Výroční zpráva Spolku Most – České Budějovice za rok 2015

Spolek
MOST – České Budějovice

Výroční zpráva za rok 2015
Drazí mladí,
pokračujeme v naší duchovní pouti směřující do Krakova, kde se v červenci 2016
uskuteční příští mezinárodní setkání Světového dne mládeže. Jako vodítko na
naší cestě jsme zvolili evangelijní blahoslavenství. V loňském roce jsme se
zamýšleli nad blahoslavenstvím „chudí v duchu“, jež v širším kontextu patří do
„horského kázání“. Spolu jsme odhalili převratný význam blahoslavenství a
Ježíšovu naléhavou výzvu odvážně se angažovat při dobrodružném hledání
štěstí. Letos se budeme zabývat šestým blahoslavenstvím: „Blahoslavení čistého
srdce, neboť oni budou vidět Boha“ (Mt 5,8).
…V Kristu, drazí mladí, se nachází plné dovršení vašich snů o dobru a štěstí.
Pouze On může uspokojit vaše očekávání, jež jsou mnohokrát klamány
falešnými přísliby světa. Jak řekl svatý Jan Pavel II.: „On je tou krásou, která vás
tolik přitahuje; On ve vás podněcuje tu žízeň po radikalitě, která vám nedovolí
uspokojit se s kompromisem; On vás nutí, abyste odložili masky, které činí život
falešným; On čte ve vašich srdcích ta nejopravdovější rozhodnutí, která by druzí
chtěli potlačit. Ježíš ve vás vzbuzuje touhu udělat z vašeho života něco velikého“
…Ještě jednou vás vyzývám, abyste se s Pánem setkávali v časté četbě Písma
svatého. Pokud ještě na to nejste zvyklí, začněte s evangelii. Přečtěte si každý
den jednu pasáž. Nechte, aby Boží slovo promlouvalo k vašim srdcím a přinášelo
světlo na vaši cestu (srov. Žalm 119,105). ... Čisté srdce je nutně i srdcem
obnaženým, které se dokáže snížit a sdílet svůj vlastní život s těmi
nejpotřebnějšími.
Z poselství papeže Františka ke Světovému dni mládeže
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VZNIK OS MOST
Spolek Most – České Budějovice (dále jen Spolek Most) vznikl 18. dubna 2005 jako
Občanské sdružení Most – České Budějovice přejmenováním „Hnutí dětí a mládeže
českobudějovické diecéze“ (registrováno pod Ministerstvem vnitra ČR 30. 9. 1993).
Od 1. ledna 2014 změnilo OS Most v souladu s Občanským zákoníkem právní formu a
stalo se Spolkem. V roce 2015 pak došlo ke změně názvu na Spolek Most – České
Budějovice.
Spolek 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.
Spolek Most je členem Asociace křesťanských sdružení mládeže, která působí ve všech
krajích České republiky vyjma Pardubického.

SÍDLO
SPOLEK 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
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ČLENOVÉ
Spolek Most má v současnosti 28 členů a cca 25 dobrovolníků.

ORGÁNY SPOLKU MOST
Ředitel: Roman Dvořák (do 30. 6. 2015), Jozef Gumenický (od 1. 7. 2015)
Předseda Rady spolku a Zástupce ředitele: Marek Novák (do 1. 12. 2015), Terezie
Beránková (od 1. 12. 2015)
Členové Rady spolku: Jozef Gumenický, Terezie Beránková, Jaroslava Kubešová, Jana
Kurková

SLOVO NA ÚVOD
Milí přátelé,
předkládáme vám Výroční zprávu o činnosti Spolku Most – České Budějovice za rok 2015.
Jsme velmi vděčni, že jsme tento rok díky podpoře mnoha dobrodinců mohli dětem a
mládeži opět zprostředkovat pestrou nabídku aktivit.
Jak se dočtete na následujících stránkách, pokračovali jsme v zavedených kurzech (Kurz
pro animátory, CHRIST-life), i v příležitostných aktivitách (prázdniny, Večery mladých,
Silvestr atd). Tradičně se uskutečnilo Diecézní setkání mládeže, kde jsme se setkali s nově
jmenovaným biskupem Mons. Vlastimilem Kročilem. Samozřejmostí se stávají také
prázdninové programy ENTERjunior a ENTERcamp. Nově jsme v létě zorganizovali pouť
do francouzského Taizé, kde se s komunitou bratří setkávají mladí lidé z celého světa.
Byla to obohacující zkušenost a poznání jiných kultur a národností.
Od 1. července se stal novým ředitelem Diecézního centra mládeže a Spolku Most P.
Jozef Gumenický. Romanovi Dvořákovi chceme vyjádřit díky za mnoholetou aktivní
službu mládeži.
V rámci shromáždění členů jsme v souladu s novým Občanským zákoníkem schválili
upravené Stanovy a přejmenovali se na Spolek Most – České Budějovice.
Děkujeme všem členům, dobrovolníkům i dobrodincům, díky nimž můžeme dále
pracovat a rozvíjet činnost pro děti a mládež.
Terezie Beránková, zástupce ředitele Spolku MOST – České Budějovice
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DCŽM KTIŠ
Spolek Most 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 2015
Náš Spolek každoročně připravuje program Silvestrovských oslav pro mladé. Nebylo
tomu jinak ani letos. Silvestr se uskutečnil na DCŽM Ktiš. Hodnotili jsme zde minulý rok a
upřeli jsme pohled i do roku následujícího. Nechyběly společné hry, zábava a další.
Silvestru se zúčastnilo na 30 mladých lidí.
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KURZY PRO ANIMÁTORY
V roce 2015 jsme pokračovali ve dvouletém Animátorském kurzu, který je zaměřen tak,
aby po jeho absolvování byli mladí schopni pomáhat ve farnosti s pastorací. Vést
společenství mládeže, připravovat tábory, víkendovky a akce pro dětí a mládež. Tento
ročník je označen: „Animátoři IX.“, účastní se jej 25 mladých z okolí Pelhřimova. V tomto
roce proběhlo pět setkání tohoto kurzu, všechna se uskutečnila na faře v Nové Cerekvi.
Věnovali jsme se různým tématům z oblasti psychologie, vztahů, víry a modlitby atd.
V říjnu 2015 jsme opět odstartovali nový ročník „Animátoři X.“, který nyní probíhá na
DCŽM Ktiš. Účastní se jej 26 mladých lidí z diecéze a v tomto roce proběhly zatím první
dvě setkání.
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VEČERY MLADÝCH
Abychom více podpořili setkávání mladých v jejich bydlištích, pokračovali jsme v roce
2015 ve Večerech mladých. Tato setkání byla připravována ve spolupráci s kaplanem pro
mládež příslušného vikariátu. 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 2015 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 Kovářové, ve Volyni, na Lomečku. Jednotlivých
víkendů se účastnilo vždy 15 – 20 osob.
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FESTIVAL - DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE
Ve dnech 27. - 28. března 2015 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 koncert
skupiny 4D band. V dobré atmosféře jsme měli možnost vyslechnout osobní svědectví
jedné řeholní sestry Immaculaty o její cestě k víře a životu s Bohem. Na společný večer
navazovala modlitba chval a nabídka volitelných programů.
V sobotu nás čekala hlavní část programu, Diecézního setkání mládeže, která se od
ranních hodin odehrávala v katedrále. Zazněla katecheze biskupa Pavla Posáda
inspirovaná mottem setkání: „Blahoslavení čistého srdce, neboť oni uvidí Boha.“ (Mt 5,8).
Pak jsme se rozdělili do diskuzních skupinek, kde jsme se snažili odpovědět na otázky,
které nám položil biskup, následně jsme na tato témata s biskupem diskutovali.
Dopoledne jsme završili společnou mší svatou. Po chutném obědě v jídelně gymnázia J.
N. Neumanna jsme si mohli vybrat podle témat, jakého workshopu se budeme účastnit.
Odpoledne jsme si také zahráli hru na náměstí, při které jsme získávali části puzzle
k sestavení srdce s textem motta setkání.
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. Rozloučil se
s námi i náš nově jmenovaný budoucí biskup Vlastimil Kročil.
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ENTERJUNIOR A ENTERCAMP 2015
Spolek MOST se podílel 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 19. - 25. 7. 2015 a účastnilo se jej 29 dětí ve věku 13-14 let a
zároveň skupina 22 mládežníků ve věku 15 let. ENTERcamp pro účastníky ve věku 16-23
let proběhl 27. 7. - 2. 8. 2015. Účastnilo se jej 123 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.

VÍKEND PRO „CETILETÉ“
O víkendu 2. – 4. října 2015 se uskutečnil Víkend pro „cetileté“. Jednalo se o netypický
víkend pro lidi ve věku od dvaceti do čtyřiceti let, kteří přijeli na DCŽM Ktiš společně
strávit víkend zábavou, prací i modlitbou.

9

Výroční zpráva Spolku Most – České Budějovice za rok 2015

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.

TÝDEN V TAIZÉ
Poslední týden v srpnu 22. – 31. 8. 2015 jsme organizovali pro skupinu mladých
z českobudějovické diecéze pouť do křesťanské ekumenické komunity ve francouzském
Taizé. Zde se již 75 let schází lidé, aby prohlubovali svůj vztah k Bohu a mohli se sdílet
s ostatními. Komunitu tvoří zhruba 100 bratří různých národností i křesťanských
denominací od katolíků, přes evangelíky po pravoslavné. Zde se k týdenním pobytům
scházejí mladí lidé z celého světa. Byla to obohacující zkušenost a příležitost poznat jiné
kultury, náboženská vyznání, zvyky a problémy jiných národů.
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SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ
1. 12. 2015 proběhlo shromáždění členů OS Most – České Budějovice, kde zazněly
informace o činnosti spolku a jeho hospodaření. Od 1. 7. 2015 došlo ke změně na pozici
ředitele Diecézního centra mládeže a tím i ředitele spolku. Nově se jím stal P. Jozef
Gumenický. V souladu s novým občanským zákoníkem byly shromážděním členů
schváleny upravené stanovy a odhlasován nový název spolku: Spolek Most – České
Budějovice. Do funkce zástupce ředitele byla jmenována Terezie Beránková.

11

Výroční zpráva Spolku Most – České Budějovice za rok 2015

VÝKAZ HOSPODAŘENÍ LEDEN-PROSINEC 2015
Spolek 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
Dary fyzických a právnických osob na práci
s mládeží
3
Úroky z vedení běžného účtu
4
Platby z Biskupství ČB
5
Pronájem prostor
6
Ostatní příjmy
7
Příjmy celkem (1až 6)
8
Daň z úroku
9
Mzdy a srážky (srážková daň)
10
Režijní výdaje
11
Výdaje na volnočasové aktivity
12
Režie DCŽM – provoz
13
Nákup literatury a tiskovin
14
Dary
15
Opravy ostatní
16
Výdaje celkem (8 až 15)
17
Rozdíl příjmů a výdajů (7-16)
Počáteční stav k 1. 1. daného roku
Pokladny
Banky
Celkový stav

Skutečnost v Kč
617 630,00
242 980,00
62,45
214 361,00
22 320,00
1 600,00
1 098 953,45
11,81
32 580,00
389 979,05
309 731,00
172 420,00
37 953,00
29 000,00
3 300,00
974 974,86
123978,59

64 666,00
649 969,00
714 635,00

Zůstatky k termínu vypracování výkazu 31. 12. 2015
Pokladna celkem
38 958,00
Bankovní účty celkem
799 655,59
Celkový zůstatek
838613,59

Dne: 04. 01. 2016
Sestavil: PhDr. Mgr. Jozef Gumenický, ředitel spolku
gumenicky@bcb.cz, 775 124 857
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