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Příjmy

Salesiánské hnutí mládeže (dále jen SHM)

Ústředí SHM získalo státní dotaci na jednotlivé úkoly z MŠMT ve výši 1 814 000 Kč,
z MK ve výši 14 000 Kč a FDM ve výši 15 000 Kč.
Základní články si poměrnou část finančních prostředků zajistili z grantů a subvencí.
Zbylé příjmy jsou tvořeny z příspěvků od účastníků, darů, členských příspěvků
a ostatních příjmů.
Přehled příjmů

je organizací mladých lidí, kteří se angažují
ve výchovné práci mezi dětmi a mládeží

Statní dotace
Granty, subvence

v křes#anském duchu.
Jejich pozornost se zaměřuje hlavně
na tu část dětí a mládeže, která je nejvíce ohrožena

2 808 446

41,5 %

396 700

5,9 %

Dary

260 230

3,8 %

Členské příspěvky

573 741

8,5 %

Příjmy z činnosti
Ostatní
Celkem

2 022 412

29,9 %

704 713

10,4 %

6 766 242

100 %

ve svém materiálním a duchovním vývoji –
z neúplných rodin, ohrožení jakoukoliv závislostí,
Výdaje

nezaměstnaní apod.

Rozpočtové výdaje byly kryty z 48 % ze státního rozpočtu republiky a zbylých 52 %
z příjmů občanského sdružení.
Přehled výdajů

SHM také zajiš#uje mezinárodní výměny mládeže
za účelem spolupráce a sdílení zkušeností

Materiál

1 570 694

23,6 %

na stejném poli působnosti. Samozřejmě také

Služby

2 730 052

41,0 %

Mzdy, OPPP

navazuje kontakty s českými organizacemi,
které mají podobné zaměření.

717 429

10,8 %

Ostatní

1 641 467

24,6 %

Celkem

6 659 642

100 %

Závěr

Jan Bosco

Ekonomická část výroční zprávy byla dne 2. března 2002
schválena na Národní radě SHM v Hradci Králové.
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„Chceš-li udělat
něco velkého,
vychovávej mládež.“

Všechny přidělené dotace, granty a subvence byly účelně vyčerpány a řádně vyúčtovány.
Hospodaření Salesiánského hnutí mládeže bylo v účetním roce 2001 ukončeno
se zůstatkem finančních prostředků ve výši 1 558 748 Kč.
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historie

Z historie
směru k občanské společnosti jsme započali fázi spolupráce s dalšími organizacemi, které se věnují výchově dětí a mládeže. Velmi významným počinem byla účast
na celostátním festivalu „Hrad patří dětem“
(organizovaným Institutem dětí a mládeže), kde jsme se poprvé mohli prezentovat
na veřejnosti a uvědomit si postavení
v rámci ostatních partnerských neziskových
organizací.
V letech 1997–1998 vznikaly další
kluby:
• Koryčany (3. 3. 1997)
• Neratov (12. 9. 1998)
• Ostrava (3. 3. 1997)
• Praha-Karlín (11. 11. 1998)
• Plzeň (5. 5. 1997)
• Praha-Kobylisy (11. 11. 1998)
• Brno-Líšeň (5. 5. 1997)
• Brno-Žabovřesky (11. 11. 1998)
• Liblice (23. 6. 1998)
• Mor. Budějovice–Jaroměřice n. R.
(11. 11. 1998)
V roce 1999 proběhly některé změny
uvnitř SHM. Začátkem roku byla zrušena
Sekce formace. Po rozsáhlých a dlouhodobých úvahách a jednáních jsme dospěli
k tomu, že její činnost je možné zčásti
nahradit formací členů SHM přímo v klubech, zčásti ji převezme jediná osoba –
duchovní rádce. Tím se od ledna 1999
stal P. Pavel Pešata, SDB.
Hledaly se také nové cesty pro existenci a funkčnost sekcí – zejména Sekce
kultury a Sekce chaloupek. Spolupráce se
mj. projevila při účasti na celonárodním
festivalu Bambiriáda 1999, kde jsme se
opět mohli prezentovat na veřejnosti v širším měřítku.
V červnu 1999 jsme se stali členy České
rady dětí a mládeže. V srpnu 1999 se skupina 20 mladých zúčastnila celoevropského akce „Confronto´99“. Jednalo se o setkání mladých lidí, kteří pracují v salesiánském stylu s dětmi a s mládeží. Z tohoto
setkání vzešlo mnoho nových podnětů pro
naši další činnost.
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SHM vzniklo v roce 1992, kdy se skupina mládeže pod vedením několika salesiánů a sester FMA zúčastnila akce „Confronto ‘92“ v Itálii. Jednalo se o setkání
mladých lidí z celé Evropy, kteří se věnují
výchově dětí a mládeže ve svém okolí ve spolupráci se salesiány Dona Boska a Dcerami
Panny Marie Pomocnice. Mladí z České
republiky se rozhodli připojit k tomuto
úsilí, navázat na činnost salesiánů v totalitě
a rozvíjet ji v rámci nových možností, které
umožňuje svobodný stát.
V prvních letech své existence bylo SHM
členěno na oblasti odpovídající bývalým
krajům. V průběhu času se ukázalo, že je
třeba změnit organizační strukturu, aby
vyhovovala konkrétní činnosti SHM – zaměřit se na práci v jednotlivých místech
(obcích, střediscích apod.). Byla tedy přepracována struktura: zřízeny kluby (pro
práci v jednotlivých místech) a ustanoveny
sekce (koordinující jejich činnost v oblasti
kultury, sportu, chaloupek, ekonomiky a formace). Tím byl lépe vystižen charakter SHM.
V roce 1994 se SHM (zastoupené prezidentkou Miki Kubíčkovou) stalo členem
PGSE (Federazione Polisportive Giovanili
Salesiane Europee), evropské sportovní
salesiánské organizace.
Od roku 1995 vznikaly postupně jednotlivé kluby SHM:
• České Budějovice (26. 11. 1995)
• Sebranice (15. 5. 1996)
• Uhříněves–Kolovraty (26. 11. 1995)
• Fryšták (13. 9. 1996)
• Pardubice (10. 3. 1996)
• Újezd u Brna (25. 1. 1997)
25. 1. 1997 se konalo první zasedání
Národní rady SHM (podle nových Stanov
a Pravidel SHM), na němž byl zvolen prezidentem SHM Mgr. Lukáš Zrzavý, byli přijati a oficiálně jmenováni zástupci salesiánské rodiny a vedoucí sekcí SHM. Funkci
jednatelky začala vykonávat Mgr. Magda
Paseková.
Činnost se začala rozvíjet v širším měřítku. Do přímé práce či alespoň sympatií
a podpory se zapojili další členové salesiánské rodiny – zejména SDB a FMA. Ve

historie
V roce 1999 vznikly tyto kluby SHM:
Benátky nad Jizerou (20. 1. 1999)
Krucemburk (11. 9. 1999)
Praha-Prosek (9. 5. 1999)
Hlinsko v Čechách (19. 10. 1999)
Nekoř (11. 9. 1999)
Hradec Králové (19. 10. 1999)
Radostín n. Oslavou (11. 9. 1999)
V roce 2000 byla již činnost stabilizovaná – zejména po stránce vzniku nových
klubů, plynulé činnosti ústředí, předkládání účetnictví v klubech apod.
Díky členství v ČRDM jsme navázali
kontakty a spolupracovali s dalšími mládežnickými organizacemi (YMCA, Junák,
Pionýr, Folklórní sdružení, ATOM, Česká
tábornická unie). Opět jsme se účastnili
Bambiriády, ovšem na regionálních úrovních.
Sekce chaloupek zahájila ASI-kurz
(asistentský kurz) pro zájemce z jednotlivých klubů, nejen pro animátory chaloupek.
Největší akcí roku 2000 (co do významu i rozsahu) byly Salesiánské hry mládeže, konané v květnu v Pardubicích. Staly
se akcí celého SHM, neboV se na jejich
přípravě podíleli i „ne-sportovní“ spolupracovníci, zejména animátoři skupin a mnoho
•
•
•
•
•
•
•

Bambiriáda 1999
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dalších organizátorů. V rámci Her se konal
také jednodenní Veletrh salesiánské rodiny,
kde se představily v kulturních oblastech
kluby SHM, SKM, střediska SDB a FMA
a další subjekty působící v rámci salesiánské rodiny v České republice. Atmosféru
a průběh Salesiánských her mládeže zachycuje videokazeta vyrobená během her
studiem TELEPACE Ostrava.
V srpnu 2000 se konalo v Itálii světové
setkání členů MGS (salesiánských hnutí
mládeže) – Forum MGS 2000. Naše občanské sdružení a celou salesiánskou rodinu
tam reprezentovala Mgr. Klára Hušková.
Setkání se spolupracovníky ze zemí celého světa přineslo mnohé podněty pro
práci českého SHM a zejm. spolupráce se
SDB a FMA.
Významnou událostí pro nás byla také
návštěva Dona Gina Borgogna, generálního sekretáře PGSE, která se uskutečnila v říjnu 2000.
Během roku 2000 vznikly tyto nové
kluby:
• Trutnov (12. 1. 2000)
• Prostějov (25. 11. 2000)
• Vilémov u Golčova Jeníkova
(25. 11. 2000)
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Výchova v SHM
Výchova a formace – výchovná činnost v klubech se děje v salesiánském
duchu. Stojí na tzv. preventivním systému,
jehož hlavním cílem je předcházení nežádoucím vlivům a činům dětí a mládeže.
Stojí na třech základních sloupech, kterými jsou rozum, víra a laskavost. Nechceme vychovávat mládež pouze jako pracovníky, sportovce nebo umělce, ale chceme
je také formovat a vychovat z nich „lidi,
kteří by byli schopni samostatně a kvalitně

žít“. Proto se snažíme, aby výchova a formace nechyběla na žádné akci SHM, aV už
se jedná o zasedání, setkání sekcí, školení
vedoucích či trenérů, turnaje, besídky, výlety apod. Výchovu a formaci nelze vydělit
jako samostatnou složku ostatní činnosti,
ale je třeba ji spojit se zábavou a prací. Na
jednotlivých akcích by měla probíhat zejména nepřímo – tzn. cestou osobních
kontaktů.

Organizační struktura a členská základna
Salesiánské hnutí mládeže je občanské sdružení registrované ministerstvem
vnitra podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. O zásadních otázkách
rozhoduje Národní rada SHM, jejím řídícím a výkonným orgánem je Předsednictvo Národní rady, pomocným orgánem
jsou sekce zaměřené na určitou oblast
činnosti. Statutárním zástupcem SHM je
prezident, který zastupuje sdružení navenek a jedná jeho jménem.

Základním organizačním článkem je
Klub SHM, který může mít právní subjektivitu. V roce 2001 mělo SHM 34 klubů,
z toho 29 s právní subjektivitou. Členskou
základnu tvořilo 2 069 členů – z toho
1 907 do 26 let.

Členové Předsednictva Národní rady SHM v roce 2001
Klára Hušková, Mgr.
sekce kultury

Jiří Jeniš
zástupce klubů SHM

P. Pavel Pešata, Mgr.
delegát SDB

Tomáš Koutný
sekce chaloupek

Václav Schuster
zástupce klubů SHM

Markéta Hanáková, Mgr.
delegátka FMA

Tomáš Martinec, Mgr.
sekce sportu

Josef Wenzl
zástupce klubů SHM

Stanislav Paseka
delegát ACS

Andrea Dudáková
zástupce klubů SHM

Petr Marek, Ing.
sekce ekonomiky

Jan Kučera, Mgr.
zástupce klubů SHM
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Lukáš Zrzavý, Mgr.
prezident
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Zpráva o stavu SHM
Stav SHM je dobrý. Práce spojená s formací nám pomáhá dobře pracovat a zastávat místo v SHM. Téměř všechny události
roku 2001 vnímáme jako pozitivní. Z cílů,
které jsme si na začátku roku vytyčili, se
mnohé podařily splnit:
• sestavení Strategie do roku 2006 –
podařilo se nám ji načrtnout a díky
tomu promýšlet další směr SHM
• ustanovení kontrolní komise –
fungovala
• akreditované kurzy pro vedoucí
táborů – proběhly 2 kurzy (jsme jednou
z mála organizací v ČR, které tyto kurzy
mohou pořádat; především díky
Filipu Musiolovi ze sekce chaloupek,
který připravil podklady pro získání
akreditace)
• stabilizace klubů (v účetnictví) – něco
se podařilo, je ještě na čem pracovat
• výchova nástupců – daří se nám pouze
částečně, je třeba získávat další síly
• vznik nových klubů – Chotětov,
Vimperk, Třemošnice

Ples SHM

Významné události roku 2001
leden
ples SHM

březen
NR v Praze-Kobylisích

duben
registrace změn ve Stanovách
XII. Mezinárodní hry salesiánské
mládeže ve Varšavě

květen
získání oprávnění školit vedoucí táborů
regionální Bambiriáda

červen
akreditované kurzy

srpen
duchovní cvičení pro činovníky SHM

září
Festa v Pardubicích

listopad
výjezdní zasedání PNR SHM

prosinec
výročí 10 let trvání SHM v ČR
(vydání speciálního čísla
Zpravodaje SHM)
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Zpráva o činnosti prezidenta
Prezident Mgr. Lukáš Zrzavý plnil také
v roce 2001 úkoly vyplývající ze Stanov
SHM:
• zastupoval SHM navenek
(od roku 2000 působil a letos byl
opět zvolen na 3 roky za člena
představenstva ČRDM)
• účastnil se setkání zástupců
salesiánské rodiny – jsme stále více

vnímáni jako členové tzv. širší
salesiánské rodiny v ČR
• účastnil se všech zasedání PNR, NR,
kolegií prezidenta
• navázal kontakt s Michalem
Kaplánkem, SDB a Pavlem
Kadlečíkem, SDB, kteří mají
na starosti pastoraci mládeže
u salesiánů

Zpráva o činnosti ústředí
Také v roce 2001 ústředí SHM zajišVovalo úkoly uvnitř SHM i kontakt s organizacemi a institucemi mimo SHM:
• komunikace a korespondence s kluby
(evidence akcí, členské základny,
shromažYování podkladů pro žádosti
o dotace, příprava vzniku nových
klubů atd.)
• spolupráce se sekcemi (příprava
celostátních akcí – turnajů, školení,
plesu, Festy, Bambiriády,
Mezinárodních her mládeže)

• příprava jednání PNR a NR (podklady,
zápisy, plnění přidělených úkolů)
• vydávání Zpravodaje SHM
• komunikace a korespondence
s MŠMT, IDM, ČRDM, MHMP, PGSE
a dalšími mládežnickými subjekty

Složení ústředí SHM
Magda Paseková, Mgr.
jednatelka

Filip Musiol, Mgr.
civilní služba
(do února 2001)

Martin Šmíd
civilní služba
(od ledna 2001)
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Sekce sportu
Sportovní sekce pokračovala ve své
pravidelné činnosti. Hlavní náplní bylo
pořádání sportovních akcí, především turnajů ve stolním tenise, malé kopané a volejbale. Dále se sportovci z různých klubů

zúčastnili XII. Mezinárodních her salesiánské mládeže ve Varšavě. O prázdninách
se konalo setkání trenérů všech sportů
v Brně-Žabovřeskách. Na podzim se naši
zástupci zúčastnili jednání PGS v Římě.

Malá kopaná
Fotbalisté uspořádali šest celostátních
turnajů, kterých se celkem zúčastnilo 53
družstev. Turnaje „Magone Cup“ a „Frassati
Cup“ byly zároveň kvalifikací na XIII. Mezi-

národní hry salesiánské mládeže na Sicílii. Oba turnaje vyhrála družstva z Kobylis,
ale Her na Sicílii se po dohodě zúčastní
jedno družstvo z Kobylis a jedno z Ostravy.

Volejbal
V roce 2001 se uskutečnilo celkem 9
volejbalových turnajů. Pět turnajů „5P“, tři
turnaje Druhé ligy a jeden turnaj v beach
volejbale. Turnajů se zúčastňují pouze smíšená mužstva. Seriál turnajů „5P“ navštívilo těchto pět měst: Brno, Pardubice, Písek,
Plzeň a Praha. Každého turnaje se zúčastnilo minimálně 8 mužstev o 6 a více hráčích. Seriál turnajů „5P“ vyhrál pardubickopražský evangelický tým Chalupářů. Druhé
místo získal Pražský Saturn. Třetí místo

patří týmu SHM Brno-Žabovřesky. Druhá
liga se konala pouze v Praze a vyhrál ji tým
MarVanů. Na turnajích jsou zastoupeny
všechny věkové kategorie. Výjimkou není
skoro 55letý „borec“ („mladí pro mladé“).
Novinkou v letošním roce byl „Beach“
turnaj, který se konal v Koryčanech a zúčastnilo se ho 15 dvojic. Vyhrála ho jak
jinak než místní koryčanská dvojice.
Podařilo se úspěšně rozjet internetové
stránky turnaje.

Stolní tenis
Stolní tenisté pracovali podle plánu
činnosti a zaměřili se především na:
• pořádání turnajů
• uspořádání přeboru ČR
• dobrou reprezentaci
na Mezinárodních hrách
salesiánské mládeže
Na každém turnaji (viz tabulka na str. 10)
se soutěžilo v těchto soutěžích: dvouhry dorostenců, starších žáků, mladších žáků,
starších žaček a v doplňkové nebodované
čtyřhře.

Soustředění reprezentantů
1. na zvýšení fyzické zdatnosti
pořadatel:
Salesiánské středisko mládeže
Ostrava
termín: 21.–25. 2. 2001
účast: 3 chlapci, 6 děvčat a 2 trenéři
2. na zvýšení techniky a taktiky
pořadatel:
SHM Klub Pardubice
termín: 9.–11. 3. 2001
účast: 6 chlapců, 6 děvčat a 2 trenéři
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Výsledky jednotlivých turnajů malé kopané
O pohár Uhříněveského starosty
Praha-Uhříněves, 3. února 2001
1. Ostrava A
2. Hlinsko
3. Brno-Žabovřesky
4. Uhříněves A

Kategorie: 1985/87

5. Uhříněves Spec. škola
6. Chodov
7. Uhříněves B
8. Pardubice

Účast: 11 družstev

9. Kobylisy
10. Ostrava B
11. Plzeň

O pohár Uhříněveského starosty
Praha-Uhříněves, 17. března 2001
1. Kobylisy
2. KG Hostivař
3. Uhříněves A

Kategorie: 1988/90

4. Brno-Žabovřesky
5. Havířov
6. Hlinsko

Účast: 9 družstev

7. Petrovice
8. Ostrava
9. Uhříněves B

Seniorská liga
Praha-Kobylisy, 21. dubna 2001
1. Pardubice
2. Jiříkovice
3. Brno-Žabovřesky

Kategorie: 1982 a starší

4. Hlinsko
5. Praha-Kobylisy
6. Nekoř

Účast: 9 družstev

7. Ostrava
8. Hradec Králové
9. Ostrava DB

Frassati Cup
Ostrava, 16. června 2001
1. Praha-Kobylisy
2. Brno-Žabovřesky

Kategorie: 1983/85
3. Ostrava
4. Kroměříž

Účast: 6 družstev

5. Pardubice
6. Havířov

Magone Cup
Brno-Žabovřesky, 29. září 2001
1. Kobylisy
2. Brno

Kategorie: 1986/88
3. Ostrava
4. Havířov

Účast: 6 družstev

5. Jiříkovice
6. Uhříněves

Praha-Uhříněves, 24. listopadu 2001
1. Chodov
2. Plzeň
3. Kobylisy
4. Uhříněves

5. Hlinsko
6. Pardubice
7. Brno
8. Ostrava

Kategorie: 1988/90

Účast: 12 družstev

9. Jiříkovice
10. Újezd u Brna I
11. Újezd u Brna II
12. Havířov
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Bodovací turnaje – stolní tenis
1. bodovací turnaj
Místo konání: Salesiánské středisko mládeže Brno-Žabovřesky
Účast: 35 chlapců, 16 děvčat ze šesti klubů a středisek

5.–7. 1. 2001

2. bodovací turnaj
Místo konání: SHM Klub Újezd u Brna
Účast: 36 chlapců, 17 děvčat z desíti klubů a středisek

30. 3.–1. 4. 2001

3. bodovací turnaj
Místo konání: Salesiánské středisko mládeže Ostrava
Účast: 46 chlapců a 10 děvčat z devíti klubů a středisek

11.–13. 5. 2001

4. bodovací turnaj
Místo konání: SHM Klub Pardubice
Účast: 40 chlapců a 12 děvčat z devíti klubů a středisek

5.–7. 10. 2001

Přebor ČR
Místo konání: SHM Klub Plzeň
Účast: 28 chlapců, a 8 děvčat z devíti klubů a středisek
(výběrový turnaj – proto menší účast)

9.–11. 1. 2001

Celostátní školení trenérů
Ve dnech 10.–13. 8. 2001 se v BrněŽabovřeskách sešlo 10 mladých lidí, kteří
se ve střediscích a klubech SHM věnují
práci s mládeží. Vyslechli jsme si zajímavé
přednášky o rehabilitaci (a vyzkoušeli si
její správné provedení), sportovním lékařství a pitném režimu a nakonec o významu hry jako výchovném prostředku. Mezi-

tím jsme se věnovali také sportu, aV už to
byl volejbal, fotbal nebo stolní tenis. Ke každodennímu programu patřila také mše sv.
Příjemným zpestřením byly výlety do Moravského krasu a na hrad Špilberk v Brně
a skvělá nedělní mše svatá v zálesáckém
stylu.
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XII. Mezinárodní hry salesiánské mládeže,
Varšava 2001
Letos se konaly ve Varšavě již dvanácté mezinárodní hry mládeže. A je třeba
říci, že byly skutečně mezinárodní a dokonce celosvětové. Her se zúčastnilo 1800
sportovců z 31 zemí celého světa. Asi nejexotičtější zemí byla Zambie. Hlavní logo
her – globus v objetí sportovců – přesně
vyjadřovalo, co se na sportovištích odehrávalo. Z Česka se zúčastnilo 7 fotbalistů
z Brna-Žabovřesk, 10 stolních tenistů z Os-

travy, Koryčan, Brna-Žabovřesk, Újezdu
u Brna, Pardubic, Plzně a také šestičlenné
družstvo volejbalistek z Brna a Pardubic.
Tedy i s doprovodem celkem 31 účastníků.

Výsledky z XII. Mezinárodních her salesiánské mládeže
Stolní tenis
1. místa: Jan Traxler – dvouhra žáků „B“
Fiedlerová, Kostelníková – čtyřhra žaček „B“
2. místa: Kostelníková – dvouhra žaček „B“
Linka, Pogonavac (Chorvatsko) – čtyřhra žáků „A“
3. místa: Linka – dvouhra žáků „A“
Traxler, Kosta (Slovensko) – čtyřhra žáků „B“
Podaná, Linhartová – čtyřhra žaček „B“
Malá kopaná
7. místo
Volejbal
9. místo

Sekce kultury
zání kontaktu se členy ostatních českých
i zahraničních delegací.
Od podzimu roku 2001 se členové
sekce věnovali přípravě oslav k 10. výročí
založení SHM. Nejdříve shromažYování
materiálů pro mimořádné číslo Zpravodaje
SHM a od listopadu 2001 přípravě Festivalu 2002, který se bude u příležitosti 10 let
trvání SHM konat v Pardubicích.
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Během roku 2001 spolupracovali členové sekce na přípravě dokumentu Strategie SHM. 20. ledna se konal ve ŽYáře nad
Sázavou již VII. křesVanský ples mladých.
Ve dnech 14.–16. září proběhla v Pardubicích Festa SHM. Zúčastnili se jí mladí
ze 7 klubů SHM. Příprava probíhala v červnu a v srpnu.
Martin Baudyš (SHM Klub Hradec Králové) zastupoval SHM na Fóru mládeže
Centrální evropské iniciativy ve dnech
20.–24. 11. 2002 v italském Terstu. Nejcennějším přínosem pro něj bylo navá-

sekce shm
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Sekce chaloupek
V roce 2001 došlo k zásadní změně
v pořádání táborů. Dotace na tábory mohla
být poskytnuta pouze v případě, že vedoucí je řádně proškolen (má odpovídající
vzdělání nebo prošel vzdělávacím kurzem).
Jelikož v SHM pracovala spousta vedoucích, kteří tuto podmínku nesplňovali, uspořádala Sekce chaloupek dva víkendové
kurzy pro vedoucí táborů. Konaly se v termínech 1.–3. 6. 2001 a 15.–17. 6. 2001
v Praze-Kobylisích a v Pardubicích. Celkem bylo proškoleno (získalo osvědčení)
104 lidí. Platnost tohoto osvědčení je 5 let.
V průběhu jarních a letních prázdnin
uspořádaly naše kluby celkem 115 táborů, z toho 64 dotovaných z MŠMT.

Plánované změny v sekci
Co se týče vlastní sekce, v nejbližší
době by mělo dojít k několika změnám:
1. Bylo by dobré změnit pojem Sekce
chaloupek na nějaký výstižnější název
např. Sekce vzdělávání nebo Sekce vzdělávání a dětských táborů. Současný název
ne zcela vystihuje poslání sekce. Tou je především servis pro ty, kteří pracují s dětmi
a mládeží.

2. Pojem servis pro vedoucí by měl
zahrnovat především kurzy jak pro vedoucí, tak pro členy klubů, sekcí i pro ty, kteří
ještě v SHM nejsou, ale třeba by v budoucnu rádi byli. Rádi bychom pořádali 3
druhy kurzů:
a) Naše SHM – kurz o SHM, historie
sdružení, hlavní poslání, struktura
sdružení, kdo je kdo atd. – určen
pro nové členy, civilní službu apod.
b) Vedoucí táborů – kurz pro vedoucí
dětských táborů, kteří nemají
příslušné osvědčení. Kurz by probíhal
o víkendu. Výsledkem kurzu bude
osvědčení, které bude platné 5 let
(pokud nedojde ke změně ze strany
MŠMT)
c) Celoroční vzdělávací kurz (ASI Kurz) –
navazuje na současný model ASI
Kurzu. Probíhal by celý rok, byl by
spíše pořádán kluby SHM, sekce by
měla spíše zajišVovat jeho prezentaci.
3. Sekce by měla poskytovat aktuální
informace o legislativě v oblasti pořádání
táborů, tj. předpisy, vyhlášky, normy apod.,
které se týkají této oblasti.
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Benátky nad Jizerou
V roce 2001 v klubu fungovaly kroužky
tak jako v loňském roce:
• zpívání s kytarou: 1× týdně
• stolní tenis: v odpoledních hodinách
• dramatický kroužek: 1× týdně
• modelářský kroužek: 1× týdně
Po prázdninách se naše činnost bohužel zúžila. Dále pokračoval pouze kroužek
zpívání a modelářský kroužek. Stolní tenis
byl z provozních důvodů omezen. Činnost
dramatického kroužku jsme ukončili.

Dále jsme uspořádali několik jednorázových akcí. Pomohli jsme při organizování tříkrálové sbírky – děti si vyrobily
kostýmy a chodily koledovat, o prázdninách jsme s dětmi strávili několik dní v Bozkově. S úspěchem se také setkala mikulášská nadílka pro nejmenší.

České Budějovice
V roce 2001 jsme v našem klubu navazovali na zkušenosti z předchozích let a provozovali aktivity zaměřené na prevenci patologických jevů ve společnosti, zejména
u dětí a mládeže. Většiny našich akcí se
zúčastnily děti a mládež ze sociálně slabších vrstev. Mnohé z nich byly z neúplných
a problematických rodin.

Bambiriáda 2001

Setkání se salesiány
Z akcí celostátního charakteru jsme se
podíleli na organizaci Setkání se salesiány, kde se každoročně sejde na 70
mladých lidí z celé republiky.

Naše obvyklá činnost se prakticky realizovala jako v předešlém roce v několika
základních směrech:
• Školení vedoucích (příprava
animátorů) – víkendové setkání cca
30 mladých animátorů každý měsíc.
Většina požádala o asistenci na
letních chloupkách. Devět animátorů
se zúčastnilo akreditovaných kurzů
SHM pro vedoucí chaloupek.
• Pravidelná činnost na sídlišti
(Filipínky) – týdenní setkání na hřišti
s dětmi, které se potulují mezi
panelovými domy.
• Turistické skupiny – zejména
ministranti na Suchém Vrbném
a na Čtyráku – týdenní setkání.
• Jednodenní a víkendové akce dětí
a mládeže z uvedených skupin,
zejména turistické a ozdravné.
• Účast na celostátních sportovních
turnajích a jejich pořádání.
• Chaloupky a letní tábory –
19 chaloupek, z toho jedna cyklistická.
V roce 2001 se nám mírně podařilo
rozšířit členskou základnu, co do počtu
řádných (25) i přidružených (217) členů.

Výroční zpráva | 2001

Jsme i nadále členem krajské organizace RADAMBUK (tj. Rada dětí a mládeže
Jihočeského kraje), která je střešní organizací v aktivitách týkající se dětí a mládeže.
Členství v této organizaci umožňuje užší
spolupráci a výměnu zkušeností s jinými
dětskými a mládežnickými organizacemi.
Kromě kontaktů také zprostředkovává informační servis a vytváří most pro jednání
s magistrátem a krajem. Kromě jiných organizací spolupracujeme se Salesiánským
střediskem mládeže. Ve spolupráci s dalšími
organizacemi, pracujícími s dětmi a mládeží,
jsme se podíleli na organizování Bambiriády 2001 – prezentační akce občanských
sdružení a jiných organizací pracujících
s dětmi a mládeží.

Základní směry činnosti

zprávy z klubů shm

| 14

Fryšták
Klub SHM Fryšták úzce spolupracuje
s Domem Ignáce Stuchlého ve Fryštáku.
V rámci této spolupráce se náš Klub podílí na přípravě volnočasových víkendových a prázdninových programů pro mládež
od 14 let. Jsou nejrůznějšího zaměření: od
sportovních, přes kreativní a diskusní až
po náboženské. Našich akcí se účastní
mladí lidé z celé České republiky, z důvodů dopravní dosažitelnosti je větší část
z Moravy. V roce 2001 jsme uspořádali
celkem 59 akcí, z toho 12 prázdninových.
V roce 2002 chceme tuto nabídku ještě
zvýšit.

V loňském roce se nám podařilo s pomocí finanční dotace MŠMT, města Fryštáku a Domu Ignáce Stuchlého vybudovat
horolezeckou stěnu, která slouží nejen
členům klubu, ale i mladým lidem ve Fryštáku a okolí. Klub SHM Fryšták se také
zúčastnil Bambiriády ve Zlíně.
V roce 2001 měl náš klub 25 členů,
z toho 18 řádných a 7 přidružených. Velká
část našich členů působí jako animátoři
na výše jmenovaných akcích. Pro ně
připravujeme minimálně dvakrát do roka
dvoudenní formační setkání.

Hlinsko
Činnost v tomto roce:

Pravidelné aktivity
• páteční večery a nedělní dopoledne
starší mládeže se zahrnující mši
svatou pro děti s rytmickou hudbou
a následný klub na místní faře, nácvik
písní, pravidelné zápasy ve stolním
fotbalu, šipkách a jiných hrách
• čtvrtek – stolní tenis a jiné sporty

Jednorázové akce
• táboráky pro děti – na začátku
a na konci prázdnin + čarodějnice
• mikulášská besídka pro mladší děti
(8. 12. 2001)
• Vánoční koncert v Hlinsku
( 26. 12. 2001)
• Vánoční koncert na Míčově
(30. 12. 2001)
• Silvestrovská oslava pro mládež
a okolí
• účast na celostátních fotbalových
turnajích
• spolupořádání koncertů skupiny Bo?a
se spřáteleným SHM Klubem
Krucemburk na jaře na Míčově
a na podzim ve Studnicích

Tábory
• Prázdninová chaloupka pro mladší
chlapce v Sedloňově (9.–19. 7. 2001)
• Prázdninová chaloupka pro starší
chlapce na Zelené Hvězdě
u Sedloňova (9.–19. 7. 2001)
• Prázdninová chaloupka pro děvčata
v Širokém Dole (1. 8.–8. 8. 2001)
Počet členů klubu je celkem stálý. Klub
má 12 řádných a 15 přidružených členů.
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Hradec Králové
V roce 2001 měl Klub SHM Hradec
Králové 59 členů, z toho 8 řádných a 51
přidružených. Na chodu Klubu a zajišVování níže uvedených aktivit se vedle řádných členů Klubu podíleli další dobrovolníci a velkou měrou též členky kongregace FMA v Hradci Králové.
Dobrovolníci, kteří zajišVují organizaci
všech aktivit, se při pravidelných setkáních uvnitř Klubu i mezi dalšími Kluby
SHM mají nejen prakticky připravovat na
vedení akcí pro děti, ale také se sami formovat, společně tvořit a navazovat mezi
sebou vztahy, aby pak mohli být dobrým
vzorem pro všechny děti a mladé, s nimiž
se při aktivitách našeho Klubu setkávají.
Toto „organizační jádro Klubu“ tvoří společenství, které se utužuje při společných
setkáních, schůzkách a oslavách, např.
společná večeře na zahájení školního
roku nebo předvánoční besídka.
Kromě toho slouží společnému sdílení, formaci a vzdělávání také účast na aktivitách pořádaných v rámci celého SHM
• účast na plese ve ŽYáře n. Sázavou
• účast na duchovních obnovách SHM
v Praze – Uhřiněvsi a Vilémově
• účast na Festě 2001 v Pardubicích

Přehled vlastní činnosti za rok 2001

Výroční zpráva | 2001

Oratoř
Jednou týdně v období leden – červen
2001 byla pro děti od 4 do 12 let otevřena oratoř v domě kongregace FMA v HKKuklenách. Těchto setkání se pravidelně
zúčastňovalo kolem 20 dětí. Nabízíme jim
možnost zahrát si různé stolní hry, sportovat, zapojit se do připravených her a činností (kreslení, vyrábění drobných věcí
apod.). Vedoucí a asistenti se v oratoři
snaží nejen umožnit smysluplné trávení
volného času všem zájemcům, ale především rozvíjet jejich vzájemné vztahy i charakter a individualitu každého dítěte. Z důvodu stále se snižujícího počtu účastníků
a organizačních změn v domě kongregace nyní hledáme novou formu a náplň
této činnosti.

Kroužky
Probíhají pravidelně každý týden v období školního roku.
• Divadelní
Po úspěšném fungování v roce 2000
byla jeho činnost zastavena z důvodu odchodu jeho vedoucí, kterou jsme nedokázali nahradit.
• Stolní tenis
Trénink pro středoškoláky probíhal
pravidelně jednou týdně v domě kongregace FMA v HK-Kuklenách, účastnilo se
ho 3–5 dívek. Z důvodu dočasné nepřítomnosti vedoucího byla tato činnost provozována pouze v období od ledna do
června 2001, znovu byla obnovena na
počátku roku 2002.
• Aerobic
Novou aktivitou našeho Klubu byla nabídka aerobiku pro děvčata – středoškolačky, vždy jednou týdně v domě kongregace FMA v HK-Kuklenách, účastnilo se
ho pravidelně kolem 5 dívek. Z důvodu
nepřítomnosti vedoucí byla tato činnost
provozována pouze v období od ledna do
června 2001, znovu byla obnovena na
počátku roku 2002 s cílem navázat na úspěšný začátek a rozšířit okruh účastníků.
• Pěvecký sbor
(tvoří stěžejní část činnosti Klubu)
Dětský pěvecký sbor pravidelně navštěvuje kolem 15 dětí od 4 do 12 let. Zkoušky se konají jednou týdně v Novém Adalbertinu v HK.
Vystoupení: společně se sborem Chorus Ramus na Vánoce a Velikonoce v katedrále Sv. Ducha v HK, několikrát v rámci
nedělní bohoslužby v katedrále.
Chorus Ramus – zkoušky se konají
jednou týdně v Novém Adalbertinu v HK,
navštěvuje je 20 členů ve věku od 13 do
27 let. Součástí sboru se stala i kapela
Prof. Horák, která sbor doprovází při vystoupeních.
Vystoupení: pravidelné vánoční a velikonoční pásmo v katedrále, vystoupení
jako host na koncertě folklórního souboru Kvítek v Hradci Králové, vystoupení
s vánočním pásmem v Horním Jelení, pra-
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videlné doprovázení nedělní liturgie v katedrále (1krát měsíčně) – Missa Cantate,
Missa Taize, Missa Traditionale, Missa Advente, doprovázení půlnoční mše sv. v katedrále na Vánoce, vystoupení na církevních i soukromých slavnostech v katedrále
i v jiných farnostech – svatby (Dolní Dobrouč), křtiny, oslavy svatodušních svátků
v katedrále, farní den katedrály, farní den
na Novém Hradci Králové. Chorus Ramus
byl také pořadatelem Mikulášské besídky
v katedrále (asi 100 účastníků) a vánoční
vycházky na Novém HK, které se zúčastnilo asi 30 lidí (převážně nečlenů sboru).
Také se uskutečnila víkendová soustředění sboru na Liberku a v Hradci Králové.
Animátorky
Pravidelně jeden víkend v měsíci ve
školním roce se scházela děvčata připravující se na asistenci – vedení prázdninových chaloupek. Jedná se o 15–20 dívek od 14 do 25 let z celého VČ regionu,
které se při pravidelných setkáních věnují
pedagogicko-psychologické přípravě i osobní formaci, aby pak dobře zvládly funkci
vedoucích a asistentek při prázdninových
pobytech dětí a co nejlépe tak využily možnost preventivního výchovného působení
na děti, účastnící se chaloupek a táborů.
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Setkání neprobíhala pouze v domě
Kongregace FMA v HK-Kuklenách, ale
děvčata též vyjížděla do přírody nebo na
praktická setkání do některých farností,
např. víkendy na faře v Sebranicích a Chotěborkách.
Několik dívek s perspektivou zařazení
na místo vedoucích chaloupek absolvovalo akreditační kurz pořádaný SHM v Praze dle podmínek MŠMT.
Chaloupky
Pořádání prázdninových pobytů pro
děti (chaloupek) je druhou stěžejní částí
činnosti Klubu SHM Hradec Králové. Po
celý rok věnujeme přípravě vlastních kvalitních vedoucích a asistentů. V roce 2001
jsme uspořádali 8 chaloupek, kterých se
zúčastnilo více než 100 dětí od 5 do 18
let z celého VČ regionu. Dařilo se nám tak
naplnit cíl, který si tyto prázdninové akce
kladou: v malém kolektivu umožnit účastníkům zažít rodinné vztahy a při pobytu
v přírodě se naučit vnímat sebe, ostatní,
autoritu vedoucího i hodnoty, které nás
přesahují – to vše prostřednictvím harmonické a všestranně rozvinuté osobnosti vedoucího.

Chotětov
Naši pravidelnou činnost v roce 2001
tvořily kroužky:
• letecký modelář – dvakrát týdně:
v úterý pro děti místní a ve středu
pro děti z dětského domova Stránov.
• kroužek dovedných rukou – v pondělí
• pěvecký kroužek – ve čtvrtek
• modelářský kroužek – v pátek na faře
v Benátkách n./Jiz.
• raketové modelářství
(výroba funkčních raket) – od září
• keramika – od listopadu očekávaný
Tyto kroužky navštěvovalo 46 dětí, z toho
asi 20 dětí dochází na kroužky všechny.
Kromě toho jsme se v roce 2001 zúčastnili Tříkrálové sbírky. V březnu jsme pořádali místní turnaj ve stolním tenise, na

Den dětí jsme uspořádali Den otevřených
dveří s výstavkou a ukázkami prostor
s nově vybudovaným víceúčelovým hřištěm.
Dále jsme se zúčastnili mladoboleslavské Bambiriády, kde jsme propagovali
svou činnost. Konec školního roku jsme
slavnostně ukončili večerním táborákem
s rodiči a dětmi. V červnu jsme jeli na jednodenní výlet do Prahy do Národního technického muzea. V srpnu jsme uspořádali
týdenní příměstský tábor.
V říjnu proběhl druhý ročník Chotětovské drakiády s účastí 60 dětí. V adventní době jsme s dětmi z místní školy
a školky vyráběli vánoční dárky, kterými
děti obdarovaly své nejbližší, ale také obyvatele domova důchodců v Dolním Cetně
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a návštěvníky vánoční půlnoční mše. V prosinci jsme pro děti uspořádali čtyř hodinový Mikulášský rej s účastí 120 dětí a 60
rodičů a také vánoční výstavu keramických výrobků.

V roce 2001 nás navštívili biskup Václav Malý, duchovní rádce SHM Pavel Pešata a spisovatelka Marie Hofmanová z redakce Boleslavských novin.

Koryčany
V roce 2001 náš klub pokračoval v činnostech, které provozuje již několik let.
V lednu jsme uspořádali koncert „My tři
králové jdeme k Vám“, který připomněl lidem, jak se slavily vánoční svátky dříve na
Slovácku. O prázdninách jsme pořádali turnaj v plážovém volejbalu na dvou kurtech
na koupališti v Koryčanech. Turnaj se setkal
s velkým ohlasem především v okolí Koryčan,
z ostatních klubů přijely pouze čtyři páry.
Na začátku školního roku jsme pomáhali organizovat farní den pro děti v Koryčanech. Bylo to odpoledne plné her a soutěží, završené lovem kaprů, projížYkou na
lodičce a velkým táborákem. V prosinci jsme
uspořádali již tradiční mikulášskou besídku, které se letos zúčastnilo asi 350 lidí,
z toho 170 dětí. Hrálo se „minidivadlo“,
děti předváděly své dovednosti na různé
hudební nástroje…

Pravidelná činnost
Z pravidelných činností nadále provozujeme především stolní tenis. Členové
našeho klubu jezdí na turnaje pořádané
SHM, účastní se rovněž Okresního přeboru ve stolním tenise v okrese Kroměříž.
Tréninky probíhají 2× týdně, zápasy 1× za
14 dní. Velmi náročné je financovat dopravu v rámci okresu. Daří se nám to jen
díky sponzorským darům, zvláště od podniku Koryna nábytek, a.s.
Po hodinách náboženství a pravidelné
páteční dětské mši navštěvují děti naši
klubovnu vedle fary (Cyrilka), kde hrají hry
(stigahockey, šachy, „Člověče, nezlob se“,
stolní tenis atd.).

Výlety na kolech
V letošním roce jsme zakoupili díky
dotaci z MŠMT 4 horská kola, která jsou
ve spolupráci s Farností Koryčany za-

půjčována dětem, jejichž rodiče zpravidla
nemají finanční prostředky, aby mohli
svým dětem pořídit kola vlastní. Otec Petr
Krajčovic s nimi jezdí na cyklovýlety do
Chřibů či na společenské akce pořádané
v jiných farnostech či jiných obcích v okolí.
Nákup kol byl dobrý nápad a do budoucna bychom mohli ještě několik kol pořídit, aby si je mohly vypůjčit případně
i početnější rodiny.

Plány na rok 2002
V roce 2002 bychom rádi především
zachovali všechny jednorázové akce a rozvíjeli pravidelnou činnost ve stávajícím rozpětí. Bylo by velmi pěkné, kdyby se nám
podařilo získat nové děti k pravidelným
tréninkům stolního tenisu. Uvidíme v září!
Naše aktivity nejsou nijak „světoborné“
a o to nám ani nejde. Doufáme, že i nadále
budeme moci dle svých možností pomáhat
dětem z Koryčan a okolí smysluplně prožívat volný čas.
Členská základna v současné době
čítá 4 řádné členy a 17 členů přidružených.

zprávy z klubů shm
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Krucemburk
Klub SHM Krucemburk má celkem
67 členů. Většinou se jedná o mládež do
15 let. Činnost klubu je zaměřena nejenom na tři kroužky: modelářství, floorbal
a taneční kroužek, ale také na schůzky dětí
na faře a mimořádné akce.

Každou neděli dopoledne (po mši svaté
až do oběda) se scházejí ministranti na faře,
kde hrají různé hry a šipky. Jednou v týdnu
se scházejí děvčata (středa) a chlapci (čtvrtek) na faře. Zde hrají různé hry, kreslí,
tvoří nástěnku na faru a do kostela a chodí
na krátké výlety.

Kroužky
V kroužku modelářství se děti učí sestavit vlastní modely. Staví si vlastní lodě
a poslední době je velký zájem i o stavbu
motorových letadel. Nejedná se pouze
o tvorbu modelů, ale i o jejich uvedení do
činnosti, např. ovládání modelů pomocí
radiových vysílaček. Na prázdniny plánujeme chaloupku těchto modelářů, kde si
budou moci své modely vyzkoušet a zdokonalit.
Floorbal je u dětí poměrně oblíbený
sport. Máme v klubu několik družstev, které
mezi sebou hrají. Kroužek floorbalu probíhá v prostorách ZŠ v tělocvičně.

Nepravidelné akce
Během roku také proběhly některé
nepravidelné akce:
• Chaloupka s ministranty
• Víkend s dětmi v Jeníkově
(u Hlinska v Č.)
• Táborák (opékání párků)
• „Mikuláš" a Mikulášská besídka
• Silvestr pro děti
• Se spřáteleným klubem Hlinsko bylo
uspořádáno několik akcí, na kterých
hrála k tanci a poslechu rocková
skupina Bo?a

Liblice
Ve školním roce 2000/2001 se podařilo zrealizovat smělý plán – začal jezdit
mikrobus, který sváží jednou týdně děti
z Nebužel, Živonína a Řepína. Od září 2001
se díky podpoře obecních úřadů v Nebuželích a Řepíně mohlo v této nabídce pro děti
pokračovat. Většina přihlášených dojíždějících dětí byla z Nebužel (16), z Řepína a Živonína pak 5. Na kroužky však ještě docházejí děti z Byšic (6), Čečelic (4) a od
září 2001 především děti z Liblic (9).
Vzhledem k tomu, že většina dětí je
z prvního stupně ZŠ, jde na výtvarném
a tvořivém kroužku často o to, aby se naučily základní techniky a byl u nich vytvořen předpoklad pro další rozvíjení. Na
hudebním kroužku byla snaha zprostředkovat dětem hlavně radost ze zpívání,
z rytmu a z pohybu. Od září 2001 pak začala být vedena systematicky flétna. A konečně na kroužku sportovním mohly děti
vyjádřit svou potřebu po uvolnění (ve stol-

ním tenise, fotbale či jiném sportování).
Spíše turistický ráz má kroužek cykloturistický. Vyrazil v sobotu jednou za měsíc
poznávat okolní krásy. V zimních měsících bez kol, pěšky. Nesmíme ovšem zapomenout i na starší mládež a nejmenší
děti s maminkami. Mládež se scházela
měsíčně k diskusi nad zvoleným tématem
a maminky s dětmi každé druhé pondělí
v měsíci. Novinkou byla tématicky zaměřená tvůrčí dílna pro ženy bez rozdílu věku. Dívky a ženy se sešly před Velikonocemi, v adventu a jednou na batikování.

Kroužky
• Výtvarný a tvořivý – pravidelně
1× v týdnu
• Sportovní – pravidelně 1× v týdnu
• Hudební (flétna) – pravidelně
1× v týdnu
• Cykloturistický – každou druhou
sobotu v měsíci

19 |

zprávy z klubů shm

• Klub maminek a předškolních dětí –
1× v měsíci
• Setkávání mládeže – 1× za měsíc
(náplň vzdělávací i organizační)
• Tvůrčí dílna pro ženy – 3× v roce

Jednorázové akce
Jednorázové akce jsou zde přiblíženy
skrze články, které byly publikovány v loňském roce ve zpravodajích místních obcí,
farností a Zpravodaji SHM.
Olympiáda Liblice 2001 –
aneb olympijské hry jinak
Na start první Liblické Olympiády se
v sobotu 26. května přišlo zapsat přes 150
dětí. Než dorazily do cíle, musely takřka
uskutečnit cestu v čase a prostoru. Čekalo
je totiž osmnáct olympijských měst a disciplíny většinou dnes již zapomenuté
nebo ty, které teprve čekají na své zařazení do Olympijských her.
Liblické hry měly samozřejmě slavnostní zahájení r. 1896 v Athénách. Byl slavnostně zapálen oheň, vztyčena vlajka a organizátoři her defilovali v průvodu na
olympijské zahradě. Pak již děti mohly na
start a šplhat na Eiffelovku v Paříži, vyzkoušet si let anděla v Los Angeles, jízdu
na trakaři v Římě, běh šneka v Helsinkách a běh v krabicích v Melbourne. Atraktivní bylo horolezectví v Tokiu a hod na
medvěda v Moskvě. V Amsterdamu se některé úplně nejmenší děti ztrácely v bludišti, jejich rodiče je šli ochotně hledat a ztratili se také. Trochu oříškem byl skok pod
laVku, ale většina zvládla nejmenší výšku.
Odměnou dětem nebyly jen obrázky, koláčky, balónky, drobnosti a v cíli medaile
(vzorného rozhodčího ČSTV), ale především zážitek a radost ze hry a soutěžení.
(F. V., Byšické novinky 16/2001)

Svatý Mikuláš
Svatý Mikuláš jako St. Nicolaus (odvozeně Santa Claus) naděluje dětem dárky
o Vánocích v zemích jako je Anglie, USA,
Švédsko. Do české kotliny a do Liblic do
kostela přichází svatý Mikuláš již v předvečer světcova svátku. Letos přišel potěšit
opět hlavně ty nejmenší. Nejprve se snažil
děti seznámit se staročeskými vánočními
zvyky, jako je házení botou, krájení jablíčka, pouštění skořápek, stavění betlémů
a pak mu děti přednášely písničky a básničky. Andělský sbor ze ZŠ v Byšicích andělsky zazpíval koledy, a protože Mikuláš
byl vždy velice štědrý nezapomněl ani tentokrát všechny děti obdarovat sladkostmi.
(F. V., Byšické novinky, 19/2002)
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Návštěva v České televizi
Byl advent, sobota a mrazivé počasí
spíše lákalo zůstat v teple domova. My
jsme se však vypravili s dětmi na výlet, a to
opět do Prahy. Někdo si možná řekne, to
musí být pěkně „nudný“, zase do Prahy, ale
jsou místa, kam se běžně „smrtelník“ jen
tak nedostane. Tak třeba do České televize.

V sobotu dopoledne je v redakci zpravodajství jak vymeteno. Je tam pouze vrátný, několik málo servisních techniků a pár
redaktorů zpráv, z nichž jeden je náš kamarád a průvodce Vladimír Kořen. LáYa
se nám věnoval s velkou péčí, prošli jsme
většinu studií a dozvěděli se, jak se vyrábí
různé triky. Tak například už víme proč
„rosnička“ u počasí všechno ukazuje pouze na modré plachtě a proč sám či sama
nesmí být oblečena v modrém.
Kolem poledního jsme se přesunuli na
Staroměstské náměstí, kde probíhaly předvánoční trhy. Někdo se zahřál teplým čajem, někdo posilnil párkem a téměř všichni
si nakoupili drobné dárky. Pak nás čekala
docela strastiplná cesta z náměstí k lanovce
na Petřín. Není totiž vůbec jednoduché prodrat se zacpanými ulicemi a uhlídat čtyřicet dětí. Přes Karlův most jsme pro jistotu
udělali živý řetěz (k velkému pobavení kolemjdoucích). Na Petříně jsme nemohli
vynechat bludiště a hvězdárnu, kde jsme
jukli dalekohledem na žárovku umístěnou na stále ještě nepřístupné rozhledně.
A naše putování jsme zakončili v premonstrátském klášteře na Strahově. Sympatická průvodkyně se nám snažila vyprávět
o historii a o uložených knihách, ale děti
spíše zajímaly nikam nevedoucí dveře nebo
tajemně rozkládající se řebříkostolek.
No a kam pojedeme příští rok? Přece
zase do Prahy. (F. V., Farní dopis farního
obvodu Nebužely, leden 2001)
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Letní dětské tábory
Proběhly dva týdenní dětské tábory ve
stejném termínu 29. 7.–5. 8. 2001, rozdělené podle věku na mladší (v Liblicích)
a starší žáky (v Nebuželích). Celkem se jich
zúčastnilo 57 dětí a 18 vedoucích.
Zde je přiblížen tábor v Liblicích článkem od pana Zubika (kronikáře z Liblic),
uveřejněný v týdeníku Mělnicko (8. 8. 2001).
Josef Egyptský – Safenat Paneach
Liblice. V areálu fary a kostela svatého
Václava v Liblicích probíhal v posledních
dnech osmidenní dětský tábor, který uspořádalo Salesiánské hnutí mládeže Klub
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Liblice. Přes čtyřicet dětí z Liblic, Byšic,
Nebužel, z Řepína, Čečelic a dalších míst
tu prožilo mnoho krásných chvil. Tématem
tábora byl biblický příběh o Josefu Egyptském a děti společně s tímto patriarchou
prožívaly různé životní zkušenosti a zkoušky. Celý příběh Josefův jim vyprávěla egyptská královna Nefertiti. Nechyběly ani různé
soutěže, celodenní výlet za krásami Mšenska a Kokořínska a letní koupání. Během
pátku 3. srpna se děti pilně připravovaly
na divadelní představení ztvárňující právě
příběh Josefa Egyptského. Večer pak zhlédly
kreslený film. O úspěch tábora se přičinila
také podpora sponzorů.

Moravské Budějovice–Jaroměřice n. R.
Pravidelná činnost
• schůzky předškolních dětí
(Sedmikrásek)
• schůzky mladších děvčat
(Hvězdičky, ruční práce)
• schůzky ministrantů
(Jaroměřice, Mor. Budějovice)
• floorbal
• fotbal

Jednorázové akce
• sportovní aktivity
(volejbal, stolní kopaná)

fotbalové turnaje
Lyžařský víkend – únor
„Arab párty“ – únor
„Akt“ – Jára Cimrman
(divadelní představení kroužku
z Brna-Líšně) – květen
• vodácké víkendy – 3× (duben, červen)
•
•
•
•

Prázdninové akce
• tábory pro děti – 4× pro chlapce,
1× pro děvčata
• vodácký tábor pro mládež

Nekoř
V únoru jsme společně s KDU–ČSL
Nekoř uspořádali Dětský karneval. Stává
se milou tradicí, že je tento karneval vyhledáván dětmi z Nekoře i širokého okolí
(letos přišlo zhruba 150 dětí). Ke zlatému
hřebu odpoledne, ještě před tombolou, patřila pohádka „Jak si Trautenberk vybíral
nevěstu“.

Zakončení školního roku
Na konci školního roku jsme společně
s Farností Nekoř zorganizovali slavnostní
zakončení školního roku. Byla mše svatá,
kterou doprovázela lanškrounská rocková

skupina Michael. Po mši svaté následovaly hry pro děti a dětská diskotéka. Tuto
část programu pro děti zakončil krásný
ohňostroj. Pak už začal slibovaný a velmi
očekávaný hodinový koncert skupiny Michael. Byl to koncert se vším, co k tomu
patří, světla, kouř a hlavně skvělá muzika
a roztančený a rozeskákaný dav lidí. Pak
už následovala diskotéka pro ty, kteří se
chtěli bavit a tančit dál.
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Tábor
Letos jsme měli dva běhy:
1) 22.–29. července, kterého se účastnily mladší děti (od 2. do 5. třídy včetně –
45 dětí). Hlavním vedoucím toho tábora
byl Patrik Zamazal.
2) 6.–19. srpna, kterého se účastnily
starší děti a mládež (od 6. třídy – 25 dětí)
a hlavním vedoucím byl Tomáš Adamec.

Další akce
V polovině prázdnin jsme „Pod lipami“
vytvořili příjemné prostředí pro oslavu pouti.
Září jsme ukončili hned dvěmi akcemi:
Svatováclavským fotbalovým turnajem ve
věkové kategorii do 15 let a Šedivským drtikolem. Turnaje se zúčastnilo 7 mužstev,
z toho byla dvě mužstva domácích. Šedivský drtikol jsme zopakovali už po třetí
a znovu se závod jel v členitém a náročném
terénu na „Masáku“. Závod začaly nejmenší
děti na trati okolo „základního stanu“, následně odstartovala starší kategorie, která
měla lehčí okruh lesem. Nejstarší žáci zvládli
jeden okruh, po kterém závodili všichni os-

Neratov
Klub pokračuje v činnostech z předešlých let:

Pravidelná činnost
• keramika; výtvarný kroužek
• hudba; divadelní kroužek
• sportovní kroužek (fotbal, volejbal,
nohejbal, stolní tenis, floorbal)

Jednorázové akce
• karneval na sněhu; Mikuláš
• Silvestrovský večer „Noc s andělem“
za účasti širší veřejnosti
• Divadelní představení „Rybář a duše“
od O. Wilda
Volnočasové aktivity v Neratově probíhají pravidelně, program je organizován pod
vedením asistentů Petry Bartákové a Milana Jurky.
Členskou základnu tvoří 4 řádní členové a 26 přidružených.

tatní. Tento závod je vyhlášen nejen svým
jménem DRTIKOL, ale taky tím, že jsou zde
pro závodníky připraveny buchty k občerstvení. Někteří závodníci se stačili občerstvovat těmito buchtami i během závodu.
Závod je skončen, perníkové medaile i ceny
rozdány závodníkům a můžeme konstatovat, že další ročník drtikolu je úspěšně
za námi.
Listopad již patří nekořskému Country
bálu. V letošním roce to byl již 14. Country bál. Letos to bylo ve staročeském stylu,
nechyběla staročeská světnice, ochutnávka
buchet, které přinesly šikovné kuchařky,
a soutěž dívek v rychlopletení. Výtěžek z této
akce byl věnován na podporu činnosti
Klubu SHM Nekoř.
Děvčata byla na víkendovém pobytu.

Pravidelná činnost
• Jednou za čtrnáct dní schůzky děvčat
a chlapců na faře.
• V zimním období každý týden fotbal
nebo floorbal v tělocvičně.

zprávy z klubů shm
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Pardubice
Klub SHM v Pardubicích pracuje již
šestý rok. Pokračuje a rozvíjí svoje sportovní a kulturní činnosti, které nabízí mládeži v pardubickém regionu. Této mládeži
různých věkových skupin umožňujeme
smysluplně využívat volný čas, nabízí jí zapojení do celoročně probíhajících sportovních kroužků, různých kulturních aktivit
a jednorázových akcí pořádaných Klubem.
Klub velmi úzce spolupracuje se Salesiánským střediskem mládeže a zúčastňuje
se akcí, které středisko pořádá.

Sportovní činnost
Sportovní činnost se rozvíjí v těchto
sportech: volejbal, malá kopaná a stolní
tenis. V loňském roce se podařilo připravit dívčí volejbalové mužstvo, pod vedením
paní Ludmily Hrubé, na XII. Mezinárodní
hry salesiánské mládeže, které se konaly
ve Varšavě. Přestože mužstvo neobsadilo
žádné z prvních míst, děvčata se vrátila z her
s novými zážitky a navázala nová přátelství se zahraničními sportovci. Začátkem
září jsme se také zúčastnili mezinárodního
volejbalového turnaje „F. Baracca“ v Itálii.

Turnaje SHM
Dále jsme se zúčastňovali turnajů ve
volejbale, malé kopané a ve stolním tenise
pořádaných SHM. Mužstvo stolního tenisu

pod vedením M. Pražana má mezi sebou
vítěze republikového přeboru Jana Traxlera.
Mužstva malé kopané, kategorie žáků a dorostenců, se pod vedení P. Pošty pomalu
probojovávala do první pětice nejlepších
mužstev, i když občas jejich umístění na
turnaji skončilo nezdarem. Muži obhájili
prvenství v turnaji o „Perníkářský pohár“.
V době prázdnin uspořádal Klub 7 chaloupek.
Na konci loňského roku jsme začali
s floorballem pod „taktovkou“ J. Šidáka.
Vytvořilo se mužstvo 15 chlapců ve věkové
kategorii dorostenců. Věříme, že se nám
podaří založit i dívčí mužstvo.

Akce pro děti
Nadále pokračovaly akce pro děti prvního stupně ZŠ, organizované Salesiánským střediskem mládeže, na jejichž organizaci a uskutečnění se podíleli členové
Klubu. Mezi takové akce patří tradiční
Odpoledne her a písní, které připravují
členky Klubu K. Hrubá a H. Fučíková.
Akcí pořádaných Klubem SHM ve spolupráci se Salesiánským střediskem mládeže se zúčastnilo téměř 2000 mladých lidí.
Mnozí z těchto mladých přicházejí pravidelně do prostoru Klubu, někteří z nich
se zúčastňují formačních animátorských
setkání.

Plzeň
Náš Klub SHM se nachází na okraji
Plzně, kde je málo možností, málo nabídek k dobrému využití volného času, proto
děti a mladí lidé z blízkého okolí naše
středisko hojně navštěvují. Úzce spolupracujeme s 5. ZŠ, kde využíváme též tělocvičnu k sportovním aktivitám a k dalším
akcím jako je např. Maškarní bál atd.

Nabízené aktivity
Nabízíme aktivity sportovní, výtvarné,
tvořivé (divadlo, ruční práce). Vyučujeme
zde také jazyky: italský a anglický. Krou-

žek vaření využívají i děti z dětského domova. V oblasti hudby: kytara, klávesy,
flétna, klavír – zde je práce s dětmi více
individuální. Nejvíce navštěvovaná je keramika a potom sport. V tomto roce máme
navíc floorball, aerobik a filmový kroužek.
V kroužku logopedie vidíme největší
úspěch v navázání kontaktu s rodiči, protože spolupráce s nimi je téměř nezbytně
nutná, aby děti dosáhly zlepšení ve výslovnosti.
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Organizujeme také víkendové akce,
výlety a momenty zábavně-tvořivé. Tento
rok mají děti a mladí větší možnost přijít
do volné oratoře, takže je možnost s nimi
i více debatovat, vést dialog.

Výchovný plán
Věříme, že všechny aktivity výše popsané jsou pro nás prostředkem, který využíváme ke zdravé výchově (tj. vedoucí
k hodnotám, které dávají životu smysl a ra-

dost). Na začátku roku byli všichni vedoucí seznámeni s výchovným plánem, který
je potřebný pro jednotnost ve výchovném
působení, souhlasili s ním, a tak naše spolupráce pokračuje. Další pedagogická setkání
probíhají pravidelně jedenkrát za měsíc,
kde plánujeme a sdílíme svoje problémy
a radosti, které prožíváme spolu s dětmi.
V tomto roce měl klub celkem 269 členů z toho 265 přidružených 265 a 4 řádné.

Praha-Karlín
Sídlo Klubu je v blízkosti centra Prahy,
cca 5 min. od stanice metra Florenc. Budova, kde se Klub nachází, patří kongregaci FMA. Klub zaměřil pozornost zejména na:

Měsíční školení vedoucích
pro prázdninové akce
Setkání vedoucích probíhala každý
měsíc, kromě prázdnin, v délce 3 nebo 4
dnů a účastnilo se jich zhruba 20 děvčat.
Na tato setkání nám byly zapůjčeny prostory Domova mládeže při DKŠ Vítkova ul.
Některá setkání byla organizována i mimo
Prahu, např. Lhotice, Vletice (herní setkání), Liberk (duchovní obnova). Z přednášek
pozvaných odborníků nás velmi zaujalo
např. vystoupení MUDr. Marcela Drlíka
o jeho působení v Africe.

Prázdninové akce
pro děti a mládež do 17 let

Víkendové akce
během školního roku
Víkendové akce organizujeme pro studentky ubytované v Domově mládeže, které
pocházejí z neúplných a nefunkčních
rodin a přinášejí si nejrůznější zranění.

Výroční zpráva | 2001

V roce 2001 náš Klub organizoval 10 táborových pobytů na různých místech republiky: Horní Blatná, Široký Důl (2×),
Sedlčansko, Staré Buky, Spáleniště, Liberk,
Nový Rybník, Strašín, Javorník. Na každé
z těchto akcí bylo cca 15 až 20 účastníků,
táborové pobyty byly týdenní i 14denní.

Finanční situace v rodinách těchto dívek
je tak tíživá, že mnohé z nich mohou dojíždět do svých domovů pouze 1× za měsíc
nebo v ještě delších intervalech. Organizování víkendových výjezdů se setkalo s velkým ohlasem. Mezi dívkami jsou i sirotci,
děti adoptované, děti z pěstounských rodin,
ale i děti z rodin rozvrácených, žijící se svými
prarodiči, které často na jejich výchovu
ani nestačí. Navíc právě z finančních důvodů se právě tyto dívky většinou ani nemohou samy někam vyjet podívat. Pro mnohé
z nich se pojmy volný víkend nebo prázdniny pojí s traumatem. Většina z nich se
doma nudí, anebo vyhledávají party mezi
mladými s podobným osudem.V mnoha
případech dívky ani odjíždět domů na víkendy nechtějí, protože se bojí, že se tam
špatnému vlivu neubrání, a nebo mají
strach ze setkání se svými rodiči.
Klub uspořádal v první polovině roku
2001 každý měsíc 3 víkendové výjezdy.
Absolvovali jsme např. výjezd do Hrádku
u Vlašimi, výstup na horu Říp, zimní výjezdy
na lyže na Šumavu (Kvilda) i do Krkonoš
(Vysoké nad Jizerou), víkend na Točníku,
výlet do Starých Buků, výlet na zámek
Hluboká, expedici na Pálavu (na kolech)
s návštěvou zámku Lednice, návštěvu Safari
ve Dvoře Králové, zkoušení lodí na Vltavě,
víkend na Berounce (lodě), víkend na šumavské Kvildě, 2 víkendy v Krkonoších,
výlet k Máchovu jezeru s návštěvou hradu
Bezdězu, výlet do Litoměřic s návštěvou
tamějšího hospicu, soustředění ve Sloupu
v Čechách.

zprávy z klubů shm
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Jednorázové akce pro děti

Zájmové kroužky

Z jednorázových akcí pro děti Klub uspořádal karneval pro nejmenší, besídku
k Velikonocím, Den dětí, sportovní odpoledne, hudební večer Cecilka, mikulášskou besídku, vánoční besídku a vánoční
nadílku.

Zájmové kroužky patří k oblíbeným
aktivitám Klubu, studentky navštěvují kroužek kytary, kroužek počítačů, kroužek
přírodovědný, kroužek psychologických
her, fotokroužek, kroužek klavíru, doučování z českého jazyka, kroužek italštiny,
kroužek angličtiny a kroužek němčiny,
hudební kroužek, 2 kroužky katechismu.

Jednorázové akce pro mládež
Klub organizoval například besedu
s MUDr. Marcelem Drlíkem (o jeho působení v Africe), s Ondřejem Dočekalem
(Trianglu), se zlatokopcem panem Hartlem,
s MUDr. Koláčným, dále diskotéku, karneval, oslavu sv. Jana Boska, poznávací vycházky noční Prahou, účast na Matějské
pouti, turnaj ve volejbale, hudební večer
Cecilka, účast na koncertě folklorní skupiny Kytice, mikulášskou a vánoční besídku
pro středoškoláky a návštěvu Národního
a Karlínského divadla. Náš Klub se představil se svým vystoupením „Sestra v akci“
i na Bambiriádě 2001 (přehlídka volnočasových aktivit pro děti a mládež), která se
konala ve dnech 24.–27. května v Praze.

Výhled na rok 2002
Pro rok 2002 počítáme s pokračováním činnosti Klubu ve všech odvětvích.
Zaměříme se především na zkvalitnění
práce vedoucích. Na počtu a kvalitě vedoucích bude záviset nejen fungování
jednotlivých kroužků, ale např. i možnost
častějších výjezdových akcí s našimi dívkami. Pro příští školní rok počítáme s pokračováním školení animátorů pro vedoucí prázdninových akcí a s pořádáním
letních táborů pro děti.

Praha-Kobylisy
V roce 2001 v našem klubu probíhaly:
• Jednorázové akce
Turnaje v hokejbalu pro
neorganizovanou mládež:
36 a 32 účastníků
• Práce s animátory
8 setkání během roku:
zúčastňovalo se 33 animátorů
• Prázdninové akce
Uskutečnilo se 10 prázdninových
chaloupek s celkovým počtem
141 dětí a mladých do 18 let. A také
výměnná akce ze zahraničí (Itálie).
• Spolupořadatelství
Spolupořadatelství pravidelných
volnočasových aktivit pro děti
a mládež na půdě Salesiánského
střediska mládeže Praha-Kobylisy.

25 |

zprávy z klubů shm

Prostějov
Klub SHM Prostějov byl založen pár
dnů před začátkem roku 2001, takže je
možné říci, že jsme loni začínali na „zelené
louce“.
Cílem našeho klubu je umožnit kvalitní trávení volného času v křesVanském
duchu dětem a mládeži z Prostějova a okolí.
Snažíme se o to, aby se děti naučily prožívat dobře svůj čas, objevovaly své možnosti a všestranně je rozvíjely, jak ve sportu,
tak v tvořivé výtvarné činnosti, poznávání
přírody, ale i sebe samých. Chceme, aby se
postupně stávaly iniciativní ve svém životě
a v práci pro druhé. Naším cílem je také
jim pomoci, aby dokázaly objevovat ve
svém životě hlubší hodnoty a hledat jeho
smysl, aby se na prahu dospělosti dokázaly
odpovědně a samostatně rozhodnout, jak
se svým životem naloží. K tomu také patři
zapojovat je do práce s jejich mladšími
kamarády a svěřovat jim část odpovědnosti naší práce. Z následujících řádek, můžete posoudit jak se nám to dařilo.

Členové
Začínali jsme jako tři řádní členové,
postupně se k nám přidávaly děti, které
navštěvují kroužky a letní tábory. Přihlášku
vyplnili také první animátoři, takže na
konci prosince bylo v našem klubu 6 řádných členů a 17 přidružených.

Pravidelná činnost

Během roku jsme uspořádali také několik jednorázových akcí. V únoru to byl
karneval pro děti. Asi 50 dětí se svými
rodiči zcela naplnilo sál vrahovického
kulturního střediska. V červnu jsme se
sešli se 40 dětmi na dětském dni plném
soutěží a zábavy. V prosinci přišel mezi
nás Mikuláš a rozdal 60 dětem dárky.
Uskutečnili jsme také několik akcí pro
milovníky cyklistiky. Byly to dva výlety do
okolí Prostějova – do Sloupu a na Stražisko.
Pro odvážnější jsme uspořádali na celý víkend pouV na Provodov u Zlína. Těchto
akcí se zúčastnilo mezi 10 a 20 dětmi.

Prázdniny
Největší podíl na naší práci mají prázdniny. O jarních i vánočních prázdninách
se nám podařilo vytáhnout na zasněžené
svahy Jeseníků 25 dětí. Byli to jak zkušení
lyžaři, tak i začátečníci, kteří stáli na lyžích
poprvé. I letní prázdniny byly ve znamení
táborů. Podařilo se jich uspořádat 5 turnusů pro celkem 150 dětí. Zúčastnily se děti
nejrůznějšího věku. Od úplně nejmenších
na táboře pro maminky s dětmi na Stražisku
přes školní děti až po středoškoláky na
cyklistickém putování do Krkonoš. Děti na
ostatních táborech měly možnost poznávat přírodu Jeseníků či Vsetínských vrchů.
Při etapových hrách se z nich stávali indiáni, hledači ztracené Atlantidy nebo
návštěvníci australských domorodců.

Animátoři
Na podzim loňského roku zahájili přípravu animátorů na prázdninové tábory.
Na tábory se připravuje 17 mladých lidí ve
věku od 16 do 22 let. Pro kurz máme dojednanou akreditaci MŠMT. Jednotlivé
obory (např. pedagogika, právo, hygiena,
první pomoc) přednášejí odborníci, kteří
se s touto prací mají dlouholeté zkušenosti. Z plánovaných 7 víkendových setkání na naší turistické základně v Jeseníkách se uskutečnily 3 víkendy, zbytek nás
čeká do konce školního roku. Po prázdninách plánujeme další běh.

Výroční zpráva | 2001

V loňském roce probíhalo celoroční
setkávání několika skupinek. Mladší děvčata se scházela v počtu 12, ze starších
bylo 10 děvčat a 15 chlapců. S těmito skupinkami strávili na jaře jejich vedoucí víkend na horách. Z pravidelných sportovních
aktivit se loni ujal stolní tenis. Bodovacího turnaje SHM ve stolním tenisu se
pravidelně účastní 5–7 chlapců. Zúčastnili
se pěti turnajů, které se konají v různých
českých městech a z každého z nich se
započítávají body. Největšího úspěchu
dosáhl Pavel Šiler, který v Pardubicích obsadil 2. místo ve své kategorii.

Nepravidelné akce

zprávy z klubů shm
Loňský rok byl pro nás dobou startu
a očekávání, zda zaujmeme děti tím, co
nabízíme. Ohlas na loňské akce i vzpomínky dětí a zájem rodičů o letošní tábory
ukazují, že to, co pro děti připravujeme, je
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pro ně přínosné a zajímavé. Doufáme tedy,
že naše letošní snažení najde odezvu u těch,
kterým je určeno, a naše činnost se bude
rozvíjet správným směrem – k prospěchu
dětí, se kterými pracujeme.

Sebranice
Činnost v roce 2001 pokračovala ve
zhruba stejném rozsahu jako v loňském
roce. V průběhu roku je těžiště aktivit
v kroužcích. Protože v Sebranicích je dobře
organizovaná oblast sportu v místním Sokolu, zaměřili jsme kroužky na práci v dílně
(dřevo, elektro a výtvarný kroužek). Dále
dobře funguje kroužek počítačový a hudební. V současné době jsme museli vrátit
škole zapůjčené piáno, proto nám z nabídky
vypadla škola hry na klavír.

Akademie
Ve spolupráci s místním aspirantátem
SDB se letos zvlášV vydařila lednová Akademie. Ve velmi pestrém asi dvouhodinovém programu nechyběly pohádky, tanec,
dokonce ani balet.

Pohádkový les
Už tradičně před prázdninami se část
lesa nedaleko Sebranic proměnila v pohádkovou říši. Pravidelná podzimní dra-

kiáda spojená s projížYkou na koni přilákala spoustu dětí i rodičů (cca 200). Vydařila se také adventní akce Chlapi nejen
sobě – divadlo a adventní zpívání s pozvanými „hvězdami populární hudby“, proložené reklamou v mužském podání.

Chaloupky
Na prázdniny se připravovala zhruba
vždy jednou do měsíce parta 16 asistentů
a vedoucích. Protože někteří z nich byli
ochotni jet i na dvě chaloupky, mohlo se
letošních prázdninových akcí zúčastnit
73 dětí.
Členská základna klubu má celkem
63 členů, z toho 60 přidružených.
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Trutnov
V našem klubu probíhaly v roce 2001
tyto aktivity:

Pravidlené
• schůzky dětí mladšího školního věku
(7 – 13 let) – hry, skautské
dovednosti, návštěvy krytého bazénu,
víkendové výpravy
• schůzky ministrantů
• klub maminek na mateřské dovolené

Jednorázové
•
•
•
•

Čarodějnice
Dětský den
Mikulášská besídka
Vánoční divadlo

Prázdniny
• tábor o jarních prázdninách
v Desné v Jizerských horách
• 3× tábor o letních prázdninách

Třemošnice
V roce 2001 zahájil klub svoji činnost.
Během školního roku se podařilo připravit pro děti z Třemošnice a okolí 12 jednodenních otevřených akcí (Miss čarodějnice, Středověká Lichnice, Pohádkový les,
Ukázka a výuka slaňování, Letní táborničení, Drakiáda, Vánoční besídka atd.). Kromě
toho jsme v době letních prázdnin pořádali 2 prázdninové tábory.

V roce 2002 bychom rádi pokračovali
a uvedenou nabídku ještě rozšířili o stálou hernu – oratoř, a také připravili školení
instruktorů.
Klub má v současné době 23 členů,
z toho 20 přidružených.

Uhříněves–Kolovraty

Jednorázové akce
Pravidelné činnosti jsme doplnili o jednorázové akce, z nichž většina má již svou
tradici. Pro různé věkové kategorie jsme
uspořádali místní i celostátní turnaje v malé
kopané: O pohár uhříněveského starosty
(2×), „Savio Cup“, Vánoční turnaj tříd. Také
hráči a hráčky florbalu měli možnost změ-

řit své síly při Velikonočním a Vánočním
turnaji. Stolní tenisté se utkali při Vánočním turnaji a kromě toho začali mezi sebou
hrát „místní ligu“. Turistické oddíly připravily pro děti několik jednodenních i víkendových výprav a o jarních, letních a podzimních prázdninách tábory. Děvčata z tanečního kroužku vystupovala na plese
SHM, na Bambiriádě, na místních akcích
pro maminky, seniory a podobně. Výtvarné
kroužky připravily pro rodiče i veřejnost
Vánoční výstavu. Někteří vedoucí se zúčastnili kurzu pro hlavní vedoucí táborů.
V roce 2001 měl klub 256 členů,
z toho 253 přidružených.

Výroční zpráva | 2001

I v tomto roce měli děti, mládež a někdy
také dospělí možnost účastnit se následujících pravidelných aktivit pořádaných naším klubem: malá kopaná pro chlapce,
floorbal pro děti, floorbal pro dívky, floorbal
pro chlapce, stolní tenis, volejbal, taneční
kroužek, cvičení pro dívky a ženy, keramika
pro děti, keramika pro mládež a dospělé,
malování, křesVanská výchova, turistický
oddíl pro dívky, turistický oddíl pro chlapce,
klavír, mamiklub a klub otevřených dveří.

zprávy z klubů shm
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Újezd u Brna
V roce 2001 měl Klub celkem 163
členů (tj. o 38 více než v předchozím roce).
Ti pravidelně navštěvovali a pracovali ve
13 kroužcích: stolního tenisu, výtvarném
(ten v červnu 2001 dočasně přerušil svoji
činnost), keramickém, modelářském, hudebním, tanečním, volejbalovém, fotbalovém, cyklistickém, kulturním, divadelním,
ručních prací a táborovém kroužku.
Jednotlivé kroužky navštěvovalo pravidelně 15–20 dětí. Cílem pravidelné práce
v kroužcích je, kromě rozvíjení přirozených vloh a nadání, umožnit dětem a mládeži z naší obce a blízkého okolí aktivně
a smysluplně trávit svůj volný čas, rozvíjet
morální vlastnosti i tělesnou zdatnost,
vytvářet pro ně a s nimi atmosféru přátelství, zdravé soutěživosti a rozvíjet kladné
vlastnosti člověka (jako je čestnost, smysl
pro odpovědnost, smysl pro kolektiv), a tak
preventivně působit proti negativním jevům v naší společnosti – jako je toxikomanie, alkoholismus a jiné sociálně patologické jevy.

Činnost kroužků
Vedle této pravidelné činnosti řada kroužků a jejich členů pořádala nebo se účastnila i dalších akcí většinou nadregionálního,
celorepublikového event. mezinárodního
charakteru. Šlo o následující aktivity:
• Z kroužku stolního tenisu, který
je trvale nejpočetnější, reprezentovala
Petra Konečná a Veronika Glettová
náš klub na Mezinárodních
salesiánských hrách mládeže SHM
28. 4.–3. 5. 2001 ve Varšavě. Miriam
Konzalová obsadila na přeboru ČR
1. místo v kategorii mladších žaček
a Petra Konečná si vybojovala účast
na Mezinárodních salesiánských hrách
SHM 2002 na Sicílii. S 22 hráči kroužek
zahájil sezónu v Okresní vyškovské lize.
• Pěvecký kroužek, který zahrnuje
komorní sbor, smíšený sbor
MAGNIFICAT a zpívání malých dětí,
mimo svoji pravidelnou činnost
organizoval řadu vystoupení a koncertů:
zpívání při Diecézním setkání mládeže
v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně,

29 |

zprávy z klubů shm

velikonoční benefiční koncert pro
domov sv. Markéty v Brně, koncert
v Újezdě u Brna v rámci benefiční
akce „Děti dětem“ (pro domov LILA
Otnice), koncert na zámku ve
Slavkově v rámci „Slavkovských dnů
smíření“, zpívání při setkání mládeže
v Újezdě u Brna, vánoční koncert na
zámku ve Slavkově, vánoční benefiční
koncert v Újezdě u Brna).
• Kulturní kroužek pořádal v roce
2001 celkem 5 akcí: Maškarní zábavu,
které se zúčastnilo asi 50 dětí
a mládeže z Újezda a okolí. Kysuciys
párty (rockový večer) pořádaná mimo
místní oratoř, které se zúčastnilo
80 osob. Pálení čarodějnic (hudebně
zábavný večer) pořádaný v oratoři.
Tuto akci navštívilo 60 osob. Den
otevřených dveří újezdské oratoře,
kde všechny kroužky představily
výsledky své práce a svou činnost.
Výtěžek z dobrovolných darů byl
věnován na domov pro postižené děti
LILA v Otnicích. Tuto akci navštívilo
na 150 lidí z Újezda a okolí. Mattoni
párty – kulturně hudební večer, na
kterém vystoupila kapela Bo?a
z Krucemburku. Večer byl zpestřen
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•

•

•

celou řadou soutěží a navštívilo ho
rekordních 150 mladých lidí
z Újezda a okolí.
Taneční kroužek nacvičil
a předvedl předtančení na plese
KDU–ČSL v Újezdě u Brna.
Divadelní kroužek zahájil v roce
2001 svoji činnost nácvikem divadelní
hry Járy Cimrmana „Akt“. Její premiéra
byla předvedena až na začátku
roku 2002.
Cyklistický kroužek kromě řady
výletů na kole zorganizoval v červnu
24hodinový cyklomaraton „K24“.
Zúčastnilo se ho 25 závodníků
a 15 dobrovolných pomocníků.
Tábory – tradičně jako každý rok
uspořádal náš Klub pro děti a mládež
letní stanový tábor v Protivanově.
Ve dvou turnusech se letního tábora
zúčastnilo celkem 30 chlapců
a 25 děvčat. 21 osob se zúčastnilo
putovního tábora po vodě na Vltavě.
O jarních prázdninách jsme
zorganizovali týdenní lyžařské pobyty
pro mládež (15 osob) na Dolní Bečvě
a pro rodiny s malými dětmi
(35 osob) na Vidči.

Vimperk
V roce 2001 zahájil klub svou činnost.
Probíhala především formou pravidelných
schůzek dětí ve Vimperku a v nedalekém
Vacově. Náplň schůzek byla různorodá
(výroba předmětů (draků, lucerniček, dárků),
hry, nácvik programů na vystoupení, sport
atd.). Kromě toho klub pro děti pořádá

víkendové výpravy, výlety, Mikulášskou a Vánoční besídku, vystoupení pro důchodce,
Drakiádu a v době letních prázdnin chaloupku.
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Přehled o hospodaření
Salesiánské hnutí mládeže mělo v roce 2001 celkový příjem ve výši 6 766 242 Kč
a výdaje ve výši 6 659 642 Kč.
Přehled o hospodaření

SHM ústředí
Klub Benátky nad Jizerou
Klub Brno-Líšeň
Klub Brno-Žabovřesky

Příjmy

Výdaje

792 700

647 700

31 389

22 181

25 659

25 716

126 687

200 513

Klub České Budějovice

713 455

706 878

Klub Fryšták

268 236

281 651

Klub Hlinsko

21 710

26 029

257 150

280 900

Klub Koryčany

54 630

59 114

Klub Krucemburk

36 819

41 402

Klub Liblice

91 330

81 726

Klub Hradec Králové

Klub Moravské Budějovice

105 994

74 379

44 355

32 850

Klub Ostrava

549 007

476 976

Klub Pardubice

305 500

309 400

Klub Nekoř

Klub Neratov

26 813

24 486

1 071 319

1 097 647

Klub Praha-Karlín

366 451

407 832

Klub Praha-Kobylisy

291 292

324 293

Klub Plzeň

Klub Praha-Uhříněves

734 991

732 932

Klub Sebranice

110 783

111 789

Klub Trutnov

17 000

12 000

Klub Újezd u Brna

302 300

291 839

Klub Prostějov

292 254

267 194

Klub Chotětov

97 877

97 943

Klub Vimperk

11 762

9 701

Klub Třemošnice

18 779

14 571

6 766 242

6 659 642

Celkem

úvod
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Příjmy

Salesiánské hnutí mládeže (dále jen SHM)

Ústředí SHM získalo státní dotaci na jednotlivé úkoly z MŠMT ve výši 1 814 000 Kč,
z MK ve výši 14 000 Kč a FDM ve výši 15 000 Kč.
Základní články si poměrnou část finančních prostředků zajistili z grantů a subvencí.
Zbylé příjmy jsou tvořeny z příspěvků od účastníků, darů, členských příspěvků
a ostatních příjmů.
Přehled příjmů

je organizací mladých lidí, kteří se angažují
ve výchovné práci mezi dětmi a mládeží

Statní dotace
Granty, subvence

v křes#anském duchu.
Jejich pozornost se zaměřuje hlavně
na tu část dětí a mládeže, která je nejvíce ohrožena

2 808 446

41,5 %

396 700

5,9 %

Dary

260 230

3,8 %

Členské příspěvky

573 741

8,5 %

Příjmy z činnosti
Ostatní
Celkem

2 022 412

29,9 %

704 713

10,4 %

6 766 242

100 %

ve svém materiálním a duchovním vývoji –
z neúplných rodin, ohrožení jakoukoliv závislostí,
Výdaje

nezaměstnaní apod.

Rozpočtové výdaje byly kryty z 48 % ze státního rozpočtu republiky a zbylých 52 %
z příjmů občanského sdružení.
Přehled výdajů

SHM také zajiš#uje mezinárodní výměny mládeže
za účelem spolupráce a sdílení zkušeností

Materiál

1 570 694

23,6 %

na stejném poli působnosti. Samozřejmě také

Služby

2 730 052

41,0 %

Mzdy, OPPP

navazuje kontakty s českými organizacemi,
které mají podobné zaměření.

717 429

10,8 %

Ostatní

1 641 467

24,6 %

Celkem

6 659 642

100 %

Závěr

Jan Bosco

Ekonomická část výroční zprávy byla dne 2. března 2002
schválena na Národní radě SHM v Hradci Králové.
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„Chceš-li udělat
něco velkého,
vychovávej mládež.“

Všechny přidělené dotace, granty a subvence byly účelně vyčerpány a řádně vyúčtovány.
Hospodaření Salesiánského hnutí mládeže bylo v účetním roce 2001 ukončeno
se zůstatkem finančních prostředků ve výši 1 558 748 Kč.

Kluby SHM v roce 2001
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