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Občanské sdružení
MOST – České Budějovice

Výroční zpráva za rok 2012
„Drazí mladí,
Jsem rád, že u příležitosti 27. Světového dne mládeže se mohu na vás znovu
obrátit. V mém srdci zůstává živá vzpomínka na naše setkání v Madridu vloni v
srpnu. Byla to mimořádná chvíle milosti, při níž pán požehnal všem mladým,
kteří byli přítomni a přišli z celého světa. Vzdávám bohu díky za všechny plody,
jejichž zrod v těch dnech způsobil a které se v budoucnosti jistě rozmnoží ve
prospěch mladých i pro společenství, k nimž patří. Nyní se již zaměřujeme na
příští setkání v Rio de Janeiru v roce 2013, jehož tématem budou slova „Jděte a
získejte za učedníky všechny národy“ (Mt 28, 19).
Jako téma letošního světového dne mládeže jsme si vybrali povzbuzení z listu
svatého apoštola Pavla k Filipanům: „Radujte se stále v pánu“ (4, 4). Radost je
totiž ústředním prvkem křesťanské zkušenosti. I během světových dní mládeže
prožíváme zkušenost intenzivní radosti, ze společenství, z toho, že jsme
křesťany, radosti z víry. Je to jedna z charakteristik těchto setkání. Vidíme její
velkou přitažlivou sílu a ve světě často poznamenaném smutkem a neklidem je
důležitým svědectvím o kráse a věrohodnosti křesťanské víry. Povoláním církve
je přinášet světu autentickou a trvalou radost, jakou zvěstovali andělé pastýřům
v betlémě během noci Ježíšova narození (srov. Lk 2, 10). Bůh nejen hovořil,
konal zázračná znamení v dějinách lidstva, ale natolik se nám přiblížil, že se stal
jedním z nás a prošel všemi etapami lidského života. V současné obtížné situaci
mnozí mladí okolo vás velice potřebují pocítit, že křesťanské poselství je
poselstvím radosti a naděje! Spolu s vámi bych chtěl uvažovat o této radosti a o
cestách k jejímu nalézání, abyste ji mohli prožívat stále hlouběji a být jejími
nositeli mezi těmi, kdo se nacházejí ve vašem okolí.“
Poselství papeže Benedikta XVI. k XXVII. Světovému dni mládeže 2012
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VZNIK OS MOST
Občanské sdružení Most – České Budějovice (dále jen OS Most) vzniklo 18. dubna 2005
přejmenováním „Hnutí dětí a mládeže českobudějovické diecéze“, které bylo
registrováno Ministerstvem vnitra ČR 30. 9. 1993.
OS Most je dobrovolným sdružením dětí, mládeže a všech lidí, kteří usilují o výchovu
mladé generace, jejich morální, kulturní a duchovní formaci i o rozvoj tělesné zdatnosti.
Sdružení jako samostatný subjekt pomáhá rozvíjet činnost Diecézního centra pro mládež
České Budějovice a Diecézního centra života mládeže Ktiš zejména akcemi pro
neorganizovanou mládež, vytvářením dlouhodobých vzdělávacích a formačních aktivit
a také rozvíjením kontaktů s dětmi a mládeží ze zahraničí.
OS Most je členem Asociace křesťanských sdružení mládeže, která působí ve všech
krajích České republiky vyjma Pardubického.

SÍDLO
OS Most – České Budějovice, Biskupská 4, 370 21 České Budějovice
IČO: 49021125
DIČ: CZ49021125
ČÚ: 4200053535/6800

ZPŮSOB ČINNOSTI
 výchova dobrovolných vedoucích mládeže
 zajišťování materiální pomoci, kontaktů a dotací na konkrétní akce pro děti a mládež a
pro práci s nimi
 organizace nejrůznějších akcí pro děti, mládež, rodiče i ostatní zájemce. Tyto akce
jsou zaměřeny na kulturu, partnerské a rodinné vztahy, společenské problémy,
etickou výchovu, sociální a zdravotní problematiku, jakož i vzájemné poznávání s
jinými národy
 spolupráce s nestátními charitativními, humanitárními a jinými podobnými
organizacemi
 prevence drogových závislostí a dalších negativních vlivů působících na děti a mládež

ČLENOVÉ
OS Most má v roce 2012 35 členů a cca 20 dobrovolníků.

ORGÁNY OS MOST
Ředitel: Roman Dvořák
Předseda Rady sdružení a Zástupce ředitele: Marek Novák
Členové Rady sdružení: Roman Dvořák, Pavel Pokorný, Vlastimil Sekyrka, Jan Děd
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SLOVO ŘEDITELE SDRUŽENÍ
Milí přátelé, Výroční zpráva o činnosti
Občanského sdružení Most – České
Budějovice za rok 2012 vám chce přehledně
předložit informace vytvářející mozaiku
aktivit, které jsme v oblasti péče o děti a
mládež v tomto roce díky podpoře
dobrodinců mohli realizovat. Pokračovali
jsme s Kurzem pro animátory a znovu jsme
nabídli kurz CHRIST-life. Neopomněli jsme
ani nabídku duchovních obnov, programů na
prázdniny apod. Dále jsme se věnovali péči o
děti především z obce Ktiš, kterým jsme se
věnovali v Nízkoprahovém klubu Jablíčko.
Připravili jsme jako každoročně Diecézní setkání mládeže v Českých Budějovicích a letní
formační tábor ENTERcamp. Novinkou se stal tábor pod názvem ENTERjunior, který
vychází ze stejných principů jako ENTERcamp, ale je připraven pro mladší věkovou
kategorii, čímž jsme odpověděli na poptávku rodičů a mnoha dalších lidí, kteří nás k
programu pro věkovou kategorii nad 13 let vybízeli. V neposlední řadě jsme se podíleli na
přípravách a organizaci Celostátního sekání mládeže 2012 ve Žďáru nad Sázavou a sice
jednak organizací účastníků z českobudějovické diecéze, ale také koordinací přípravné
skupinky liturgie a doprovázení kněží.
Velice rád na tomto místě děkuji všem, díky nimž se mohou naše aktivity uskutečňovat,
členům, dobrovolníkům i dobrodincům. Věřím, že budeme v činnosti pro děti a mládež
pokračovat i v následujících letech.
Roman Dvořák, ředitel Občanského sdružení MOST – České Budějovice

4

Výroční zpráva Občanského sdružení Most – České Budějovice za rok 2012

DCŽM KTIŠ
Občanské sdružení technicky a obsahově zajišťuje za pomoci dobrovolníků pravidelný
program DCŽM sv. Floriána na Ktiši, kde o víkendech probíhají akce pro děti a mládež.
Např.: Exercicie pro vysokoškoláky, Adventní obnova, Pouť na Lomec, Velikonoce,
ENTERcamp. Kromě uvedených akcí se snažíme poskytnout technické zázemí DCŽM Ktiš i
personální pomoc k pořádání akcí pro děti a mládež jiným subjektům či aktivním
jedincům. DCŽM Ktiš funguje kromě organizovaných aktivit také jako zázemí pro děti a
mládež, kam si mohou o prázdninách nebo i jindy přijet odpočinout, získat povzbuzení a
načerpat nové síly. Kromě těchto aktivit poskytuje DCŽM i zázemí pro jiné subjekty
pracující s mládeží (např. farnosti – víkendy pro biřmovance, ministranty, rodiny, …;
školy, apod.).

SILVESTR 2012
Naše občanské sdružení se (stejně jako minulé roky) podílelo na přípravě silvestrovského
programu, který probíhal na DCŽM Ktiš. Mohli jsme společně zhodnotit, co se vydařilo či
nevydařilo minulý rok a v modlitbě svěřit rok nadcházející. Nechyběly společné hry,
zábava a další. Silvestru se zúčastnilo na 51 mladých lidí.
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KURZY PRO ANIMÁTORY
V roce 2012 jsme pokračovali v kurzu „Animátoři VII.“, uskutečnila se 4 setkání, která
proběhla v pelhřimovském vikariátu. Věnovali jsme se tématům z oblasti víry, vztahů,
sebepoznání, příprava her apod.
Na začátku školního roku 2012-2013 jsme začali nový animátorský kurz „Animátoři VIII.“
Účastnilo se jej 16 mladých z celé diecéze a v tomto roce proběhla celkem dvě víkendová
setkání.
V tomto roce jsme proběhla také dvě Setkání animátorů mládeže (absolventi
animátorských kurzů a dobrovolníci v práci s mládeží). Během březnového setkání jsme
diskutovali nad tím, co se v našich vikariátech daří a také jsme se věnovali přípravě
Diecézního setkání mládeže. Tématem listopadového setkání byla víra a jak ji předávat.

6

Výroční zpráva Občanského sdružení Most – České Budějovice za rok 2012

VEČERY MLADÝCH
Abychom více podpořili setkávání mladých v jejich bydlištích, pokračovali jsme ve
Večerech mladých. Tato setkání byla připravována ve spolupráci s kaplanem pro mládež
příslušného vikariátu a také místa setkání byla vybírána tak, aby vyhovovala co
největšímu počtu účastníků. Každý večer měl podobnou strukturu, ve které nechyběla
mše svatá, společná večeře, přednáška nebo katecheze na určité téma a hry. Jsme rádi,
že se tato setkání začínají postupně prosazovat a můžeme tak pomoci k většímu
setkávání mládeže i blíže jejich domovu.

CHRIST-LIFE
I v roce 2012 jsme nabídli kurz CHRIST-life, tentokrát v západní části diecéze. Jednou z
myšlenek tohoto programu je nabízet jej na různých místech, aby byl mládeži
dostupným, letos to bylo ve Volyni a ve Ktiši. Kurzu se účastnilo 15 osob.

NÍZKOPRAHOVÝ KLUB JABLÍČKO
Každou středu odpoledne s výjimkou prázdnin naplní DCŽM Ktiš místní děti, které rády
využívají nabídky programů v rámci Nízkoprahového klubu Jablíčko. Počet dětí se různí,
ale neklesá pod 10 a běžná účast je 13-18 dětí školního věku.
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FESTIVAL - DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE
„Radujte se stále v pánu, opakuji: radujte se!“ (Flp 4,4) tímto mottem, vyhlášeným
papežem Benediktem XVI., se neslo celé letošní setkání mládeže v Českých Budějovicích.
O jeho síle a veselosti vypovídal i plakát, který tvořivě namalovali animátoři. Sešlo se zde
okolo dvěstěpadesáti účastníků ze všech vikariátů českobudějovické diecéze.
Program byl pestrý a začínal již v pátek, 30. 3. 2012, mší svatou v kostele na Piaristickém
náměstí. Středoškoláci z Biskupského gymnázia J. N. Neumanna si společně se skauty
připravili zajímavou hru, která vedla ulicemi historického města. Poté v kostele na
Piaristickém náměstí následovala přednáška známého kněze a přírodovědce, Marka Orko
Váchy, která byla na téma Duch a život. Večer v kostele vyústil modlitbou se zpěvy z
Taizé. Kdo chtěl, mohl pokračovat na Biskupském gymnáziu v rozhovorech, adoraci,
hrách, nebo svátosti smíření, ale také ve spánku.
V sobotu dopoledne zahájil svou katechezí otec biskup Jiří Paďour, který nás povzbudil k
radosti. Dále si mohli účastníci vybírat mezi rozmanitými skupinkami, které byly i po
obědě. Setkání vyvrcholilo mší svatou s otci biskupy. Na závěr si každý odnesl malý dárek,
antistresový míček. Máme radost, že se setkání vydařilo!
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ENTERJUNIOR A ENTERCAMP 2012
OS MOST se podílelo spolu s DCM a za podpory obce Ktiš na přípravě a realizaci letních
prázdninových táborů ENTERjunior a ENTERcamp na DCŽM Ktiš. Letošní novinkou byl
ENTERjunior, který se konal 22.-27. července 2012 a účastnilo se jej asi 29 účastníků ve
věku 13-14 let a zároveň skupina 21 mládežníků ve věku 15 let. ENTERcamp proběhl
v termínu 29. července – 4. srpna 2012 a účastnila se jej asi stovka účastníků ve věku 1623 let. V průběhu obou táborů se o účastníky staral tým lidí, ke kterému patřila i kapela,
která hudebně doprovázela celé setkání. Každý den měl podobnou strukturu: snídaně,
modlitba, katecheze, práce ve skupinách, oběd. Odpoledne bylo naplněno tématickými
skupinami (sport, přednášky, tvůrčí skupinky) a výlety. Po večeři následoval v místním
kostele společný duchovní program zaměřený na téma dne.

RESTART
Pro účastníky obou táborů byla opět možnost se spolu znovu setkat a zavzpomínat na
zážitky z léta během RESTARTu (ENTERcamp) a RESTARTjunior. Cílem víkendů byla
podpora rozvoje hodnot, které mladí lidé načerpali během letního tábora ENTERcamp.
9

Výroční zpráva Občanského sdružení Most – České Budějovice za rok 2012

GROOVE CASTLE
Jako již každý rok se i letos konala na rakouském hradě Altpernstein akce s názvem
„Groove Castle“. Jedná se o česko-rakousko-německé setkání mladých hudebníků z
diecéze českobudějovické, linecké a pasovské. Setkání se zúčastnilo kolem 70 mladých
lidí (cca 15 z ČR). V pátek jsme si tradičně zahráli různé seznamovací hry, které byly
završeny společnou modlitbou. V sobotu probíhaly hudební a kreativní workshopy,
jejichž cílem bylo učit mladé lidi komunikovat i jinými prostředky než je řeč. Dopolední i
odpolední workshopy připravily krátkou prezentaci výsledků v průběhu večerního
programu. Setkání jsme skončili v neděli společnou mší svatou.

EXERCICIE PRO CETILETÉ A VYSOKOŠKOLÁKY
Ve dnech 22.-26.8.2012 jsme nabídli v DCŽM Ktiš exercicie pro cetileté a vysokoškoláky
s účastí 7 mladých. Nabízíme tímto způsobem prostor pro ty, kdo se chtějí ztišit, ale také
si vyměnit zkušenosti duchovního života, načerpat nové inspirace a prožít čas společně se
svými vrstevníky, kteří již nejsou středoškolskou mládeží. Tématem pro celý program
bylo evangelní setkání se Samařskou ženou.
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CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE
Celostátní setkání mládeže se uskutečnilo ve Žďáru nad Sázavou od 14. do 19. srpna
2012. Počet účastníků se pohyboval kolem 6 tisíc. Kromě mší, společných modliteb a
katechezí bylo součástí programu osm desítek přednášek z různých tematických oblastí
(víra, církev, liturgie, modlitba, psychologie, mezilidské vztahy, sexualita, manželství
apod.) přes deset kulturních vystoupení, zejména hudebních několik workshopů a další.
Organizaci setkání zajistilo 750 dobrovolníků. Naše sdružení se na setkání podílelo jednak
organizací účastníků z českobudějovické diecéze a jednak koordinací několika
přípravných týmů (Stánky a propagace, Liturgie a koordinace kněží).

SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ
V sobotu 3. 11. 2012 jsme se setkali při shromáždění členů Občanského sdružení MOST –
České Budějovice. Kromě informací o hospodaření byli účastníci seznámeni s činnostmi
sdružení a s plánem na příští kalendářní rok.
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VÝKAZ HOSPODAŘENÍ (LEDEN-PROSINEC 2012)

Občanské sdružení Most – České Budějovice
Biskupská 4, 370 21 České Budějovice
ČÚ : 4200053535/6800
IČO : 49 02 11 25
DIČ : CZ49021125
Číslo
Text
1
Účastnické poplatky
2
Příspěvky na práci s mládeží
3
Dary fyzických a právnických osob na práci
s mládeží
4
Úroky z vedení běžného účtu
5
Příspěvky od kraje
6
Příjmy celkem (1až 5)
7
Mzdy a srážky (srážková daň)
8
Režijní výdaje
9
Výdaje na volnočasové aktivity
10 Režie DCŽM – provoz
11 Nákup literatury a tiskovin
12 Výdaje celkem (7 až 11)
13
Rozdíl příjmů a výdajů (6-12)
Dary na práci s mládeží (fyzické a
právnické osoby)
Dary celkem

Skutečnost v Kč
802 492,75
28 800,00
305 425,00
38,48
20 000,00
1 156 756,23
28 200,00
295 879,70
230 070,00
221 918,70
220 992,00
997 060,40
159 695,83
305 425,00
305 425,00

Počáteční stav k 1.1. daného roku
Pokladny
Banky

16 932,00
417 489,39

Zůstatky k termínu vypracování výkazu 31.12. 2012
Pokladna celkem
Bankovní účty celkem
Celkový zůstatek

62 368,00
531 749,22
593 767,22

Dne : 21.01.2013
Sestavil: Roman Dvořák; tel.: 605 885 789
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