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Občanské sdružení 

MOST – České Budějovice 

 

Výroční zpráva za rok 2013 
 

„Drazí mladí, 

rád bych vám všem zaslal svůj pozdrav plný radosti a lásky. Jsem si jistý, že 

mnozí z vás se vrátili ze Světového dne mládeže v Madridu více „zakořeněni a 

upevněni v Kristu a utvrzeni ve víře“ (srov. Kol 2, 7). Letos jsme v různých 

diecézích radostně oslavovali to, že jsme křesťany, a byli jsme přitom inspirováni 

tématem „Radujte se stále v Pánu“ (Flp 4, 4). Nyní se připravujeme na 

následující Světový den, který se bude slavit v červenci 2013 v brazilském Rio de 

Janeiru. 

Především vás chci znovu pozvat k účasti na této důležité události. Slavná socha 

Krista Vykupitele, která je dominantou tohoto krásného brazilského města, 

bude jejím výmluvným symbolem; Pánovo otevřené náručí je znamením pro 

přijetí, jež on vyhrazuje všem, kdo k němu přijdou, a jeho srdce znázorňuje 

nesmírnou lásku, kterou má pro každého a každou z vás. Nechte se jím 

přitáhnout! Prožijte zkušenost ze setkání s Kristem společně s mnoha dalšími 

mladými, kteří se sejdou v Riu na příštím Světovém dni! Umožněte mu, aby vám 

prokázal svou lásku, a stanete se svědky, jichž má svět zapotřebí.“ 

Z poselství papeže Benedikta XVI. ke Světovému dni mládeže 
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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 současnosti 37 členů a cca 25 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, dostává se vám do rukou 

Výroční zpráva o činnosti Občanského 

sdružení Most – České Budějovice za rok 

2013. Tyto řádky píši s vděčností, že jsme 

mohli tento rok díky podpoře mnoha 

dobrodinců nabídnout mnoho aktivit, o 

nichž pojednávají následující stránky. Dařilo 

se nám jak v oblasti kurzů (Kurz pro 

animátory), tak v oblasti příležitostných 

aktivit (prázdniny, Silvestr atd.). K aktivitám 

větších rozměrů již tradičně patří Diecézní 

setkání mládeže, ale také prázdninové 

programy ENTERjunior a ENTERcamp. 

Mimořádnou událostí byla účast některých mladých na Světových dnech mládeže v Rio 

de Janeiro, kterou naše sdružení zprostředkovalo a pomáhalo při přípravě programu pro 

českou skupinu účastníků. 

 Velice si vážíme podpory, které se nám dostalo ze strany Ministerstva financí ČR 

prostřednictvím finanční podpory při úpravě hřiště DCŽM ve Ktiši.  

Neopomněli jsme ani přípravu na přechod našeho sdružení do právní formy spolku a věcí 

s tím spojených.   

Chci na tomto místě tedy především poděkovat všem členům, dobrovolníkům i 

dobrodincům. Věřím, že naše činnost pro děti a mládež bude pokračovat i v novém roce, 

i v právní formě spolku. 

Roman Dvořák, ředitel sdružení 
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DCŽM KTIŠ 

Občanské sdružení technicky a obsahově zajišťuje za pomoci dobrovolníků pravidelný 

program DCŽM sv. Floriána na Ktiši, kde o prázdninách a víkendech probíhají akce pro 

děti a mládež. Např.: Exercicie pro vysokoškoláky, postní, svatodušní a adventní obnovy, 

podzimní, pololetní a jarní prázdniny, Silvestr, Velikonoce, ENTERcamp, ENTERjunior 

apod. 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 2013 
Stejně jako minulé roky se podílelo naše občanské sdružení na přípravě silvestrovského 

programu, který probíhal na DCŽM Ktiš. Hodnotili jsme nejen minulý rok, ale upřeli jsme 

pohled i do roku následujícího. Nechyběly společné hry, zábava a další. Silvestru se 

zúčastnilo na 40 mladých lidí. 

 
 

 



Výroční zpráva Občanského sdružení Most – České Budějovice za rok 2013 
 

6 

KURZY PRO ANIMÁTORY 
V roce 2013 jsme pokračovali druhým rokem v kurzu animátorů „Animátoři VII.“, kterého 

se účastnilo 25 mladých. V tomto roce proběhlo posledních pět setkání tohoto kurzu, 

všechna v pelhřimovském vikariátu. Věnovali jsme se různým tématům z oblasti 

psychologie, vztahů, víry a modlitby atd. Účastníci kurzu, kteří splnili požadavky, obdrželi 

během posledního setkání diplom potvrzující úspěšné absolvování tohoto kurzu. 

Pokračovali jsme také v prvním ročníků kurzu „Animátoři VIII.“, který probíhal od října 

2012. Účastnilo se jej 16 mladých z celé diecéze a v tomto roce proběhlo celkem pět 

víkendových setkání. 

Dále v roce 2013 proběhla dvě Setkání animátorů mládeže (absolventi animátorských 

kurzů a dobrovolníci v práci s mládeží). Březnové setkání bylo zaměřeno především na 

média – jak pracovat s médii, co nám mohou přinést a na co si dávat pozor. Listopadové 

setkání bylo neseno v duchu evangelizace: jak předávat radostnou zvěst ostatním lidem. 

    

 

 



Výroční zpráva Občanského sdružení Most – České Budějovice za rok 2013 
 

7 

FESTIVAL - DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE 

Ve dnech 22. a 23. března 2013 proběhl v Českých Budějovicích další ročník Diecézního 

setkání mládeže. Zúčastnilo se jej na 230 mladých, z nichž cca 90 dobrovolníků se zapojilo 

do příprav a zdárného průběhu. 

Program začal v pátek bohoslužbou v kostele Sv. Rodiny, při které hudební doprovod 

zajistila schola biskupského gymnázia. Stejně jako minulý rok následovala akční hra po 

městě, kterou pro nás připravili studenti biskupského gymnázia a mladí skauti. Večerní 

katechezi na téma „Jak se na nás víra podepsala“ nám představil P. Ivo Prokop, farář 

z Borovan. Po osmé hodině začala hlavní část programu, kterou byl muzikál Tarsan 

vyprávějící o životě sv. Pavla z Tarsu. 

V sobotu nás čekala ranní katecheze biskupa Pavla Posáda inspirovaná listem papeže 

Benedikta XVI. k letošnímu Světovému dni mládeže. Poté jsme se rozdělili do skupin a 

přešli na Biskupské gymnázium J.N. Neumanna, kde jsme na toto téma diskutovali. Po 

chutném řízku v místní jídelně jsme si mohli vybrat z dvanácti tematických skupin. Mezi 

tématy nechybělo: povolání, ateismus, média, vztahy, žonglování, cestovatelská ani 

kreativní skupinka a řada dalších. Program byl ukončen v klášterním kostele, kde jsme 

mimo jiné vyslechli z úst Prof. Weise poutavé vyprávění ze života biskupa Hloucha. 

Vrcholem byla mše svatá s oběma biskupy. 
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ENTERJUNIOR A ENTERCAMP 2013 
Naše OS podílelo na přípravě a realizaci prázdninových táborů ENTERjunior a 

ENTERcamp. ENTERjunior se konal 21.-26. července 2013 a účastnilo se jej 52 účastníků 

ve věku 13-15 let. ENTERcamp pro účastníky ve věku 16-23 let proběhl 28.7.-3.8.2013. 

Účastnilo se jej 104 mladých. Během 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. 

 

 

 

 

RESTART 

Účastníci obou táborů měli 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. 
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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 
Kurz CHRIST-LIFE je „ušitý na míru“ do vikariátů. Skládá se ze 3 víkendů, z nichž každý je zaměřen na 

předem daná témata (Otec, Syn a Duch svatý, falešné představy o Bohu, modlitba, svátosti atd.). Je 

určen i těm, kteří se nechystají do Kurzu pro animátory a je postaven více nízkoprahově. 

- nebyl už 2011? V roce 2012 byli asi jen animátoři. 
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GROOVE CASTLE 
25.-27. ledna 2013 se konalo již tradiční česko-rakousko-německé setkání mladých na 

rakouském hradě Altpernstein s názvem „Groove Castle“. Stejně jako již minulé roky se 

účastnilo i naše občanské sdružení a mládež diecéze českobudějovické, linecké a 

pasovské. Setkání se zúčastnilo kolem 70 mladých lidí (cca 15 z ČR).  V pátek pro nás byly 

nachystány různé seznamovací hry, po nichž následovala společná modlitba. V sobotu 

probíhaly tradiční hudební a kreativní workshopy, jejichž cílem je mj. učit mladé lidi 

z různých zemí komunikovat i jinými než verbálními prostředky. Jednotlivé workshopy 

prezentovaly své výsledky v průběhu večerního otevřeného programu. Setkání bylo 

završeno nedělní mší svatou. 
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SVĚTOVÉ DNY MLÁDEŽE BRAZÍLIE 2013 
 

V červenci 2013 se v Brazílii uskutečnily Světové dny mládeže. Samotnému setkání v Rio 

de Janeiru předcházel předprogram v diecézích, kde měli mladí možnost seznámit se 

s místní kulturou a připravit se na samotné setkání. Naši účastníci obdivovali místní 

kulturu a především brazilský temperament a pohostinnost místních lidí. Poté se 

přesunuli do Rio de Janeira, kde probíhalo samotné setkání. Ačkoliv existovaly určité 

obavy o bezpečí účastníků, je nutné zmínit, že díky snaze brazilské vlády i místních lidí 

proběhlo vše bez nejmenších problémů. Setkání s papežem Františkem probíhalo na 

známé pláži Copacabana. Během kázání na závěrečné mši svaté nás papež povzbudil, 

abychom naplňovali Ježíšův výrok, který byl i motem letošního setkání, „Jděte a získejte 

za učedníky všechny národy.“ 
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SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ 

23.11.2013 proběhlo shromáždění členů OS MOST – České Budějovice, kde kromě 

informací o činnosti sdružení bylo schváleno, že nebudeme na základě nového 

Občanského zákoníku, který vejde v platnost 1.1.2014, usilovat o přeměnu na o.p.s., ale 

že svou podstatou budeme spolek. Z toho vyplývá, že nás státní orgány převedou do 

právní formy „spolek“ a my během dvou let budeme povinni změnit název a do tří let 

stanovy. 

 

 

ÚPRAVA HŘIŠTĚ DCŽM KTIŠ  

S příspěvkem Ministerstva financí ČR jsme v letošním roce provedli úpravu hřiště v areálu 

DCŽM Ktiš, která spočívala jednak v odvodnění plochy, úpravy povrchu, zřízení oplocení a 

pořízení vybavení. Během podzimních měsíců byla tato úprava realizována a nově 

upravené hřiště opět zkvalitnilo možnosti pro práci s dětmi a mládeží a zároveň se stalo 

bezpečným pro provozování sportovních a dalších aktivit. 
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VÝKAZ HOSPODAŘENÍ LEDEN-PROSINEC 2013 
Občanské sdružení Most – České Budějovice 

Biskupská 4, 370 21 České Budějovice 

ČÚ   : 4200053535/6800 

IČO  : 49 02 11 25 

DIČ  : CZ49021125 

 
Číslo Text Skutečnost v Kč 

1 Účastnické poplatky 619 653,52 

2 Příspěvky na práci s mládeží 5 835,00 

3 Dary fyzických a právnických osob na práci 

s mládeží 

170 000,00 

4 Úroky z vedení běžného účtu     53,70     

5 Platby z Biskupství ČB 300 374,00 

6 Příspěvky státní 482 000,00 

7 Příjmy celkem (1až 6) 1 577 916,22 

8 Mzdy a srážky (srážková daň) 25 800,00 

9 Režijní výdaje 335 806,32 

10 Výdaje na volnočasové aktivity  322 806,00    

11 Režie DCŽM – provoz  216 833,00 

12 Rekonstrukce hřiště – se státním příspěvkem 536 429,00 

13 Nákup literatury a tiskovin 92 320,00 

14 Dary 103 000,00 

15 Výdaje celkem (7 až 11)  1 632 994,32 

16  Rozdíl příjmů a výdajů (6-12)          - 55 078,10 

 

Dary na práci s mládeží (fyzické a 

právnické osoby) 

                   170 000,00 

Dary celkem                                       170 000,00 

 

Počáteční stav k 1.1. daného roku 

Pokladny                                                                  62 368,00 

Banky 531 749,22 

 

Zůstatky k termínu vypracování výkazu 31.12. 2013 

Pokladna celkem  54 794,00 

Bankovní účty celkem 484 245,12 

Celkový zůstatek  539 039,12 

 

 

Dne : 24.01.2014 

Sestavil: Roman Dvořák; tel.: 605 885 789  
 


