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SLOVO NA ÚVOD
Mílí přátelé,
právě jste otevřeli výroční zprávu Spolku Most – České Budějovice, jejímž prostřednictvím
vás chceme informovat o našich aktivitách v uplynulém roce. Touto formou navazujeme
na průběžnou nabídku informací, které nabízíme veřejnosti prostřednictvím webové
prezentace. Když se ohlédneme zpět do uplynulého roku, máme za sebou mnohé. Rádi se
proto podělíme o výsledky, které za sebou vidíme. Výroční zpráva, ani jiný podobný materiál
však nemůže nahradit reálná setkání. Dovolte mi, abych Vám poděkoval za pomoc a přízeň,
kterou jste v uplynulém roce Spolku Most – České Budějovice věnovali.
předseda Spolku Most – České Budějovice, R. D. Tomas van Zavrel

VZNIK SPOLKU MOST
Spolek Most – České Budějovice (dále jen Spolek Most) vznikl již v roce 1993 jako „Hnutí dětí
a mládeže českobudějovické diecéze“ (registrováno pod Ministerstvem vnitra ČR 30. 9. 1993).
18. dubna 2005 došlo k přejmenování na Občanské sdružení Most.
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 – České Budějovice (dále jen „spolek“) je dobrovolným spolkem fyzických osob.
Je společenstvím všech lidí, kteří usilují o
a) duševní, duchovní a tělesný rozvoj jedinců bez rozdílu pohlaví, věku, vyznání,
politického zaměření a sociálního postavení, národnosti, rasy a státní příslušnosti,
b) morální a kulturní formaci jedinců bez rozdílu pohlaví, věku, vyznání, politického
zaměření a sociálního postavení, národnosti, rasy a státní příslušnosti,
c) celostní a integrální rozvoj společnosti na křesťanských základech.
Působnost spolku zahrnuje území České republiky i ostatních států v rámci realizace
příhraniční a široké mezinárodní spolupráce.

SÍDLO
Spolek Most – České Budějovice, Biskupská 4, 370 21 České Budějovice
IČO: 49021125
DIČ: CZ49021125
ČÚ: 4671901369/0800
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CÍL SPOLKU
Cílem spolku je veřejně prospěšná činnost zacílená na výchovnou morální a kulturní formaci
na křesťanských principech a rozvoj osobnosti napříč generacemi s důrazem na účelné
a smysluplné využívání volného času ve prospěch celostního a integrálního rozvoje společnosti
a prevenci před negativními jevy.

ZPŮSOB ČINNOSTI SPOLKU
Za účelem dosažení stanovených cílů vykonává spolek tyto hlavní činnosti:
a) Organizace a pořadatelství
a. výukových programů pro školy a další cílové skupiny;
b. vzdělávacích kurzů a školení;
c. duchovních seminářů a přednáškové činnosti;
d. poutí, festivalů a zájezdů;
e. osvěty křesťanství obecně a prezentace římskokatolické Církve;
f. nejrůznějších krátkodobých i dlouhodobých programů zaměřených na děti,
mládež, (pra)rodiče, snoubence, manžele, kněze, řeholníky, řádové sestry
i ostatní zájemce;
g. nejrůznějších krátkodobých i dlouhodobých programů zaměřených
na kulturu, partnerské a rodinné vztahy, společenské problémy, etickou
výchovu, sociální a zdravotní problematiku, ekologii, jakož i vzájemné
poznávání jiných národů a kultur.
b) Výchova dobrovolných vedoucích (animátorů) pro práci s nejrůznějšími cílovými
skupinami, zejména dětí, mládeže, seniorů.
c) Vytváření výchovných programů.
d) Zajišťování materiální pomoci, finančních dotací a kontaktů, které jsou nezbytné
pro práci s cílovými skupinami.
e) Spolupráce se státními i nestátními charitativními, humanitárními a jinými
podobnými organizacemi.
f) Prevence patologických jevů, které ovlivňují život dětí, mládeže a ostatních cílových
skupin napříč generacemi.
g) Vytváření center pro pobyty dětí, mládeže i ostatních cílových skupin
h) Pomoc při vzniku klubových a vzdělávacích zařízení.
i) Podpora zdravé výchovy, především v oblastech duchovního života, partnerských
a rodinných vztahů, etiky, sociálního cítění a participace a budování občanské
společnosti.
j) Pomoc handicapovaným jedincům při jejich integraci do společnosti.
k) Volnočasové aktivity.
l) Nákup a prodej předmětů sloužících k rozvoji činností a propagaci spolku za účelem
optimálního dosažení cílů spolku.
m) Nákup a prodej fundraisingových předmětů.
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n) Poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů (nízkoprahová zařízení pro děti a mládež,
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociálně aktivizační služby
pro potřebné napříč generacemi apod.).
o) Navazování zahraničních kontaktů, příhraniční a mezinárodní spolupráce a výměna
získaných zkušeností.
Vedle hlavní činnosti může spolek vyvíjet vedlejší hospodářskou činnost, do které patří
pronájmy, zisky z reklamy, prodeje knih apod. Vedlejší hospodářská činnost může být
uskutečňována pouze za účelem podpory hlavní činnosti spolku či z důvodu hospodárného
využití majetku spolku.

ORGÁNY SPOLKU
Předseda: P. Mr. Mgr. Tomas van Zavrel
Místopředsedkyně: Mgr. Marie Němcová
Členové Rady spolku: P. Mr. Mgr. Tomas van Zavrel, Mgr. Marie Němcová, Mgr. Martina
Fürstová, Mgr. Hana Koukalová
Kontrolní komise: Jan Staněk, Jan Šebor, Josef Kolář

ČLENOVÉ
Spolek Most má v současnosti 13 členů a cca 150 dobrovolníků.

VYBRANÉ REALIZOVANÉ PROJEKTY







Celodiecézní pouť v Táboře 23. 9.
Florbalový turnaj 24. – 25. 2. (Akce pro kluky – ministranty v rámci diecézní pastorace
povolání. Čtvrtý ročník turnaje proběhl v Táboře. Ministranti byli ubytováni v rodinách
místních farníků a v Emauzích. Víkend byl zahájen pátečním večerním programem
a mší svatou, v sobotu pak následoval florbalový turnaj v tělocvičnách jedné místní
školy. Celkem se setkání ministrantů účastnilo cca 140 dětí a mládeže.)
Kurz AKLA – Kurz pro aktivní laiky ve farnostech - (Ve spolupráci s Teologickou fakultou
Jihočeské univerzity jsme realizovali kurz pro aktivní laiky - AKLA. Ve dvouletém
vzdělávacím programu je nyní zapojeno 43 zájemců, kteří nabízejí své schopnosti a čas
své farnosti a ve spolupráci s farářem také budou pomáhat v pastoraci.)
Diecézní setkání mládeže 7. – 8. 4. (Dvoudenní setkání mladých lidí s otcem biskupem
Vlastimilem Kročilem se tradičně konalo v pátek a sobotu před Květnou nedělí
v Českých Budějovicích. Páteční program se odehrával v komunitním centru Máj, které
nám poskytlo zázemí na společnou mši svatou a Boží party, ve které si účastníci mohli
vybrat z několika alternativ programu. V sobotu pokračoval v prostorách auly Jihočeské
univerzity. Na programu byla dělená katecheze nad listem papeže Františka mladým,
která byla rozdělena do dvou věkových skupin – pro středoškoláky
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a pro vysokoškoláky. Dalšími body programu bylo moderované setkání s naším
diecézním biskupem a odpolední program složený z několika workshopů. Program
vyvrcholil společným slavením mše svaté. Setkání se zúčastnilo 250 mladých z celé
diecéze.)
ENTERCamp 31.7. – 6. 8., ENTERjunior 23. – 29. 7.
Vánoce včera a dnes
Koncert Conventus Choralis 16. 12. a duchovní obnova pro ženy
Cyklus koncertu Goodwork Tábor, České Budějovice a Pelhřimov (2-4/5)
Moravské pašije 25. 3.
Duchovní obnova pro maminky na Lomci 1. 4., 11. 11.
Roční cyklus přednášek "Křesťanství trochu jinak" na Hluboké
Velkopáteční koncert J. S. Bach v Č. Budějovicích a na Hluboké n. Vlt. 14. 4.
Pouť za rodinu a za povolání 2. 12.
15.
7.
koncert
manželů
Nouzovských
v
Českých
Budějovicích
a na Hluboké n. Vlt. (15. - 6. 7.)
Dny důvěry Taizé 17. – 19. 11. (České Budějovice hostily republikovou událost, která se
odehrává jednou za dva roky Dny důvěry. Na 160 mladých lidí z celé republiky se
v listopadu sešlo, aby v duchu ekumenického hnutí Taize společně prožili víkend,
ve kterém je čekal program složený z modliteb, workshopů a pracovních skupinek.)
Divadelní škola bláznů 7. – 11. 8. plus dva víkendy, hudební 17. – 19. 11.
koncert Kateřina Falcníková a Ludmila Dvořáková na Hluboké 9. 12.
workshop Jam.Days 31. 8 – 3. 9. (Hudebně kreativní soustředění na Hosíně u Českých
Budějovic. Soustředění české a německé mládeže pod vedením hudebního lektora,
společné modlitby, výlety a zábavu s přáteli z Německa a závěrečné vystoupení.
Soustředění se účastnil německý sbor Da Capo (19 německých účastníků) a český sbor
Elaion (14 českých účastníků).)
Večer mladých a hudební festival Mount tábor 22. 9. (Večery mladých probíhaly
v jednotlivých vikariátech, kde je připravovali mladí lidé samostatně, nebo
ve spolupráci s kaplanem pro mládež. Tato setkávání vyvrcholila na konci září Večerem
mladých pro mládež z celé diecéze, který se konal v rámci Diecézní poutě v Táboře.
Přijelo přibližně 120 mladých lidí. Na programu byl evangelizační program na náměstí
v Táboře, který se skládal z koncertů, duchovního slova a aktivit. Následoval Večer
chval v klášterním kostele s možností přijetí svátosti smíření a přímluvné modlitby.
Mnozí mladí se následující den zapojili jako dobrovolníci do průběhu Diecézní poutě
nebo se sami účastnili programu, např. Lovu zážitků.)
Taizé modlitba za ochranu stvoření 2. 10.

UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ KTIŠ
o V roce 2017 zde proběhlo 37 víkendových či vícedenních akcí, kterých se účastnilo
průměrně 15–40 účastníků.


EnterCamp a EnterJunior (Během letních prázdnin proběhly na DCŽM Ktiš, kterých se
během dvou turnusů zúčastnilo celkem 124 mladých ve věku 13–23 let. O účastníky se
6

Výroční zpráva 2017 Spolku Most – České Budějovice










staral tým lidí, včetně kapely, která setkání hudebně doprovázela. Na programu byly
katecheze, workshopy, sporty, tvůrčí dílny, přednášky, výlety, svědectví, mše svaté
a večerní společné duchovní programy, které se skládaly především z modliteb chval.)
Animátoři (Dvouletý kurz (10 víkendů) je zaměřen tak, aby po jeho absolvování byli
mladí lidé schopni pomáhat s pastoračními aktivitami v rámci své domovské farnosti
(vést společenství mládeže, připravovat tábory, víkendovky a akce pro děti a mládež).
Jeho náplní jsou témata z oblasti psychologie, pedagogiky, animace her, nauky víry,
modlitby atd. V roce 2017 jsme pokračovali druhým rokem v kurzu animátorů.
Zúčastnilo se ho 24 mladých lidí z různých míst českobudějovické diecéze.)
Pololetní prázdniny
Postní duchovní obnova
Velikonoce
Brigades
Duchovní obnova pro maminky
Restart EnterCampu a EnterJunioru

VSTUPY DO ŠKOL S DKC
Vstupy do škol realizované ve spolupráci s Diecézním katechetickým centrem jsou výukové
programy pro základní a střední školy. Tento dlouhodobý projekt má sloužit k rozšíření
všeobecného přehledu v oblasti kultury, slavení svátků, stylu života a základních lidských
hodnot z pohledu křesťanství, které je, ať chceme nebo nechceme, nedílnou součástí naší
civilizace.
Výukový program je realizován v jedné nebo dvou vyučovacích hodinách, je přizpůsoben
věkové kategorii žáků a zcela respektuje RVP i náboženskou neutralitu školy. Výukové
programy jsou nabízené zdarma.
Nabídka programů:
Vánoční příběh tříkrálový, Kníže Václav, BIBLE – Kniha knih, Biblická přísloví a rčení, Kostel
(nejen) v našem městě nebo obci, „Dva bratři“ – příběh Cyrila a Metoděje, Poplujme
za DUHOU - Noe a jeho archa, Svatá Anežka, „Nejen král a císař“ Karel IV., Světec Jan Nepomuk
Neumann, Zambie, Uganda, Keňa, Pákistán, Filipíny, Guyana, Vánoce, Procházka adventem,
Legendární muž sv. Mikuláš, Proč jsou velikonoce Velikonocemi?, Tajemství Velikonoc,
Velikonoce, Dušičky a Halloween, Radost Vánoc aneb příběh o prvním živém betlému
Za rok 2017 bylo zhruba 450 hodin asi pro 8500 žáků/účastníků.
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HOSPODAŘENÍ 2017
PŘÍJMY
Účastnické poplatky

737,154.00

Dary fyzických a právnických osob

695,338.37

Úroky z vedení běžného účtu

336.66

Platby přes Biskupství ČB (dar Osthilfe)

153,390.00

Pronájem prostor

-

Ostatní příjmy, příjem z literatury

42,468.76

Dotace měst, obcí, kraje, nadací, apod.

123,000.00

Příjmy celkem

1,751,687.79

VÝDAJE
Daň z úroku

-

Mzdy (DPP) a srážky

193,190.00

Režijní výdaje

254,411.33

Výdaje na volnočasové aktivity

901,637.00

Režie DCŽM – provoz

216,835.00

Nákup literatury a tiskovin

174,447.40

Dary poskytnuté

-

Opravy ostatní

3,247.00

Odpisy

3,112.00

Výdaje celkem

1,746,879.73

Rozdíl příjmů a výdajů

4,808.06
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Dary fyz. a práv. osob + příspěvek Biskupství

848,728.37

Peněžní prostředky PS

505,197.46

Peněžní prostředky KS

500,852.92

Majetek a zásoby PS

208,490.00

Majetek a zásoby KS

250,642.60
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