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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 2019. 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 všem dobrodincům a spolupracovníkům 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) existuje od roku 1993, jako sdružení
fyzických osob-dobrovolníků. Jeho cílem je
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

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.
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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.

ZPŮSOB ČINNOSTI SPOLKU
Za účelem dosažení stanovených cílů vykonává spolek tyto hlavní činnosti:
a) Organizace a pořadatelství
Například výukových programů pro školy a další cílové skupiny; vzdělávacích kurzů a školení;
duchovních seminářů a přednáškové činnosti; poutí, festivalů a zájezdů; osvěty křesťanství obecně
a prezentace římskokatolické církve; nejrůznějších krátkodobých i dlouhodobých programů
zaměřených na děti, mládež, (pra)rodiče, snoubence, manžele, kněze, řeholníky, řádové sestry i
ostatní zájemce, na kulturu, partnerské a rodinné vztahy, společenské problémy, etickou výchovu,
sociální a zdravotní problematiku, ekologii, 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 a finanční pomoci nezbytné pro práci s cílovými skupinami.
e) Spolupráce se charitativními, humanitárními a jinými podobnými organizacemi.
f) Prevence patologických jevů, které ovlivňují život cílových skupin zejména dětí a mládeže.
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.
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 atd.)
o) Navazování zahraničních 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.
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SLUŽBA ŠKOLÁM
Programy pro školy: na www.vstupydoskol jsou nabídky programů
pro 1. i 2. stupeň ZŠ a pro SŠ a

Víceletá gymnázia
Výukový program je realizován v jedné nebo dvou vyučovacích hodinách je přizpůsoben věkové
kategorii žáků a zcela respektuje RVP a náboženskou neutralitu školy. (Leden až červen 2019 tyto
programy navštívilo 2 916 žáků v 30 školách. Září až prosinec 2019 programy navštívilo 3 111 žáků
v 40 školách).
Projekt do škol
Je přihlášeno 11 základních škol s celkovým počtem 17 tříd. V letošním projektu se zabýváme
Nulovým hladem, který vyhlásilo OSN jako svůj celosvětový projekt. Projekt Nulový hlad je zaměřen
na to, aby se neplýtvalo jídlem a neničilo se životní prostředí.
Adventní trhy
Ve spolupráci s církevními mateřskými školami v Českých Budějovicích, PMD a Hnutím Fokoláre jsme
udělali sbírku hraček pro misijní projekt v Jižním Súdánu. V druhé neděli adventní jsme je nabízeli za
dobrovolný příspěvek před radnicí na Náměstí Přemysla Otakara II. v ČB.
Evangelizační projekt na svátek sv. Mikuláše
5. 12. 2019 ve spolupráci s DCM a s Kulturním centrem města České Budějovice jsme pořádali
Andělskou dílnu ve výstavní síni radnice.
Nabídka učitelům ze základních a středních škol v českých Budějovicích a okolí
Nabídli jsme učitelům komentovanou prohlídku kostela Obětování Panny Marie v Českých
Budějovicích a představili jsme jim programy pro školy. Účastníků bylo 12 ve dvou dnech.
Katechetické dny a kurzy
23. 2. 2019 v Českých Budějovicích byl zaměřený na misie.
7. 9. 2019 na Lomci, který vedla doc. PhDr. Ludmila Muchová Ph.D.
Nová metodika pro přípravu na svátost smíření a na 1. sv. přijímání
Finanční podpora studentů nového dvouletého katechetického kurzu TF JU.

DUCHOVNÍ OBNOVY
Adventní a postní duchovní obnovy
23. - 25. 2. 2019 na Hosíně s doc. Ludmilou Muchovou Ph.D.
15. 12. 2019 Obnovu vedl P. Martin Sedloň
Duchovní obnova Umění rozlišování
Obnova byla 22. 6. 2019. Obnovu vedl P. Tomas van Zavrel.
Postní duchovní rekolekce – Velikonoce očima dvou generací
Ve spolupráci s Diecézním centrem pro seniory se podařilo zorganizovat Postní duchovní obnovu pro
seniory a vnoučata v bývalém dominikánském klášteře v Českých Budějovicích.
6

Výroční zpráva 2019 Spolku Most – České Budějovice

FORMACE DOBROVOLNÍKŮ
Kurz Akla
Byl dokončen druhý ročník druhého kurzu Akla (aktivní laici).
Setkání zasloužilých katechetů
Uskutečnilo se 3. 12. 2019 v Českých Budějovicích
Minikatecheze na neděli
Na každou neděli připravujeme Minikatecheze pro mladší děti a starší děti a pro katechezi mimo
liturgický prostor, které zveřejňujeme na webu: www.prolidi.bcb.cz a na webu www.katecheze.cz

FORMACE MLÁDEŽE
Restart ENTER Junior
Dne 8. – 10. 2. 2019 proběhl víkend Restart Enteru Junior. Účastníci přijeli
z celé diecéze, aby zavzpomínali na Enter camp a následné zážitky s
Bohem a přáteli.

Diecézní ministrantský florbalový turnaj
Ve spolupráci s farností Veselí nad Lužnicí proběhl ve dnech 22. – 23. 2.
2019 již 6. Diecézní ministrantský florbalový turnaj. Do Veselí nad Lužnicí
přijelo téměř 100 dětí.

Animátorský kurz
Animátorský kurz s námi prožívá 25 mladých animátorů z celé diecéze. V průběhu 5 víkendů v roce si
osvojují schopnosti jak vést mladé lidi a jak tvořit společenství. V rámci přípravy na službu ve
farnostech probíhá animátorská praxe, během které mají účastníci kurzu vymyslet a zrealizovat
víkend pro mladé z jejich farnost.

Diecézní setkání mládeže
Diecézní setkání mládeže proběhlo 12. – 13. 4. 2019 v Českých
Budějovicích. Mladí se účastnili workshopů, chval, svědectví, modlitby,
ale i mše svaté s otci biskupy Vlastimilem Kročilem a Pavlem Posádem.

Velikonoce pro mládež
Mladí přijeli prožít největší křesťanské svátky do Vodňan 18. – 21. 4. 2019.
Pod vedením otce Josefa Prokeše prožili čas s Bohem a ve společenství mladých lidí.

Enter Junior a Enter Camp 2019
Letní akce Enter camp vyžaduje mnoho příprav. Proto přijeli dobrovolníci z celé diecéze, kteří se
účastnili přípravného víkendu 17. – 19. 5. 2019 na Ktiši. Křesťanský campy, které proběhli v průběhu
července 2019. Mladí z celé diecéze přijeli, aby prožili část prázdnin s Bohem uprostřed společenství
kněží a mladých lidí.
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Večer mladých na Hosíně
2. 11. 2019 se patnáct mladých lidí z českobudějovické diecéze setkalo na Hosíně, kde proběhl večer
mladých pod vedením otce Tomase van Zavrela. Večer začal seznamovacími hrami a diskuzními
skupinkami, během kterých měli mladí možnost seznámit se s lidmi, které ještě neznali.

Duchovní obnova v Prachaticích
Ve spolupráci se sestrami boromejkami z Prachatic se podařilo zorganizovat
22. – 24. 11. 2020 duchovní obnovu pod vedením otce Tomase van Zavrela.
Duchovní obnovy se účastnilo 20 mladých lidí.

Silvestr na Hosíně
Oslavit konec roku s přáteli a ve společenství mladých lidí přijelo na Hosín
téměř 30 mladých lidí ze všech koutů diecéze. Akci doprovázel otec Tomas
van Zavrel, který měl zajímavé katecheze, ale také silvestrovské chvály.

PÉČE O SENIORY
Senior klub
Senior klub – Čtyrák – stále běží. Senioři se scházejí 2x měsíčně, vždy první a třetí čtvrtek v měsíci.
Druhý Senior klub na Děkanství v Českých Budějovicích, kde se senioři scházeli zatím jednou měsíčně.
Byl funkční do léta 2019. V roce 2020 se nám podařilo rozběhnout nový Klub dříve narozených, který
bude fungovat každý týden, vždy ve středu od 10,00 do 12,00 v prostorách Kongregace bratří
Nejsvětější svátosti.
Postní duchovní rekolekce – Velikonoce očima dvou generací
Ve spolupráci se Spolkem Most – České Budějovice a s Diecézním centrem pro katechezi se podařilo
zorganizovat Postní duchovní obnovu pro seniory a vnoučata v bývalém dominikánském klášteře v
Českých Budějovicích.
Výstava milníky lidského života
Výstava byla zahájena vernisáží na Piaristickém náměstí v prostorách bývalého dominikánského
kláštera v Českých Budějovicích. Odtud výstava putovala do kostela Božského Srdce Páně v Českých
Budějovicích. Dále ji mohli návštěvníci vidět na Hluboké nad Vltavou v kostele svatého Jana
Nepomuckého. Poté se výstava přesunula do Jindřichova Hradce a na konec byla k vidění na
Teologické fakultě v Českých Budějovicích.
Programy pro domovy seniorů
Nabízíme výukové a kulturní programy pro domovy pro seniory v naší
diecézi, více na www.besedyproseniory.cz
S letním a hudebním programem byly navštíveny v průběhu srpna domovy
důchodců v Bechyni, v Českých Budějovicích v Alzheimer centru a v DpS
Máj, na Hluboké nad Vltavou, v Prachaticích, v DD a DpS v Sušici a ve Veselí
nad Lužnicí. S hudebním programem Doznívání Vánoc jsme zavítali na
přelomu roku na Dobrou Vodu u Horní Stropnice, Hluboké nad Vltavou, do
Domova důchodců Máj, do Alzheimer centra v Českých Budějovicích a také do DPS v Lišově a Borku.
S výukovým programem jsme navštívili např. farnost Jana Nepomuckého v Českých Budějovicích,
domov důchodců ve Veselí nad Lužnicí, Borek či Rudolfov.
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PROJEKTY PODPOROVANÉ DOTACEMI
Spolek Most k realizaci své činnosti využívá nejrůznější dotační tituly. V této části se můžete seznámit
s projekty podle dotačního titulu.

2019
Město ČB

Jihočeský kraj

Dotační titul, opatření

Název projektu

Kultura

Velikonoce v ČB

Cestovní ruch

Křesťanské Povltaví/2019/ČB

Děti a mládež

Den Cesty čaje

Děti a mládež

Animátorský kurz

Cestovní ruch

Propagace KP

ČEZ

Ktiš-výbava kuchyně

GLOBUS

Přemostění osamění

KŘESŤANSKÉ POVLTAVÍ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
Zrealizovaný projekt byl pojatý, jako nový produkt církevní turistiky, který si kladl za cíl přispět k
zvýšení viditelnosti a návštěvnosti města. V době Velikonoční představil návštěvníkům města a
umožnil návštěvu významné sakrální architektury návštěvníkům Českých Budějovic, která není běžně
přístupná a nabídl jim rozmanitý program, který si kladl za cíl oslovit co nejširší cílovou skupinu.
V projektu byly zrealizovány např. tyto akce:
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ „MYSTERIUM SVĚTLA“
V neděli 24. března 2019 byli návštěvníci města vtaženi do janovské pašijové hry v podání divadla Víťi
Marčíka s názvem „Mysterium světla“.. Taro hra otevírala velké existenciální otázky: Proč jsme tady?
Proč vznikl vesmír? Existuje náhoda? Anebo je všechno náhoda?“
VELIKONOCE V STAROBYLÝCH UMĚLECKÝCH DÍLECH
V neděli 28. dubna se ve studentském kostele Svaté Rodiny v Českých
Budějovicích konal Interaktivní workshop „Velikonoce v starobylých
uměleckých dílech“. Profesor Jan Royt, který workshop vedl, je předním
historikem umění.
VERNISÁŽ FOTOGRAFICKÉ VÝSTAVY
Cílem této bylo přivést návštěvníky města na nejrůznějších zajímavá
místa centra Českých Budějovic a jeho bezprostředního okolí. Podnětem
k putování byly fotografie známého jihočeského fotografa Jana Voběrka, které pod společným
jmenovatelem „Domov jménem rodina“ představil unikátní portréty více než desítky velkých
pěstounských rodin nejen z našeho kraje. Tím výstava navazovala na téma Národního týdne pro
rodinu 2019: „Rodina má cenu“. V neděli 12. 5. 2019, v Den matek, byla zahájena vernisáží tato
celoměstská fotografická výstava a Večerem chval při svíčkách s kapelou FamilyBand s důrazem na
Svátek matek. Výstava v různých veřejně dostupných prostorách ve městě byla přístupná od 12. 5. do
28. 7. 2019.
9
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VEČER CHVAL HUDEBNÍ SKUPINY KOINONIE
V sobotu 1. června zazněl v kostele sv. Rodiny v Českých Budějovicích svatodušní koncert s
tematickou promluvou k příležitosti křesťanské slavnosti Vylití Ducha Svatého.
SOPRÁN FALCNÍKOVÁ & VARHANICE ZAHRÁDKOVÁ V KLÁŠTEŘE
Naše vyhlášené jihočeské umělkyně, soprán Kateřina Falcníková a varhanní virtuoska Marie
Zahrádková, naplnily bývalý dominikánský klášterní kostel Obětování Panny Marie na Piaristickém
náměstí v Českých Budějovicích nádhernými tóny skladeb.
UMĚNÍ ROZLIŠOVAT
V sobotu 22. 6. 2019 se sešlo cca 40 lidí na duchovní obnově s názvem Umění rozlišování v kapli sv.
Josefa Na sadech. Po mši svaté, která byla v 9. hodin jsme se díky otci Tomasovi van Zavrelovi pustili
do tématu, jak rozlišovat naší a Boží vůli v životě křesťana. Protože to byl workshop, všichni živě
reagovali a společně jsme tak poznávali, jak a v čem hledat to, co má Bůh připraveného ve svém
plánu s každým z nás. Duchovní obnovy se zúčastnili také účastníci dvouletého kurzu AKLA, kteří na
konci dostali osvědčení o absolvování kurzu.
KONCERT HUDEBNÍ SKUPINY STREET WINGS
V sobotu 28. července 2019 zazněl v kostele sv. Rodiny v Českých
Budějovicích koncert španělské kapely Street Wings. Koncert byl skvělým
završením celého projektu Křesťanského Povltaví. Přišlo sem nejvíce
účastníků a také vzbudil velký ohlas.

UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ KTIŠ
V roce 2019 zde proběhlo 16 víkendových či vícedenních akcí, kterých se účastnilo průměrně 15–30
účastníků zejména z řad dětí a mládeže. Významné akce organizované Spolkem Most:
•
•

•

EnterCamp a EnterJunior, kterých se během dvou turnusů zúčastnilo přes 120
mladých ve věku 13–23 let.
Dvouletý animátorský kurz (10 víkendů) je zaměřen tak, aby po jeho
absolvování byli mladí lidé schopni pomáhat s pastoračními aktivitami v rámci
své domovské farnosti Jeho náplní jsou témata ze psychologie, pedagogiky,
animace her, katechismu, spirituality atd.
Restart EnterCampu a EnterJunioru

Z dotace ČEZ bylo pořízeno nezbytné vybavení do kuchyni. Velká investice (219 000
Kč) byla nutná výměna kotle.

10

Výroční zpráva 2019 Spolku Most – České Budějovice

HOSPODAŘENÍ 2019
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ROZPOČET NA ROK 2020
Položka
Účastnické poplatky
Dary fyzických a právnických osob
Úroky z vedení běžného účtu
Příspěvky přes Biskupství
Ostatní příjmy
Dotace
Předpokládané příjmy celkem

Částka
650 000 Kč
200 000 Kč
1 000 Kč
80 000 Kč
40 000 Kč
200 000 Kč
1 171 000 Kč

Mzdy a srážky
Režijní výdaje
Výdaje volnočasových aktivit
Provoz střediska Ktiš
Nákup literatury a tiskovin
Poskytnuté dary
Opravy
Odpisy
Předpokládané výdaje celkem

40 000 Kč
340 000 Kč
196 000 Kč
370 000 Kč
30 000 Kč
60 000 Kč
100 000 Kč
6 000 Kč
1 142 000 Kč

Rozdíl

+29 000 Kč
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