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Občanské sdružení 

MOST – České Budějovice 

 

Výroční zpráva za rok 2014 
 

Drazí mladí, 

do mé paměti se vtisklo mimořádné setkání v Rio de Janeiru během XXVIII. 

světového dne mládeže: velká slavnost víry a bratrství! Výborní Brazilci nás 

přijali s  otevřenou náručí podobně jako socha Krista Spasitele, která 

na vrcholku Corcovada dominuje úžasné scenérii pláže Copacabana. Na tomto 

mořském pobřeží Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho 

učedníkem-misionářem, aby v tom objevil nejvzácnější poklad svého života a 

sdílel toto bohatství s ostatními lidmi, blízkými i vzdálenými, až po nejzazší 

zeměpisné a existenciální periférie naší doby… 

…Na duben připadá i třicáté výročí odevzdání Kříže mladým lidem k jubileu 

Vykoupení. Právě tímto symbolickým gestem zahájil Jan Pavel II. velkou pouť 

mladých lidí, která od té doby prochází všemi pěti kontinenty. Mnozí si pamatují 

slova, jimiž papež o Velikonoční neděli 1984 vysvětlil své gesto: „Drazí mladí, na 

závěr Svatého roku vám svěřuji pravý znak tohoto jubilejního roku: Ježíšův kříž! 

Neste ho do světa jako znamení lásky Pána Ježíše k lidstvu a hlásejte všem, že 

jen v zemřelém a vzkříšeném Kristu je spása a vzkříšení.“ 

Drazí mladí, Magnificat, hymnus Panny Marie, chudé v duchu, je také hymnem 

toho, kdo žije blahoslavenství. Radost evangelia tryská z chudého srdce, které 

umí jásat a žasnout nad Božími skutky jako srdce Panny, kterou všechny 

generace nazývají „blahoslavenou“ (srov. Lk 1,48). Ať nám Panna Maria, Matka 

chudých a hvězda nové evangelizace, pomáhá žít evangelium, vtělovat 

blahoslavenství do našeho života a mít odvahu ke štěstí. 

Z poselství papeže Františka 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, Terezie Beránková, Jaroslava Kubešová, Jana 
Kurková 
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SLOVO ŘEDITELE SDRUŽENÍ 
 

Milí přátelé, předkládáme Vám Výroční 

zprávu o činnosti Občanského sdružení 

Most – České Budějovice za rok 2014. 

Věřím, že je i pro Vás povzbuzením, že i přes 

různé obtíže naší společnosti a to nejen 

ekonomické dále může pokračovat mnoho 

aktivit, které se dějí díky štědrosti nejen 

našich dobrovolníků a dobrodinců. Jsem jim 

za to jménem dětí a mládeže, které se 

věnujeme, nesmírně vděčný. Jak naznačí 

následující stránky, pokračovali jsme 

v zavedených kurzech (Kurz pro animátory, 

CHRIST-life) i v příležitostných aktivitách 

(prázdniny, Silvestr atd.). Těší mě, že Nízkoprahový klub Jablíčko nejen nemá nouzi o 

zájem dětí, ale je velice vítán ze strany obce Ktiš, stejně jako mnoho dalších aktivit 

odehrávajících se v DCŽM Ktiš. Letošní Diecézní setkání mládeže byo poznamenáno 

skutečností, že 1. března 2014 přijal papež František rezignaci biskupa Jiřího Paďoura a 

diecézi do obsazení biskupského stolce vede administrátor Adolf Pintíř. Samozřejmostí se 

stávají pro náš rok také prázdninové programy ENTERjunior a ENTERcamp, nabídli jsme 

opět i Exercicie pro „cetileté“ a vysokoškoláky. Podíleli jsme se také na přípravě a 

průběhu Celostátního setkání animátorů v Třešti určeného především dobrovolníkům a 

animátorům. 

V rámci shromáždění členů jsme znovu probrali potřebné změny vyplývající z nového 

Občanského zákoníku.   

Děkuji všem, díky nimž můžeme dále pracovat a rozvíjet činnost pro děti a mládež. 

Roman Dvořák, ředitel Občanského sdružení MOST – České Budějovice 
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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 2014 
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 41 mladých lidí. 
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KURZY PRO ANIMÁTORY 

V roce 2014 jsme pokračovali druhým rokem v kurzu animátorů „Animátoři VIII.“, 

kterého se účastnilo 16 mladých. V tomto roce proběhly poslední tři setkání tohoto 

kurzu, všechna na DCŽM Ktiš. 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. 

V říjnu 2014 jsme opět odstartovali nový ročník „Animátoři IX.“, který bude probíhat 

v pelhřimovském vikariátu. Účastní se jej 28 mladých lidí z východní části diecéze a 

v tomto roce proběhly zatím první dvě setkání. 

Dále v roce 2014 proběhla dvě Setkání animátorů mládeže (absolventi animátorských 

kurzů a dobrovolníci v práci s mládeží). Únorové setkání neslo téma evangelizace: jak a 

proč předávat radostnou věc dnešnímu mladému člověku. Listopadové setkání bylo 

zaměřeno na zážitkovou pedagogiku – přípravu e reflexi zážitkových her. 
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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. V roce 2014 se uskutečnilo 10 Večerů mladých 

na různých místech diecéze. 

 

  

 

 

 

 

 

 

CHRIST-LIFE 

I v roce 2014 jsme nabídli na různých místech diecéze kurz CHRIST-life (víkendová setkání 

pro mladé). Jednou z myšlenek tohoto programu je nabízet jej na různých místech, aby 

byl mládeži dostupným, letos to bylo v Nové Cerekvi, v Třeboni, ve Strakonicích a v Písku. 

Jednotlivých víkendů se účastnilo vždy 15 – 20 osob. 
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FESTIVAL - DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE 

Ve dnech 11. - 12. dubna 2014 proběhl v Českých Budějovicích další ročník Diecézního 

setkání mládeže. Zúčastnilo se jej na 250 mladých, z nichž cca 70 dobrovolníků se zapojilo 

do příprav a zdárného průběhu. 

Program začal v pátek bohoslužbou v kostele Svaté Rodiny, po které následoval 

komponovaný večer nazvaný Pro Tebe a pro Boha. Školské sestry nás za doprovodu 

kapely Biskupského gymnázia vedly modlitbou, při které zazněla i katecheze vojenského 

kaplana P. Jana Böhma a svědectví dvou mladých kluků o jejich cestě k víře a životu s 

Bohem. Na společný večer navazovala adorace a nabídka volitelných programů.  

V sobotu nás čekala hlavní část programu Diecézního setkání mládeže, které se po 

několika letech vrátilo do nově zrekonstruované katedrály. Zazněla katecheze biskupa 

Pavla Posáda inspirovaná mottem setkání: „Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je 

nebeské království.“ (Mt 5,3). Pak jsme se rozdělili do diskuzních skupinek a vymýšleli 

jsme otázky pro otce biskupa na které pak vážně i s vtipem odpovídal.  Dopoledne jsme 

završili společnou mší svatou. Po chutném obědě v jídelně gymnázia J. N. Neumanna 

jsme si mohli vybrat z dvanácti tematických skupin.  

Program jsme zakončili společně opět v kostele Svaté Rodiny. Zazněli pozvánky na akce, 

poděkování všem, kdo na setkání přijeli i těm, kdo se podíleli na přípravě. Svůj pozdrav 

nám poslal i emeritní biskup Jiří Paďour.  
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GROOVE CASTLE 
24.-26. ledna 2014 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 60 mladých lidí (cca 10 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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ENTERJUNIOR A ENTERCAMP 2014 

OS MOST se podílelo spolu s DCM a za podpory obce Ktiš na přípravě a realizaci 

prázdninových táborů ENTERjunior a ENTERcamp, které se konaly na DCŽM Ktiš. 

ENTERjunior se konal 20.-25.7. 2014 a účastnilo se jej 29 dětí ve věku 13-14 let a zároveň 

skupina 21 mládežníků ve věku 15 let. ENTERcamp pro účastníky ve věku 16-23 let 

proběhl 27.7.-2.8. 2014. Účastnilo se jej 109 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. Po večeři následoval v místním kostele společný duchovní program 

zaměřený na téma dne. 

 

 

RESTART 

Účastníci obou táborů měli možnost se spolu znovu setkat a zavzpomínat na zážitky z léta 

během RESTARTu (ENTERcamp) a RESTARTjunioru. Cílem víkendů byla podpora rozvoje 

hodnot, které mladí lidé načerpali během letního tábora ENTERcamp. 
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EXERCICIE PRO CETILETÉ A VYSOKOŠKOLÁKY 

Ve dnech 4.-9.8.2014 proběhly v na Lomci u Vodňan exercicie pro „cetileté“ a 

vysokoškoláky. Účastnilo se 6 mladých. Využili jsme krásné prostředí v přírodě, které 

velice napomáhalo k prožití programu, který byl zaměřen na překonávání životních 

překážek a správné nasměrování životních kroků. 

 

 

 

 

 

CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ ANIMÁTORŮ TŘEŠŤ 2014 

V týdnu 17. - 23. 8. 2014 se uskutečnilo Celostátní setkání animátorů v Třešti. Kromě 

dopoledních programů složených z přednášek a následné práci ve skupinách, mohli 

účastníci využít množství workshopů a tematických přednášek, které byly zaměřeny 

především na jejich praktické zapojení v práci s dětmi a mládeží. V programu nechyběla 

ani nabídka kulturního a sportovního vyžití. Celý den byl zarámován společným 

duchovním programem. Naše OS zajišťovalo jednak účast mladých z českobudějovické 

diecéze a v rámci organizace mělo na starosti zdravotnickou skupinku.           
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SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ 

V sobotu 8.11.2014 proběhlo shromáždění členů OS MOST – České Budějovice, kde 

zazněly informace o činnosti sdružení a jeho hospodaření. Na základě nového 

Občanského zákoníku jsme se stali 1.1.2014 spolkem. V souvislosti s tím bylo 

rozhodnuto, aby v průběhu roku 2015 byl změněn název na „Spolek MOST – České 

Budějovice“ a byly upraveny stanovy, které schválí příští shromáždění členů.  

Radou sdružení bylo schváleno vyloučení členů, kteří se dlouhodobě neúčastní činnosti 

sdružení. S touto skutečností bylo seznámeno shromáždění členů. 
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VÝKAZ HOSPODAŘENÍ LEDEN-PROSINEC 2014 
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 662 518,45 

2 Dary fyzických a právnických osob na práci 

s mládeží 

                   403 315,00 

3 Úroky z vedení běžného účtu     54,85     

4 Platby z Biskupství ČB 147 312,00 

5 Pronájem prostor 2 700,00 

6 Příjmy celkem (1až 5) 1 215 900,30 

7 Daň z úroku 10,42 

8 Mzdy a srážky (srážková daň) 23 250,00 

9 Režijní výdaje 355 399,00 

10 Výdaje na volnočasové aktivity  329 415,00    

11 Režie DCŽM – provoz  240 163,00 

12 Nákup literatury a tiskovin 84 767,00 

13 Dary 7 300,00 

14 Výdaje celkem (7 až 13)  1 040 304,42 

15  Rozdíl příjmů a výdajů (6-14)          175 595,88 

 

Dary na práci s mládeží (fyzické a 

právnické osoby) 

                   403 315,00 

Dary celkem                                       403 315,00 

 

Počáteční stav k 1.1. daného roku 

Pokladny                                                                  54 794,00 

Banky 484 245,12 

 

Zůstatky k termínu vypracování výkazu 31.12. 2014 

Pokladna celkem 64666,00  

Bankovní účty celkem 649969,00 

Celkový zůstatek  714 635,00 

 

Dne : 29.01.2015 

Sestavil: Roman Dvořák; tel.: 605 885 789  
 


