lidi, kteří v ní žijí.
Plná vzpomínek s maturitním vysvědčením
a slzami v očích jsem opouštěla po čtyřech
letech tento internát.

K at eř in a Ř .
Mně se v KDM během mého pobytu moc líbilo. Moc pro mě znamenala spolupráce s naší
Dívčí katolickou školou – měly jsme tam i pro
ostatní dívky vystoupení a na celodomovním
shromáždění i s vychovatelkami večeři. Ale
i celkově se mi tam líbilo. Moc mi, vychovatelky, chybíte. Hodně jste mě toho naučily,
pomohly jste mi i s učením a s uklízením.
Jsem za to moc ráda a pomohlo mi to. Ráda
do KDM občas zavítám i s mou dcerkou.

Ani čk a Z .

A dél a S.

V KDM jsem strávila celou moji čtyřletou

Bydlela jsem dva roky se svou kamarádkou

středoškolskou kariéru. Po Praze jsem do

Mášou na druhém patře. Spolu s pár pokoji

školy dojížděla skoro třičtvrtě hodiny jedním

jsme měly na patře mimo jiné i odpočinkovou

směrem, ale za super výhled, metro před

místnost, které všichni říkali čajovna, kam

domem, flexibilní a ochotné zařizování všeho

jsme chodily každý den kreslit. Byl tam klid

(včetně zůstat v Praze na víkend), dobrou

a mnoho holek tam nechodilo. Jednou nás

cenu ubytování i stravy a liberální vycházky

napadlo, že nakreslíme jednu ze sester.

(ve srovnání s dalšími pražskými středoškol-

Byla to sestra Pavla. Vzpomínám na ni jako

skými internáty) to stálo. Spolubydlící (i já)

na dobrou tichou sestru se zajímavou tváří.

byly občas na zabití, dopouštěly jsme se men-

To se nám zamlouvalo. Odhodlaly jsme se

ších lumpáren a celé patro muselo poslou-

a vyběhly o patro výš a zaklepaly na dveře

chat pištění mého hoboje. Ale bavila jsem se

sesterského bytu, kde sestra Pavla společně

nehorázně. I jsem se cestou pár věcí naučila,

s ostatními sestrami bydlela. Obě jsme ji

podívala se do divadel, z keramiky uplácala

prosily o pózování a ona svolila. Když jsme

domovní číslo, naučila se o trochu líp fran-

přitáhly sestru Pavlu do čajovny, posadila se

couzsky a trochu španělsky, občas jsem se

na židli a tužka na papíře začala svištět.

dokonce vykopala cvičit. Děkuji Kiki a Sáře

Myslím, že sestra Pavla měla z výsledku

za čtyřletou a dál trvající společnost. Aničce,

radost, hlavně kvůli tomu, že jsme s ní strávily

se kterou jsme na sebe narazily na chodbě

nějaký čas.

krátce před maturitou a především celému
„štábu“ KDM, jak
sesterskému, tak
civilnímu.
Především
s. Maxmiliáně,
s. Bernadetě,
s. Pavle, s. Jessice,
paní Tětkové,
paní Protivové.

OHL ASY rodičů a škol
My z Německa jsme za KDM velmi vděční. Naše

lidmi, být součástí fungujícího kolektivu.

dcera Anna je šťastná, že je s vámi. Děkuji mno-

I když minulý školní rok byl nelehký a plný

hokrát! KDM máme rádi kvůli pedagogickému

náhlých a nečekaných změn a také společenské-

a křesťanskému personálu. Všichni jsou moc

ho odloučení, tak i během této tzv. pandemie,

milí. Dům má dobrou atmosféru a je centrálně

kdy dcera trávila mnoho času doma, jsme byli

umístěný v Praze. Hledali jsme křesťanský dům

s KDM v kontaktu a vždy včas poučeni a infor-

i s víkendem. V České republice je to vzácné.

mováni o veškerých změnách, což považuji za

Přejeme KDM vše nejlepší! Moc děkujeme!

důležité.

rodina Bernreuther
Když se naše dcera Karolína v roce 2019 rozhodla, že se přihlásí k přijímacím zkouškám na
střední školy do Prahy a za několik týdnů nám
bylo oznámeno, že byla ke studiu přijata, neprodleně jsme začali řešit otázku, kde bude po celé
ty čtyři dlouhé školní roky bydlet. Žijeme celkem
daleko od Prahy, a proto jsme vybírali velmi
zodpovědně. Po návštěvě webových stránek
KDM jsem věděla, že jsem na správném místě
a nemýlila jsem se.
Dcera v KDM bydlí už druhým rokem a je zde
velmi šťastná a spokojená. Našla si tu mnoho
přátel a také se naučila být samostatnější
a přistupuje k povinnostem a každodenním záležitostem zodpovědněji. Tuto pozitivní změnu
v jejím chování a vyzrálejšímu pohledu na život
přisuzuji právě pobytu v KDM.
Vnesl do jejího života potřebný řád, kterému by
se doma pravděpodobně nenaučila tak brzy. Je
daleko více společenská a komunikativnější, než
bývala dříve, zvykla si být obklopená mnoha

Na KDM především oceňujeme laskavý a vstřícný přístup milých vychovatelek. Jistota, že se na
ně můžeme spolehnout, obrátit se na ně s prosbou nebo v případě problému, nám přináší pocit
klidu, což je v dnešní době podstatné a my jsme
velmi vděční za to, že je o naši dceru tak výborně
postaráno a má v Praze tak skvělé zázemí.
Dnes vím, a jsem tomu velice ráda, že naše volba
byla správná.

Miloslava Nakashima

školou Česka v polistopadové historii, vzdělává

KŘESŤANSKÝ DOMOV MLÁDEŽE U SVATÉ LUDMILY
SLAVÍ 30. VÝROČÍ!

děvčata s handicapy, tělesnými i duševními,

Gratulujeme a hlavně děkujeme! Ano, děkujeme

také ale dívky postrádající funkční rodinné

za starostlivost a péči, kterou věnují pracovnice

zázemí... Když se mě zákonní zástupci při přijí-

Křesťanského domova mládeže sv. Ludmily

macím řízení každoročně ptají, který z mnoha

našim studentkám, které zde nacházejí druhý

pražských internátů mohu pro ubytování stu-

domov, zázemí a útočiště po dnech náročného

dentek doporučit, v duchu se drobet zardívám –

studia. Já, jako ředitel školy i rodiče studentek

domovů mládeže v Praze je, já ale znám vlastně

víme, že je o ně dobře postaráno, že jsou v bez-

jenom jeden... ten, který je nám, naší škole,

pečí a mohou načerpat další síly. Příkladná je

nejblíž – tři stanice metrem...

oboustranná spolupráce mezi vedením Domova

Ještě blíž je nám KDM ale snahou nesloužit

a školy, kterou utužily i dvě zásadní situace

toliko těm, kdo službu možná až tak nepotřebu-

ovlivňující život v posledním období.

jí, ale i těm, s nimiž mohou být a obvykle bývají

V době pandemie Covid-19, kdy platila různá

těžkosti. Sestry mohou být studentkám naší ško-

omezení od úplného zrušení až po částečnou

ly domovem pro to, že se jako vychovatelky snaží

výuku a kdy některé domovy mládeže nefungo-

spolu s námi, s kantory, každou z nich uvidět,

valy, umístil Křesťanský domov dokonce (poprvé

uslyšet, až potom „vést“. Sestry v KDM jsou Dívčí

v historii) i chlapce z naší školy a umožnil jim

škole blízko nejen pro to, že jsou vzdálené jen tři

prezenční výuku. Podobně je tomu i při součas-

stanice, metro je kousek, ale ještě víc tím, že jsou

né situaci, způsobené válkou na Ukrajině, kdy

svým a našim ubytovaným studentkám ochotny

jsme díky porozumění vedení Domova mohli

učit se naslouchat společně s námi, společně

přijmout ke studiu dva ukrajinské studenty,

s námi se učí je vidět, slyšet. Proto my v Dívčí

kteří v něm našli ubytování.

škole rodičům a zástupcům našich studentek

Rád bych poděkoval jmenovitě ředitelce

budeme i dál doporučovat bydlení v KDM – stu-

Křesťanského domova mládeže paní Lungové,

dentky snáz urazí vzdálenost k sobě samým, ke

sestře Maxmiliáně a sestře Bernadetě za skvělou

svému smyslu, když ti, co je učí a ubytovávají, se

spolupráci a popřál všem pracovníkům hodně

spolu radí, mají k sobě blízko...

sil a úspěchů v jejich činnosti.

Dívčí katolická střední škola je nejstarší církevní

Luboš Hošek, Dívčí katolická střední škola

Mgr. Jaroslav Slavický, ředitel TKHMP

ŠKOLNÍ JÍDELNA
Někdy se říká, že srdcem každého domu je

Přesto jsme i za těch nejtvrdších podmínek

kuchyně.

dokázali udržet provoz kuchyně a flexibilně

Také v našem domově mládeže má kuchyň

jsme nabízeli stravování formou „take-away“

své důležité a nezastupitelné místo.

a to jak pro studenty na distanční výuce,

Pracovat či studovat s prázdným žaludkem

tak pro další strávníky. Finančně nás doba

se dá jen stěží. Těší nás, že se u nás stravu-

restrikcí nicméně zasáhla tvrdě, jelikož bylo

jí nejenom naše ubytovaná děvčata, žáci

určitou dobu naprosto znemožněno pokra-

a studenti zmnoha blízkých škol, především

čovat v provozu kavárny i v realizaci různých

z Arcibiskupského gymnázia a Gymnázia

kulturních akcí, kterými byla kavárna známá.

Evolution, ale také zaměstnanci z řady okol-

Jsme moc rádi, že se během jara letošního

ních firem a organizací či místní obyvatelé

roku podařilo řadu aktivit obnovit. Také jsme

Prahy 2. Za „normálních“ časů, kdy jsme ještě

se zapojili do pomoci ukrajinským uprchlí-

neznali slovo „lockdown“, se u nás pravidelně

kům nabídkou zvýhodněného stravování.

připravilo a vydalo až 700 porcí jídla denně.

Teď se již těšíme na „restart“ školní jídelny

Za posledních 10 let se v naší jídelně vydalo

i kavárny v nových zmodernizovaných pro-

úctyhodných 900 000 jídel.

storech. Věříme, že naši příznivci ocení nový

Poslední dva roky jsme se ovšem museli

koncept komerčního provozu kavárny a opět

vyrovnat s řadou omezujících opatření z dů-

si k nám najdou po dokončení rekonstrukce

vodu epidemie covid-19.

cestu.

STŘEDISKO DALŠÍCH SLUŽEB — HOSTEL
Již od svého zavedení v r. 1996 je hostelové

V červenci 2020 byl provoz hostelu po prvním

ubytování turistů důležitou součástí hospo-

lockdownu obnoven, ovšem šlo pouze o krát-

daření KDM. Výnosy z této činnosti pomáhají

ké intermezzo před další přísnou uzávěrou,

dofinancovat provozní náklady domova

která tentokráte trvala celých osm měsíců.

mládeže, a také přispívají k realizaci dalších

Na léto 2021 jsme opět mohli otevřít dveře

nezbytných investic, které si tato krásná

našeho hostelu pro turisty. S radostí můžeme

secesní budova žádá.

říci, že na KDM nezapomněli. I přes stále se

Do zaběhané úspěšné praxe vstoupila na jaře

vznášející přízrak covidu jsme v obou letních

2020 pandemie covid-19, která vedla k uza-

sezónách 2020-21 dosáhli vyššího procenta

vření ubytovacích zařízení v celé zemi, včetně

obsazenosti oproti obdobným ubytovacím

našeho hostelu. V této době došlo také

zařízením v Praze. Již teď se těšíme, až bude-

k personálním změnám ve vedení střediska

me moci naše hosty opět přivítat v moderni-

dalších služeb a navazujícím organizačním

zovaných prostorách KDM. Mezitím se o vás

změnám. Vedením střediska byla od května

rádi postaráme sice v kapacitně menších,

2020 pověřena Alena Molkupová a s jejím

nicméně stejně příjemných náhradních pro-

příchodem byl také zaveden elektronický

storách, kam se provoz domova mládeže na

hotelový systém Previo.

dobu rekonstrukce přesouvá.

NAŠE AKTUÁLNÍ VÝZVA — M O D E R N I Z A C E
Již v roce 2012 jsme společně s tehdej-

Z průjezdu je plánován také přímý

ším vedením domova mládeže identi-

přístup do skladu prádla a ze dvora

fikovali některá slabá místa v provozu

výtah pro zásobování kuchyně v sute-

domova mládeže.

rénu domova. V souvislosti s realizací

Jednalo se především o nedostatek

průjezdu vznikne napravo od hlavního

hygienických zařízení pro děvčata na

vchodu domova nová recepce.

jednotlivých patrech, průchod stu-

Celý projekt modernizace bude probí-

dentů gymnázia přes celé první patro

hat etapově. V první etapě dojde k re-

na oběd, ale také stávající dispozice

konstrukci domova mládeže včetně

kuchyně.

přesunutí kuchyně do suterénu domu.

Problematický je také jediný vchod

V projektu se počítá s velkokapacitní

do budovy, přes nějž prochází nejen

kuchyní s varnou o rozloze 70 m2.

velké množství lidí, ale také se tudy

Propojení kuchyně s domovem bude

nosí veškerý materiál, včetně prádla

zajištěno prostřednictvím nákladních

a odpadků. Uvedené věci komplikují

výtahů. V prvním patře domova vznik-

provoz domova a zatěžují všechny,

ne nová, provizorní, školní jídelna pro

kdo v domě pracují a bydlí.

obyvatele domova mládeže a studenty

Školské sestry sv. Františka, majitelky

gymnázia. Po dokončení všech etap

objektu, od té doby hledaly uspokoji-

projektu bude umístěna školní jídelna

vé řešení pro všechny tyto problémy.

gymnázia na dvoře a prostory v prv-

Teprve spojení obou budov, gymnázia

ním patře budou sloužit pouze pro

a domova mládeže, při přípravě pro-

ubytované v domově mládeže. Prostor

jektu modernizace umožnilo takové

kavárny bude umělecky restaurován

řešení nalézt.

a bude sloužit ke komerčním účelům.

Tento projekt řeší bezbariérový pří-

Spolu s restaurátorskou obnovou

stup do obou objektů a možnost jejich

kavárny bude také obnoven vstup do

zásobování. Nově vznikne průjezd

domova – všechny štuky a původní

v pravé boční části domova, který

barevnost vstupní haly. Ta bude kore-

umožní bezbariérový příjezd k nové-

spondovat s obnovenou fasádou i do

mu výtahu, zásobování školy, domova

ulice Francouzská, která modernizaci

mládeže, a především školní jídelny.

završí.

V dalších patrech domova budou řeše-

Modernizace přinese snížení počtu

na především hygienická zařízení, tak

lůžek na 116. Na druhou stranu věříme,

aby množstvím odpovídala dnešním

že zvýšením hygienického standardu

normám a standardům. Ve spolupráci

a přizpůsobením pokojů potřebám

s vychovatelkami byl projekt doplněn

dívek, dosáhneme zlepšení podmínek

o obnovené vybavení pokojů tak, aby

ubytování. Pro využití volného času

každá dívka měla vlastní studijní mís-

jsou vyhrazeny ještě některé místnosti

to. Na každém patře vznikne čajová

v suterénu budovy, kde bude pro uby-

kuchyňka a místo k setkávání. V po-

tované malé fitko se zrcadly a baletní

sledním patře bude průchod na terasu

tyčí a také keramická a výtvarná dílna.

veden přes zimní zahradu. V projektu

Z výše uvedeného popisu je patrné, že

je též počítáno s obnovením veškeré

modernizace řeší celou řadu tech-

elektroinstalace, novým osvětlením

nických problémů, které v původním

a výtahem. Součástí modernizace je

záměru nebyly ani identifikovány.

také výměna všech oken do dvora

Věříme, že její realizací také docílíme

a zateplení dvorní fasády. Střecha

obnovení původní krásy této secesní

bude odkryta a bude realizována nová

budovy a zároveň zajistíme přiměře-

skladba, která zajistí nejen lepší tepel-

nou kvalitu bydlení i provozu školní

nou izolaci posledního patra, ale také

kuchyně a jídelny, odpovídající náro-

odvětrání střechy tak, aby nedochá-

kům současné doby. Věříme, že dobré

zelo k jejímu znehodnocování vlivem

podmínky k životu přispívají k lepší-

kondenzace vodních par.

mu vytváření vztahů a k růstu celého
společenství domova ve
vzájemné pozornosti a lásce. Protože domov, to jsou
především lidé, se kterými
se denně setkáváme a jejichž pozornost a péče nám
pomáhá překonávat obtíže
každodenního života.

s. Dolores OSF, jednatelka

VIZE DO BUDOUCNA
V lidském životě se někdy při překročení 30. roku života hovoří o „Kristových letech“. Většinou se tím má na
mysli, že člověk dozrál a nezvratně
překročil práh k plné dospělosti,
kdy má ještě plno mladického elánu,
nicméně již začíná lépe rozumět tradicím a konzervativním hodnotám.
Při příležitosti 30. výročí fungování
Křesťanského domova mládeže u sv.
Ludmily můžeme říci, že i my jsme
se stali domovem „dospělým“: dospěli jsme v naší snaze naplňovat své
poslání a dokážeme ocenit hodnoty,
které nám byly předány našimi předchůdci.
I do budoucna bychom rádi pokračovali v tom dobrém, co dává určitou

vztahy, které jim vydrží celý život.

jistotu a pevný bod v našem rychle se

Rádi bychom také prohlubovali vaz-

měnícím světě – a to je poskytování

bu s dalšími katolickými výchovnými

zázemí domova, kde mladí lidé vždy

institucemi s cílem vzájemného po-

najdou člověka ochotného vyslech-

znávání a další spolupráce. Chceme

nout problémy, podržet, když je to

navázat na již úspěšně započaté pro-

nutné a podpořit v odvaze dělat

jekty se sousedním Arcibiskupským

samostatné kroky tehdy, když přišel

gymnáziem, se kterým nás spojuje

ten správný čas vykročit. Přejeme si,

nejen budova, ale také sdílené hodno-

aby u nás mladí lidé mohli rozvíjet

ty. Též bychom se rádi více zaměřili

nejen své intelektové schopnosti, ale

na budování živé sítě našich absol-

také sociální dovednosti a navazovali

ventek a nově i absolventů, umožnit

jim pravidelná setkávání či zapojení

mím pro rozšiřování obzorů a oboha-

do našich aktivit.

cování života mladých lidí, kteří u nás

Pevně věříme, že nově zrekonstruo-

stráví formační roky svého života.

vané prostory KDM nám do budouc-

Abychom mohli tyto naše vize změnit

na umožní realizovat více různých

v realitu, potřebujeme podporu vás

vzdělávacích, duchovně či umělecky

všech, kterým jsou naše hodnoty,

zaměřených či dobročinných aktivit,

poslání a služba blízké. Podpořit nás

nejen pro naše ubytované studenty

můžete prostřednictvím našeho Na-

a studentky, ale také pro naše hosty

dačního fondu či přímou podporou

či zájemce z blízkého okolí. Budeme

projektu modernizace. Za jakoukoli

rádi, když se prostory našeho domo-

pomoc a podporu jsme všem velmi

va stanou zdrojem inspirace a záze-

vděční.

NADAČNÍ
FOND
Křesťanského domova mládeže
V Křesťanském domově mládeže u svaté

času ubytovaných, na podporu křesťanských

Ludmily (dále KDM) je ubytováno 130 studen-

duchovních akcí, na podporu sociálně znevý-

tek a 4 studenti z různých středních a vyšších

hodněných studentů a na zlepšení materiál-

odborných škol v Praze. Pro zajištění kva-

ního vybavení KDM.

litnějšího prostředí v domově, na podporu

V rámci rozvoje využití volného času

jejich studia a pro celkový rozvoj domova

studujících se z prostředků nadačního

byla v roce 1995 založena Nadace pro rozvoj

fondu hradí kulturní představení, pravidelně

KDM, která se transformovala na Nadační

se doplňuje vybavení výtvarných dílen

fond Křesťanského domova mládeže (dále

a nakupují knihy do knihovny. Dále se zněj

nadační fond). Hlavním posláním nadačního

také hradí odměny do soutěží pořádaných

fondu je všestranně podporovat činnost

v KDM a nákup deskových her. Nadační fond

KDM. V současné době se soustředí přede-

se také podílí na vybavení fitka (běžecký

vším na podporu rozvoje využití volného

pás, rotoped, podložky na cvičení apod.)

a kuchyněk (rýžovar, mikrovlnka,
lednice...) pro ubytované studentky
a studenty. Zprostředků nadačního
fondu se také hradí narozeninové
balíčky pro ubytované, které
napomáhají dobrým vztahům mezi
vychovatelkami a studenty. Pravidelně
se po mších svatých zprostředků
nadačního fondu kupuje občerstvení
na agapé.
Nadační fond podporuje studenty ze sociál-

Děkujeme všem, kteří nás v uplynulém obdo-

ně slabého prostředí. Za několik studentek

bí jakýmkoliv způsobem podpořili. Bez vás

jsme uhradili ubytování a stravování v KDM,

by tato činnost nebyla možná.

dalším jsme zakoupili učebnice a školní
pomůcky. Díky nadačnímu fondu mohou

Za Nadační fond Křesťanského domova

i sociálně znevýhodněné studentky spolu

mládeže

s Klubem mladých diváků několikrát do roka
navštěvovat představení předních pražských
divadel.
V současné době se připravuje velká modernizace budovy KDM, která by měla zlepšit
hygienické podmínky pro ubytované v celém
domě. Chceme rozvinout i aktivity nadačního fondu tak, abychom nasbírali prostředky
na vybavení nových pokojů a společných
prostor.
Chcete-li činnost Nadačního fondu Křesťanského domova mládeže podpořit, můžete tak
učinit přes transparentní účet u Raiffeisenbank č.: 3831188001/5500. Všechny své dary
si podle zák. č. 286/1992 Sb. můžete odečíst
od základu daněv daňovém přiznání za daný
rok. Potvrzení o daru vám rádi zašleme.

Markéta Tětková

Pohled do tvůrčího světa

KDM

Slovo na cestu
„Život mě naučil, že žít znamená dostat trochu času, abychom
využili svou svobodu, naučili se
milovat a připravili se tak k věčnému setkání s Věčnou láskou.“
Abbé Pierre
Vážení přátelé,
společně se ohlížíme za uplynulými lety

všem, kteří tvoříte tým Křesťanského domova

a dáváme průchod vděčnosti za tento čas,

mládeže za vaši ochotu vytvářet ostrůvek

kdy mohl Křesťanský domov mládeže u svaté

bezpečí a podpory pro mladé lidi uprostřed

Ludmily sloužit dívkám z celé ČR. KDM se

Prahy! V červnu 2022 bude budova KDM

již po mnoho let díky péči Školských sester

díky celkové rekonstrukci oficiálně uzavřena

sv. Františka a ochotných spolupracovníků

a část dívek a výchovný tým se přesunou do

stal bezpečným přístavem, ve kterém našlo

dvou menších objektů v centru Prahy. Tato

útočiště a nasměrování mnoho mladých žen.

rekonstrukce má za cíl vrátit útulný a bez-

Františkánská spiritualita, kterou sestry žijí,

pečný domov dalším generacím mladých lidí,

nabízí velmi prostý způsob, jak lze předat

kteří studují v Praze. Obracíme se proto na

hodnoty Evangelia a lásky k životu. Je to

Vás všechny, kteří jste v KDM nějaký čas žili,

skrze vzájemný kontakt a vzor vlastního

i na ty, kteří s námi sympatizujete, s prosbou

života. Cesta sv. Františka z Assisi je cestou

o finanční pomoc. Naše spolusestry posta-

lásky, snahou neztrácet příležitost k laskavé-

vily nejmodernější školní budovu na začátku

mu slovu, úsměvu, jakémukoli malému gestu

2.světové války, v době, kdy nebyl čas ani

zasévajícímu pokoj, úctu a přátelství.

síla přemýšlet nad budoucností studentů.

Neznám autora, ale kdosi to samé vystihl

Povzbuzeny jejich příkladem bychom rády

krásně slovy: „Lidé zapomenou, co jste říkali.

tento projekt co nejdříve dokončily navzdory

Zapomenou i to, co jste dělali. Nikdy však

těžkostem současné doby. Pomozte nám

nezapomenou, jak se vedle vás cítili.“ Zdá se,

navrátit dům znovu jeho původnímu účelu!

že takovéto předávání hodnot přináší ovoce
a mění postoje dívek a následně i jejich rodičů. Chtěla bych touto cestou poděkovat Vám

Za Školské sestry sv. Františka
SM Dominika Konečná

