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Výroční zpráva 2002

Salesiánské hnutí mládeže (dále jen SHM)
je organizací mladých lidí, kteří se angažují
ve výchovné práci mezi dětmi a mládeží
v křesťanském duchu.

Jejich pozornost se zaměřuje hlavně
na tu část dětí a mládeže, která je nejvíce ohrožena
ve svém materiálním a duchovním vývoji –
z neúplných rodin, ohrožení jakoukoliv závislostí,
nezaměstnaní apod.
SHM také zajišťuje mezinárodní výměny mládeže
za účelem spolupráce a sdílení zkušeností
na stejném poli působnosti. Samozřejmě také
navazuje kontakty s českými organizacemi,
které mají podobné zaměření.
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Z historie
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 a díky tomu má
možnost se každoročně účastnit Mezinárodních
her salesiánské mládeže.
Od roku 1995 vznikaly postupně jednotlivé kluby
SHM a 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 směru k občanské společnosti jsme
započali fázi spolupráce s dalšími organizacemi,
které se věnují výchově dětí a mládeže.
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. V červnu 1999 jsme se stali členy České rady
dětí a mládeže a navázali kontakty a spolupracovali
s dalšími mládežnickými organizacemi (YMCA,
Junák, Pionýr, Folklórní sdružení, ATOM, Česká
tábornická unie).
V roce 2000 byla již činnost stabilizovaná – zejména po stránce vzniku nových klubů a plynulé
činnosti ústředí. Významnou událostí bylo pořádání Salesiánských her mládeže v Pardubicích (atmosféru a průběh Salesiánských her mládeže zachycuje videokazeta vyrobená během her studiem
TELEPACE Ostrava) a také návštěva Dona Gina
Borgogna, generálního sekretáře PGSE.
Kromě jiných událostí v roce 2001 získala naše
organizace oprávnění školit vedoucí táborů a uspořádala první kurzy.

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, ať 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.
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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 2002
mělo SHM 34 klubů, z toho 28 s právní subjektivitou. Členskou základnu tvořilo 1 927 členů – z toho
1 772 do 26 let.

Členové Předsednictva Národní rady SHM v roce 2002
Lukáš Zrzavý, Mgr.

prezident

Filip Musiol, Mgr.

sekce chaloupek

P. Pavel Pešata, Mgr.

delegát SDB
(do 30. 9. 2002)

Tomáš Martinec, Mgr.

sekce sportu

P. Josef Glogar

delegát SDB
(od 1. 10. 2002)

Tomáš Jírů, Mgr.

zástupce klubů SHM

Markéta Hanáková,
Mgr.

delegátka FMA

Jan Kučera, Mgr.

zástupce klubů SHM

Stanislav Paseka

delegát ACS

Jiří Jeniš

zástupce klubů SHM

Petr Marek, Ing.

sekce ekonomiky

Václav Schuster

zástupce klubů SHM

Klára Hušková, Mgr.

sekce kultury

Josef Wenzl

zástupce klubů SHM

Zpráva o činnosti prezidenta
Prezident, Mgr. Lukáš Zrzavý, plnil úkoly vyplývající ze Stanov a potřeb sdružení:
• Zastupování SHM navenek (od roku 2000
působil a loni byl opět zvolen na 3 roky za člena
představenstva ČRDM)
• Zlepšování fungování sekcí – máme ještě velké
rezervy. Sice se podařilo najít nového ekonoma
(což byl asi nejtěžší úkol), ale v ostatních sekcích
je třeba zapojit mnohem více dalších osob

• Příprava velkých akcí (ples, festival). Tyto úkoly
by prezident rád předal.
• Navazování kontaktu a spolupráce s církevními
mládežnickými organizacemi
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Hry na Sicílii – naše výprava při zahájení

Zpráva o stavu SHM
Stav SHM je dobrý. Rok 2002 by mohl být nazván
rokem stabilizačním z pohledu sdružení jako celku.
Práce spojená s formací nám pomáhá naplňovat
náš hlavní cíl – nabízet mládeži smysluplné využití
volného času.
V roce 2002 vznikly tyto nové kluby: SHM Klub
Kroměříž, SHM Klub Ústí nad Orlicí, SHM Klub
Praha 1. Zanikly kluby Brno-Žabovřesky a Brno-Líšeň.
Podařilo se splnit dílčí úkoly Strategie SHM (vytyčené do roku 2006). Postavení SHM v ČR vůči
ostatním mládežnickým organizacím je i nadále
dobré; vzhledem k tomu, že se „velikost“ sdružení
posuzuje podle počtu členů, měli bychom se o nárůst členů vědomě snažit. V průběhu roku byl ustanoven nový duchovní rádce – P. Josef Glogar.

Významné události SHM 2002
leden
• oslavy výročí 10 let trvání SHM – vydání
speciálního čísla Zpravodaje
únor
• VIII. křesťanský ples mladých ve Žďáře
nad Sázavou

březen
• Národní rada SHM v Hradci Králové
duben
• účast na XIII. Mezinárodních hrách salesiánské
mládeže na Sicílii
• akreditovaný kurz pro vedoucí dětských táborů
v Praze
květen
• oslavy výročí 10 let trvání SHM – pořádání
Festivalu 2002
červen
• cyklomaraton K24
• akreditovaný kurz pro vedoucí dětských
táborů v Brně
srpen
• duchovní cvičení ve Vilémově
listopad
• výjezdní zasedání PNR v Bozkově

Úkoly na rok 2003:
• naplňovat dále body Strategie SHM
• hledat nové osoby do sekcí
• pokračovat v současném trendu – nové kluby
a více členů
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Hry na Sicílii – stolní tenistky

Zpráva o činnosti ústředí
Ústředí se věnovalo těmto činnostem:
Péče o kluby (evidence akcí, členská základna, pomoc při vzniku nových klubů, servis pro kluby).
Spolupráce se sekcemi (rozesílání propozic a evidence jednotlivých celostátních akcí – turnaje, školení trenérů, akreditační kurzy pro vedoucí, festival
atd; pomoc se zajištěním plesu, výjezdu na Mezinárodní hry salesiánské mládeže, spolupráce se sekcí
ekonomiky – získávání podkladů z klubů, příprava
projektů na MŠMT, MK).
Komunikace s ČRDM, IDM, MŠMT, MHMP, PGSI
(účast na seminářích a školeních, podávání projektů).
Velké vytížení ústředí (ze strany činnosti pro
sekce) bohužel zmenšovalo prostor pro plnění vlastních úkolů ústředí, nedostatky se projevovaly především při:

•
•
•
•

vydávání Zpravodaje
aktualizaci obsahu webových stránek
přispívání do Archy
zajištění zahraničních nabídek – pouze přeposílání do klubů a sekcí
Za pozitivní v roce 2002 lze rozhodně považovat:
• vydání propagačního letáku SHM
• zapojení bývalých civilkářů jako dobrovolníků
• provedení evidence majetku
Personálně činnost ústředí zajišťovali: jednatelka,
Mgr. Magda Paseková, do června 2002 působil na
civilní službě Martin Šmíd a od listopadu se na
úkolech začal podílet nový ekonom, Mgr. Ladislav Marek.
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Sekce sportu
Sportovní sekce pokračovala ve své pravidelné
činnosti. Hlavní náplní bylo pořádání sportovních
akcí, především turnajů ve stolním tenise, fotbale,
volejbale a ﬂorbale. Dále se sportovci z různých
klubů zúčastnili XIII. Mezinárodních salesiánských
her mládeže na Sicílii v Catanii. Na podzim jsme se
zúčastnili setkání zástupců PGSI v Římě.

Volejbal
V roce 2002 se uskutečnilo celkem 5 volejbalových
turnajů seriálu 5P a tím navštívilo těchto pět měst:
Brno, Pardubice, Písek, Plzeň a Praha. Každého
turnaje se zúčastnilo minimálně 8 mužstev o šesti
a více hráčích. Turnajů se zúčastňují pouze smíšená
družstva.
V součastné době se turnaje Pěti Pé pořádají
pouze v Praze. Hledá se nová forma nebo systém.
Chceme rozjet také turnaje děvčat.

Stolní tenis
Stolní tenisté pracovali podle plánu činnosti a zaměřili se především na:
I. Bodovací turnaje
1. bodovací turnaj
Pořadatel: Salesiánské středisko mládeže Ostrava
Termín: 19.–20. 1. 2002
Účast: 40 chlapců, 11 děvčat z 9 klubů a středisek
2. bodovací turnaj
Pořadatel: SHM Klub Újezd u Brna
Termín: 6.–7. 4. 2002
Účast: 63 chlapců, 9 děvčat z 12 klubů a středisek
3. bodovací turnaj
Pořadatel: SHM Klub Uhříněves-Kolovraty
Termín: 10.–11. 5. 2002
Účast: 61 chlapců a 13 děvčat z 10 klubů a středisek
4. bodovací turnaj
Pořadatel: SaSM Plzeň-Lobzy, SHM Klub Plzeň
Termín: 12.–13. 10. 2002
Účast: 74 chlapců a 14 děvčat z 12 klubů a středisek
Na každém turnaji se soutěžilo v těchto soutěžích:
dvouhry dorostenců, starších žáků, mladších žáků,
starších žaček a v doplňkové nebodované čtyřhře.

II. Přebor ČR
Pořadatel: SHM Klub Pardubice
Termín: 8.–10. 11 2002
Účast: 41 chlapců a 15 děvčat z 12 klubů a středisek
III. Soustředění reprezentantů
Pořadatel: SHM Klub Pardubice
Termín: 12.–14. 4. 2002
Účast: 6 chlapců, 3 děvčata
Soustředění bylo zaměřeno na zlepšení techniky
a taktiky a sehrání čtyřher.
IV. Mezinárodní hry salesiánské mládeže
Místo konání: Catanie (Sicílie, Itálie)
Datum: 26. 4.–1. 5. 2002
Účast: 6 chlapců, 4 děvčata
Umístění:
chlapci A-dvouhra: 1. Traxler
chlapci A-čtyřhra:
2. Traxler–Linka
chlapci B-dvouhra: 2. Pernička
chlapci B-čtyřhra:
2. Pernička J. + Pernička P.
3. Pícha–Škarda
děvčata B-dvouhra: 2. Podaná
3. Linhartová
děvčata B-čtyřhra: 1. Podaná–Linhartová
3. Konečná–Glettová
Ve stolním tenise soutěžilo na hrách 29 hráčů a hráček ze čtyř států a podle medailí jsem se umístili za
Polskem a před Itálií a Chorvatskem.
V. Školení trenérů a rozhodčích
Pořadatel: SHM Klub Pardubice
Termín: 1. 6. 2002
Účast: 6 trenérů z pěti klubů a středisek
Náplň školení:
wprobrání nových pravidel stolního tenisu
• informace ze zasedání sportovní sekce
• příprava plánu akcí pro rok 2003
Pořadatel: SDDM Ostrava-Zábřeh
Termín: 23. 11.–24. 11. 2002
Účast: 6 trenérů ze šesti klubů a středisek
Náplň školení:
• probírání a opravy salesiánského soutěžního řádu
• upřesnění míst pro konání bodovacích turnajů
• schválení žebříčku za rok 2002

8

Kopaná
Fotbalisté uspořádali šest celostátních turnajů,
kterých se celkem zúčastnilo 53 družstev. Turnaje
„Magone Cup“ a „Frassati Cup“ byly zároveň kvaliﬁkací na XIV. Mezinárodní hry salesiánské mládeže
v Chorvatsku. Obě kvaliﬁkace vyhrály týmy z Brna-Žabovřesk.
Jednotlivé turnaje
Turnaj O pohár uhříněveského starosty
Místo konání: Praha-Uhříněves, 16. února 2002
Kategorie: 1987/89
Účast: 13 družstev
Výsledky: 1. Brno-Žabovřesky, 2. Ostrava, 3. Hlinsko, 4. Praha-Kobylisy, 5. Uhříněves A, 6. Jiříkovice,
7. Zlín, 8. Uhříněves Bří Jandusů, 9. Plzeň, 10. Pardubice, 11. Újezd u Brna, 12. Brno-Líšeň, 13. Uhříněves Vachkova
Turnaj O pohár uhříněveského starosty
Místo konání: Praha-Uhříněves, 16. března 2002
Kategorie: 1990/92
Účast: 9 družstev
Výsledky: 1. Havířov, 2. Ostrava, 3. Praha-Vršovice,
4. Uhříněves III, 5. Pardubice, 6. Uhříněves I, 7.
Uhříněves Bří Jandusů, 8. Uhříněves Vachkova, 9.
Uhříněves II
Seniorská liga
Místo konání: Praha-Kobylisy, 20. dubna 2002
Kategorie: 1984 a starší
Účast: 9 družstev
Výsledky: 1. Pardubice, 2. Praha-Kobylisy, 3. Brno-Žabovřesky, 4. Jiříkovice, 5. Laguna, 6. Brno-Líšeň,
7. Hodslavice, 8. Ostrava, 9. Neratov
Frassati cup
Místo konání: Ostrava, 22. června 2002
Kategorie: 1984/86
Účast: 4 družstva
Výsledky: 1. Brno-Žabovřesky, 2. Ostrava, 3. Havířov,
4. Pardubice
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Magone cup
Místo konání: Brno-Žabovřesky, 5. října 2002
Kategorie: 1987/89
Účast: 8 družstev
Výsledky: 1. Brno-Žabovřesky I, 2. Praha-Chodov,
3. Ostrava, 4. Pardubice, 5. Brno-Líšeň, 6. Brno-Žabovřesky II, 7. Praha-Kobylisy, 8. Zlín
Savio cup
Místo konání: Praha-Uhříněves, 23. listopadu 2002
Kategorie: 1990/92
Účast: 10 družstev
Výsledky: 1. Havířov I, 2. Uhříněves I, 3. Ostrava, 4.
Brno, 5. Praha-Vršovice, 6. Praha-Chodov, 7. Havířov II, 8. Pardubice, 9. Praha-Ďáblice, 10. Uhříněves II

Florbal
Novinkou v nabídce sportovní sekce byly celostátní
ﬂorbalové turnaje, které proběhly na jaře.
Velikonoční turnaj
Místo konání: Praha-Uhříněves, 23. března 2002
Kategorie: mladší (6.–7. tř.)
Účast: 11 družstev
Výsledky: 1. Praha-Hostivař, 2. Praha-Petrovice,
3. Ostrava, 4. Plzeň (SHM Klub), 5. Uhříněves Bří
Jandusů 7.B , 6. Uhříněves Vachkova 7. tř. , 7. Uhříněves Bří Jandusů 6. tř., 8. Uhříněves Bří Jandusů 7.A, 9. Havířov, 10. Plzeň (SaSM), 11. Uhříněves
Velikonoční turnaj
Místo konání: Praha-Uhříněves, 23. března 2002
Kategorie: starší (8.–9. tř.)
Účast: 11 družstev
Výsledky: 1. Ostrava-Zábřeh, 2. Vršovice, 3. Ostrava
(SaSM), 4. Uhříněves, 5. Pardubice, 6. Uhříněves
Bří Jandusů 9.B, 7. AG Praha, 8. Plzeň, 9. Petrovice,
10. Uhříněves ZvŠ
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Cyklistika
Cyklomaraton K24 – 2. ročník
Místo konání: Újezd u Brna,
21.–22. června 2002
K24 je 24 hodinový cyklomaraton v Újezdě
u Brna. Pro 2. ročník bylo vybráno motto: K24 –
testováno na lidech. Jednak šlo o to, aby se každý
pokusil najet za 24 hodin na okruhu cca 30 km co
nejvíce kilometrů, ale také o to, vytvořit radostnou
a kamarádskou atmosféru, takže jezdit mohl každý,
podmínkou bylo mít kolo.

Maraton byl zahájen v pátek 21. června mší svatou v kostele ve 14 hodin. Po ní byla prezence
a v 16 hodin byl start. Celkem jezdilo 52 lidí
(40 mužů a 12 žen) a asi dvacítka neregistrovaných
(nezaplatili startovné a tak se nikde neobjevují)
a skoro dvacítka pomocníků.
Závěr maratonu byl v 16 hodin v sobotu 22. června 2002, o hodinu později bylo vyhlášení výsledků.
Pak následovalo posezení těch, co to přežili.
Více na www.sweb.cz/k24hod. Každý, byť ujel
jedno kolo, byl hrdina.

Výsledky kategorie muži
1

Salava Jiří

624,8 km

programcycle – RAAM

2

Kříž Jiří

567,3 km

3

Mikeš David

511,2 km

S+K Kontakt

4

Binek Jan

454,4 km

Pumori

Gale Antonín

454,4 km

6

Dalík Josef

425,1 km

Budweiser Blesk Brno

7

Jeniš Juris

397,6 km

CyK

Šindelář René

397,6 km

9

Suchý Zdeněk

369,2 km

Maestro Team

10

Máčala Michal

340,8 km

SKM Zlín

Němec Jiří

340,8 km

Maestro Team

Výsledky kategorie ženy
1

Vaculíková Žaneta

312,4 km

SKM Zlín

2

Skřičková Dana

255,6 km

Skřičkovi

3

Blažková Zdislava

251,3 km

DD Sokolnice

4

Glonková Marie

227,2 km

SHM Klub Nekoř
Horní Cerkev

Kopkanová Pavla

227,2 km

6

Jenišová Terezie

170,4 km

7

Glettová Veronika

142,0 km

8

Kulhánková Miroslava

85,2 km

SHM Koryčany
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XIII. Mezinárodní hry salesiánské
mládeže – Catanie 2002
XIII. Mezinárodní hry salesiánské mládeže se v roce
2002 uskutečnily na Sicílii v Catanii. Zastoupení
dětí a mladých lidí bylo opět nejen evropské, ale celosvětové. Organizaci her garantovala Federezione
PGSI, realizaci her zajišťovala sicilská organizace
PGS. Organizace her byla dobrá.
Za Českou republiku se her účastnili reprezentanti v malé kopané, volejbale a ve stolním tenise.
Naši mladí se na hry připravovali již od začátku
roku na přípravných setkáních a soustředěních.
Tentokrát se naše výprava musela rozdělit, protože
část sportovců (volejbalistky a fotbalisté) byla ubytována jinde než zbytek výpravy. V průběhu her
se o svěřence starali animátoři a animátorky, kteří
pomáhali vytvářet atmosféru přátelství a sounáležitosti. Program byl opravdu nabitý, kromě obvyklých bodů (slavnostní zahájení, soutěže ve skupinách, semiﬁnálové a ﬁnálové soutěže, slavnostní
mše v katedrále, vyhlašování výsledků, kulturní
program) se nechali mladí inspirovat i možností
koupání v moři a prohlídkou města. Na zpáteční
cestě se členové výpravy zastavili v Římě, kde přenocovali a prohlédli si noční Řím.
Sportovní výsledky našich sportovců lze hodnotit jako velmi dobré. Nejúspěšnější byli stolní tenisté,
kteří získali celkem 9 medailí. Dvakrát zlato – ve
dvouhře chlapců kategorie A (Jan Traxler) a ve čtyřhře děvčat kategorie A (Podaná–Linhartová), čtyřikrát stříbro – ve dvouhře děvčat kategorie A (Podaná), ve dvouhře chlapců kategorie B (J. Pernička)
a ve čtyřhře chlapců kategorie A i B (Traxler–Linka,
Pernička J. + P.), třikrát bronz – ve dvouhře děvčat

Hry na Sicílii – tým fotbalistů

kategorie A (Podaná), ve čtyřhře děvčat kategorie A
(Konečná–Glettová) a čtyřhře chlapců kategorie B
(Pícha–Škarda). Chlapci v malé kopané se umístili
tentokrát na pěkném třetím místě a kromě bronzových medailí přivezli i pohár. Děvčata ve volejbale
se sice na medailových pozicích neumístila, přesto
všichni členové naší výpravy hodnotili hry velmi
pozitivně.
Jsme velice rádi, že naši svěřenci mají možnost
se pravidelně her salesiánské mládeže účastnit, protože navázání kontaktu s mladými lidmi jiných národností je pro ně zdrojem nových zážitků a velkým
obohacením. Kromě toho možnost účasti na hrách
působí jako motivace v celoroční činnosti. Náš dík
patří také MŠMT, protože bez ﬁnančního přispění
by bylo velmi obtížné tuto akci uspořádat.
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Velikonoční turnaj ve florbale

Sekce kultury
V první polovině roku 2002 se úsilí členů sekce
zaměřilo na oslavy 10. výročí trvání SHM. Na začátku roku vyšlo zvláštní číslo Zpravodaje SHM
a 18. května 2002 v Pardubicích sekce spolu s Klubem Pardubice uspořádala Festival SHM, na kterém
se měly možnost představit jednotlivé kluby. Festival se vydařil, proto ho chceme uspořádat i v roce
2003. Na podzim jsme připravili školení vedoucích
kroužků keramiky a malování na hedvábí, ta pak
proběhla v lednu 2003 v Uhříněvsi.

V závěru roku jsme začali připravovat Festival
SHM 2003 a navázali jsme kontakty s Klubem Hradec nad Moravicí, kde by bylo možné na podzim
roku 2003 uspořádat školení ve výtvarných technikách. Dále zvažujeme možnosti a organizaci setkání
pěveckých sborů a kapel ve spolupráci s SHM Klubem Hradec Králové.

Sekce chaloupek
V průběhu roku 2002 se zformovalo nové složení
sekce chaloupek (Mgr. Filip Musiol, Jiří Jeniš, Václav
Schuster) a byly stanoveny základní úkoly:
1. Zajištění školení (krátkodobé, dlouhodobé)
2. Právní podpora klubů – shromažďování informací o právech a povinnostech klubů s ohledem
na tábory, poradenství (zákony, předpisy)
3. Prezentace na internetu – zkušenosti při
pořádání táborů, odkazy na právní předpisy,
formuláře, prezentace vybraných chaloupek
Již v tomto roce sekce chaloupek uspořádala
dva víkendové kurzy pro vedoucí táborů. Konaly
se v termínech 26.–28. 4. 2002 v Praze-Kobylisích

a 7.–9. 6. 2002 v Brně, kromě toho SHM Klub Prostějov pod záštitou sekce uspořádal kurz dlouhodobý. Celkem se kurzů zúčastnilo 128 osob, osvědčení získalo 116 vedoucích.
Objektivně je třeba přiznat, že ne všechny úkoly
se začaly realizovat (hlavně bod 3).
V roce 2003 jsou v plánu další dva kurzy. Budou
se konat 25.–27. 4. 2003 a 6.–8. 6. 2003. První z nich
v Praze (Kobylisy), druhý pak v Brně-Žabovřeskách. Sekce připravila také jako odměnu a inspiraci
tábor pro vedoucí (17.–24. 8.2003)
V průběhu jarních a letních prázdnin uspořádaly
naše kluby celkem 95 táborů, z toho 90 dotovaných
z MŠMT.
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Zprávy z klubů SHM
Benátky nad Jizerou
V roce 2002 v klubu fungovaly tyto kroužky: zpívání s kytarou, stolní tenis, modelářský kroužek
a klub maminek. Po prázdninách se naše činnost
bohužel zúžila a pokračoval pouze stolní tenis

a klub maminek. Již tradičně jsme uspořádali mikulášskou nadílku. Členové, kterých bylo na konci
roku 14, spolupracují také s SHM Klubem v Chotětově.

České Budějovice
V roce 2002 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.
Naše obvyklá činnost se prakticky realizovala
jako v předešlém roce v několika základních směrech:
• Školení vedoucích (příprava animátorů) – víkendové setkání animátorů každý měsíc. Většina
požádala o asistenci na letních chaloupkách.
Několik animátorů se zúčastnilo akreditovaných
kurzů SHM pro vedoucí táborů.

• 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.
• Chaloupky a letní tábory – 18 chaloupek.
V roce 2002 se nám mírně podařilo rozšířit členskou základnu, na konci roku měl klub 283 členů.

Fryšták
Klub SHM úzce spolupracuje s Domem Ignáce
Stuchlého ve Fryštáku. V rámci této spolupráce se
náš Klub podílí na přípravě volnočasových víkendových programů pro mládež od 14 let. Jsou nejrůznějšího zaměření: od sportovních, přes kreativní
a diskusní až po náboženské. V roce 2002 se k činnosti klubu SHM Fryšták přidala nová složka, nízkoprahový klub pro místní mládež. Celkem tento
klub navštěvuje 43 členů, z toho denně cca 12–20.
Víkendových akcí se účastní mladí lidé z celé
České republiky. V roce 2002 proběhlo v DISu
13 akcí ve spolupráci s Klubem SHM Fryšták. Zúčastnili jsme se také Bambiriády ve Zlíně.
V roce 2002 měl náš klub 40 členů, z toho 18 řádných a 22 přidružených. Velkou část našich členů

tvoří členové výše zmíněného nízkoprahového
klubu, další působí jako animátoři na akcích. Pro
ně připravujeme minimálně dvakrát do roka dvoudenní setkání.
V roce 2003 bude Klub pořádat opět jednorázové akce, v květnu se zúčastníme Bambiriády.
Plánujeme také uspořádání Dětského dne a Dne
otevřených dveří. Nabídka pro místní děti a mládež, včetně činnosti nízkoprahového klubu, je realizována ve spolupráci s DISem a s Městským úřadem Fryšták.
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Hlinsko
Činnost klubu se rozvíjela formou:
• pravidelných aktivit – páteční večery a nedělní
dopoledne starší mládeže 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
• jednorázových akcí – mikulášská besídka,
zakončení školního roku, zakončení prázdnin,
koncerty pořádané s SHM Klubem Krucemburk

• táborů – pro starší chlapce (16–18 let)
v Sedlonově v O.h., pro mladší chlapce a dívky
(9–14 let) ve Velemíně a pro dívky (8–12 let)
v Širokém Dole
Počet členů klubu je celkem stálý. Klub má 12 řádných a 14 přidružených členů.

Hradec Králové
Klub SHM Hradec Králové měl 37 členů, z toho 8
řádných a 29 přidružených. Na chodu Klubu a zajišťování níže uvedených aktivit se velkou měrou
podílely též členky Kongregace FMA v Hradci
Králové.
Dobrovolníci, kteří zajišťují organizaci všech aktivit, se při pravidelných setkáních uvnitř Klubu
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
pořádá společná setkání, schůzky a oslavy, 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, naši členové se zúčastnili
plesu ve Žďáře n. Sázavou, duchovní obnovy SHM
v Hradci Králové a Vilémově, Festivalu SHM v Pardubicích.
Náš klub byl v roce 2002 hostitelem Národní
rady SHM.
Pravidelná činnost Klubu SHM HK se soustředila
především do 3 oblastí: sbor Chorus Ramus, školení
asistentek, prázdninové chaloupky.

i soukromých slavnostech v katedrále i v jiných
farnostech – dvakrát svatby, jedenkrát křtiny, farní
den katedrály, Truvérská mše a adventní vystoupení
v Jablonném n. Orlicí, vystoupení v rámci festivalu
SHM v Pardubicích (mše a odpolední vystoupení).
Chorus Ramus byl také pořadatelem vánoční
vycházky na Novém HK, které se zúčastnilo asi 30
lidí (převážně nečlenů sboru). Také se uskutečnila
víkendová soustředění sboru v Hradci Králové
a v Jablonném n. Orlicí.
V příštím roce sbor zamýšlí uspořádat „turné“ po
hradeckých kostelech.

Asistentská setkání

Chorus Ramus

Chaloupky

Zkoušky se konají jednou týdně 2 hodiny v Novém
Adalbertinu v HK, navštěvuje je 15–20 členů ve
věku od 18 do 30 let. Vystoupení sboru zahrnovala:
vánoční a velikonoční pásmo v katedrále, doprovázení nedělní liturgie v katedrále (celkem pětkrát) –
Missa Cantate, Missa Taize, Truvérská mše, velikonoční mše se spirituály, vystoupení na církevních

Pořádání prázdninových pobytů pro děti (chaloupek) je stěžejní částí činnosti Klubu SHM Hradec
Králové – pro jejich účel se po celý rok věnujeme
přípravě vlastních kvalitních vedoucích a asistentů.
V roce 2002 jsme uspořádali 8 chaloupek, kterých se zúčastnilo 118 dětí od 5 do 18 let z celého
VČ regionu.

Proběhlo 7 víkendových setkání, z toho 5 v domě
Kongregace FMA v HK, 1 na faře v Sebranicích a 2
v Chotěborkách. Scházelo se při nich průměrně 15
děvčat od 15 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 – účastníky chaloupek.
Několik dívek s perspektivou zařazení na místo
vedoucích chaloupek absolvovalo akreditační kurs
pořádaný SHM v Praze dle podmínek MŠMT.
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Festival 2002 – Křesťanský bigbeat z Hradce
(Chorus Ramus)

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.

Naše plány
Naší snahou v roce 2003 bude pokračovat v rozběhnutých aktivitách.

Více než o extenzitu, pořádání nových činností
a získávání nových členů, jde nám o navazování a
prohlubování vztahů s těmi, kteří se již tradičně zapojují do našich akcí, o získání jejich důvěry, o možnost stát při nich v jejich problémech a doprovázet
je na jejich cestě životem. Chceme se zaměřit na
kvalitu akcí a na naplnění možností, které všechny
akce pro děti a mládež přinášejí – pracovat s dětmi
a mládeží v duchu preventivního výchovného systému, a tak napomáhat k jejich šťastnému životu
i ke spokojenosti celé společnosti.

Liblice
Ve školním roce 2001/2002 jezdil mikrobus, který
stejně jako v předchozím roce umožňoval dětem
z Nebužel, Živonína a Řepína, aby se mohly účastnit pravidelných kroužků.
Především díky ﬁnanční podpoře obecních
úřadů v Nebuželích a Řepíně mohla být tato nabídka pro děti uskutečněna. Na kroužky kromě dětí
z Nebužel, Živonína a Řepína docházely i děti z Byšic, Čečelic, a Liblic.
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 vedena systematicky ﬂétna.
A konečně na kroužku sportovním mohly děti vy-

jádřit svou potřebu po uvolnění ve stolním 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. Tvůrčí dílny pro ženy bez rozdílu
věku byly zaměřeny velikonočně, adventně a na jinou tvorbu (batikování).
Kromě toho jsme pořádali jednorázové akce: Dětský den „S Honzou za humna“ v Liblicích, drakiáda
„Sami sobě“ v Nebuželích, výlet do Bozkova, mikulášskou besídku a letní tábory ve Vysokém nad
Jizerou a v Liblicích.
Klub Liblice měl na konci roku 2002 celkem
61 členů.

Salesiánské hnutí mládeže

15

Koryčany
V roce 2002 jsme pokračovali ve všech započatých
činnostech. Z těch pravidelných jsme se opět věnovali především stolnímu tenisu. Od září 2002 jsme
provedli nábor v ZŠ Koryčany a začali jsme trénovat malé děti, které jsou do této hry velmi zapáleny.
I nadále hráli dorostenci, dorostenky, muži a ženy
okresní přebor ve stolním tenise. Uvažujeme, že od
další sezóny zapojíme do okresního přeboru malé
děti, aby získávaly zkušenosti.
Stále také pracujeme s dětmi, které navštěvují pravidelné páteční mše sv. pro děti a mládež a s dětmi,
které navštěvují výuku náboženství. Na Cyrilku –
naši klubovnu jsme zakoupili biliárový stůl, který si
ihned získal velkou oblibu mezi dětmi, takže je hojně
využíván. Rovněž využíváme kola, která v klubu

máme a to především na výlety do Chřibů. Pořádali jsme i několik velkých akcí jako mikulášskou
besídku, beach turnaj, farní dětský den, vánoční
turnaj ve stolním tenise.
V roce 2002 jsme zkvalitnili naše www stránky
a to novým desingem i zapojením java skriptu.
WWW stránky jsou naší veřejnou kronikou, kde
uveřejňujeme zprávy o naší činnosti včetně fotograﬁí a komentářů.
Do roku 2003 bychom rádi hlavně udrželi akce
a činnosti, které dosud máme. Uvažujeme o tom, že
bychom zakoupili dvě nebo tři lodi ke sjíždění řek
pro letní akce.
Členská základna čítala na konci roku 21 členů.

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,
ﬂorbal a taneční kroužek, ale také na schůzky dětí na
faře a mimořádné akce.
V kroužku modelářství se děti učí sestavit vlastní
modely. Staví si vlastní lodě a v 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. Florbal je u dětí poměrně ob-

líbený sport. Máme v klubu několik družstev, které
mezi sebou hrají. Kroužek ﬂorbalu probíhá v prostorách ZŠ v tělocvičně. 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.
Během roku pořádal klub také jednorázové akce
(mikulášská besídka, turnaj v šipkách, táborák, Silvestr, víkendové výlety) a tábory (2 chaloupky v Borové u Poličky).

Chotětov
Naše pravidelná činnost se v roce 2002 skládala z leteckého modeláře (dvakrát týdně – jednou pro místní
dětí a jednou pro děti z dětského domova Stránov),
kroužku dovedných rukou, keramického kroužku a od
září také z kroužku raketového modelářství.
Kromě toho jsme se v roce 2002 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.
Konec školního roku jsme slavnostně ukončili
večerním táborákem s rodiči a dětmi. V červnu
jsme jeli na jednodenní výlet do Prahy do Národ-

ního 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 a návštěvníky vánoční půlnoční mše. V prosinci jsme
pro děti uspořádali čtyřhodinový Mikulášský rej
s účastí 120 dětí a 60 rodičů a také vánoční výstavu
keramických výrobků.
V roce 2002 měl klub 47 členů, z toho polovina se
účastní všech pravidelných činností.
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Moravské Budějovice–Jaroměřice n. R.
V roce 2002 byla činnost klubu SHM soustředěna
pouze v Jaroměřicích, kde jsme se zaměřili více na
víkendové a prázdninové akce než na pravidelnou
činnosti. Náš klub měl v minulém roce 30 přidružených a 6 řádných členů.
Pravidelná činnost zahrnovala: Klubíčko – sportovní a společenské hry, výtvarné aktivity pro děvčata, schůzky ministrantů, videoklub, volejbal nebo
ﬂorbal v místní sokolovně a v letním období každý
týden fotbal na farním hřišti.
Z jednorázových akcí jsme pořádali:
Cesta do hlubin mladé duše – víkendovka pro
mládež od 16 do 26 let. Jako bonus bylo připraveno
sobotní vystoupení křesťanské rockové skupiny Jiný
rytmus. Vystoupila v sále Lidového domu, těšila se
vysoké návštěvnosti i z řad nevěřících občanů
a sklidila velký aplaus.
Čarodějnice – tradiční akce se jako vždy konala
na farní zahradě. Tento rok se však trochu odlišoval
od ostatních let. Jako aktivní účastníci nebyly totiž
pozvány jen dívky, ale i odvážlivci z řad chlapců.
Hlavním programem večera byla volba Miss Čarodějnice a Mistr Čaroděj, čemuž předcházely různé
disciplíny, např. vlastní prezentace, tanec s koštětem, aj. Publikum si mohlo zvlášť ohodnotit nejlepší „ohoz“.

Proběhly také 3 víkendovky na faře v nedalekém
Lipníku. První byla pro kluky a holky od 4. do 6.
třídy, druhá pro děti od 1. do 3. třídy, třetí nesla
název Zimní řádění a byla zaměřena na výtvarnou
činnost dívek od 10 do 15 let.
Jako každý rok se uskutečnilo představení mladých talentů z Brna-Líšně, tentokrát Vražda v salonním kupé (Jára Cimrman) a již tradičně se přišla
podívat široká veřejnost (cca 60 diváků).
Velmi oblíbené byly i vodácké víkendy pro mládež
ve věku asi od 18 do 26 let, kterých se zúčastňovalo
vždy 10–16 lidí. V loňském roce jsme si sjeli řeku
Jihlavu, Oslavu, Jevišovku, rozvodněnou Rokytnou
a dokonce jsme navštívili sousední Rakousko, kde
se nám zalíbily peřeje průzračné Salzy.
V prosinci se konala Vánoční besídka a Předvánoční ladění. Připomněli jsme si tradiční vánoční
zvyky jako je pouštění lodiček, lití olova (my jsme
použili vosk), rozkrojení jablíčka, házení botou, ale
také se nám podařilo vymyslet několik nezvyků
(neboli, i když to zní divně „budoucích tradicí“).
Také jsme soutěžili o nejkrásnější perníček nazdobený levou rukou.
V loňském roce jsme pořádali také 3 chaloupky
a to v Babicích, Jakubově a Lančově.

Neratov
Klub čítá 29 členů a i v roce 2002 pokračoval v činnostech započatých v předešlých letech, z kroužků
to byly: keramika, výtvarka, katecheze, divadelní
a hudební kroužek.

Jednorázové akce zahrnovaly Masopustní karneval, výlet na Potštejn, divadelní vystoupení, mikulášskou besídku, irský večer, výlet do Polska v rámci
Česko-polských dnů a Silvestr.

Nekoř
Klub má 56 členů a činnost zahrnovala aktivity
pravidelné (schůzky na faře a v zimním období
fotbal nebo ﬂorbal v tělocvičně), ale také jednorázové akce.
První bývá Dětský karneval, který je vyhlášený
v celém okolí. Uspořádali jsme ho 20. 1. 2002 a přišlo zhruba 150 dětí. Ke zlatému hřebu tohoto karnevalu patřila pohádka „Šíleně smutná princezna“.
9. června jsme uspořádali Dětský den. Po mnoha
soutěžích venku se pokračovalo diskotékou ve far-

ním sále. Konec června znamená pro školáky vysvědčení, konec školy a začátek prázdnin. V Nekoři
se tento den již třetím rokem slaví na místním zimním stadionu. Zakončení školního roku jsme ještě letos organizovali společně s farností Nekoř, ale příští
rok je celá organizace jen na bedrech klubu. Tuto
akci navštěvují snad všechny věkové skupiny. Začali
jsme bohoslužbou slova, při které hrála doprovodnou hudbu vysokomýtská rocková skupina Eliata.
Po té následoval program her pro děti a vystoupení
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Klaunského divadla MIMO z Ostravy. Program pro
menší děti končil velkým ohňostrojem. Ve 23 hodin začal mládeží očekávaný koncert křesťanské
rockové kapely „Michael & Hlas katedrál“ z Lanškrouna.
O letošních prázdninách jsme pořádali také dva
tábory. Bohužel nás postihla velká nepřízeň počasí.
Tábor byl dvakrát doslova smeten větrem a mnoho
stanů se muselo znovu zašívat a záplatovat.
Září přineslo hned dvě akce: Svatováclavský fotbalový turnaj a Šedivský drtikol. Turnaje se zúčastnilo
6 mužstev, z toho byla dvě domácí. Letos se také poprvé podařilo domácím vyhrát pohár Josefa Luxe.
Šedivský drtikol – cyklistický závod se jel v členitém a náročném terénu na „Masáku”.
Listopad již patří nekořskému Country bálu.
Každý rok děláme tento Country bál v nějakém
stylu. V tomto roce přišla řada na cyklistiku. Pro
výzdobu jsme použili rekvizity kol a všeho s cyklistikou spojeného ze začátku dvacátého století. Výtěžek z této akce byl věnován na nákup nových stanů
na dětské tábory pořádané Klubem SHM Nekoř.
Festival 2002 – kapela Mango a Banány z Pardubic

Pardubice
Klub SHM v Pardubicích pracuje již sedmý rok
a má 70 členů. Klub rozvíjí svoje sportovní a kulturní činnosti, které nabízí mládeži v pardubickém
regionu. Této mládeži různých věkových skupin
umožňuje 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 se rozvíjí v těchto sportech:
volejbal, malá kopaná a stolní tenis. V loňském roce
se podařilo společně s Klubem Plzeň připravit dívčí
volejbalové mužstvo, pod vedením paní Ludmily
Hrubé, na XIII. Mezinárodní hry salesiánské mládeže, které se konaly v Catanii. 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.

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 hráče Jana Traxlera, který na republikovém přeboru skončil na 2. místě. 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“. Podařilo se
také uspořádat turnaj v malé kopané ve spolupráci
s Rómským střediskem.
V době prázdnin uspořádal Klub 8 chaloupek.
Nadále pokračovaly akce pro děti 1. stupně ZŠ,
organizované Salesiánským střediskem mládeže, na
jejichž organizaci a uskutečnění se podíleli členové
Klubu. Mezi takové akce patří tradiční Odpoledne
her a písní, Bambiriáda, Den dětí, Muzikantská Cecilka, Vánoční odpoledne, Mikulášská besídka.
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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. V tomto roce
měl klub celkem 268 členů. Úzce spolupracujeme
s 15. ZŠ a 33. ZŠ, kde využíváme jedenkrát týdně
plavecký bazén. K sportovním aktivitám i dalším
akcím využíváme též tělocvičnu střední školy, která
se nachází v blízkosti našeho střediska.
Nabízíme aktivity sportovní, výtvarné, tvořivé
(divadlo, ruční práce). Vyučujeme zde také jazyky:
italský a anglický. Speciální kroužky zahrnují vaření
a logopedii. V oblasti hudby nabízíme kytaru, klávesy, ﬂétnu, klavír – zde je práce s dětmi více individuální. Nejvíce navštěvovaná je keramika a potom
sportovní aktivity.
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.
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.

Věříme, že všechny aktivity výše popsané jsou
pro nás prostředkem, který využíváme ke zdravé
výchově (tj. vedení k hodnotám, které dávají životu smysl a radost). 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.
Občas zveme na tato setkání také odborníky.
Dále jsme uskutečnili s vedoucími výjezdy, které
jsou přínosem především tím, že slouží k zamyšlení
a osobnímu růstu.
V roce 2003 se chceme zaměřit na prohloubení
(nikoliv rozšíření) naší činnosti a naší asistence
mezi dětmi a mladými lidmi. Osvědčili se nám víkendové a prázdninové akce, které umožňují lépe
se s dětmi poznat, prohloubit vzájemné vztahy. Nechceme být jen výkonní pracovníci, kteří kladou
důraz pouze na výkon a výsledek.

Praha-Karlín
Sídlo Klubu je v blízkosti centra Prahy, cca 5 min. od
stanice metra Florenc. Budova, kde se Klub nachází,
patří kongregaci FMA. Tento rok byl pro nás náročný, protože nás postihla srpnová povodeň. To se
také odrazilo na naší činnosti, přesto Klub pořádal:

Měsíční školení vedoucích
pro prázdninové akce
Setkání vedoucích probíhala každý měsíc, kromě
prázdnin, v délce 3 nebo 4 dnů a účastnilo se jich
zhruba 18 děvčat. Na tato setkání nám byly zapůjčeny prostory Domova mládeže při DKŠ Vítkova ul.
Některá setkání byla organizována i mimo Prahu.

Prázdninové akce pro děti a mládež
do 18 let
V roce 2002 náš Klub organizoval 8 táborových pobytů na různých místech republiky: Chotěborky, Liberk, Vysoké nad Jizerou, Široký Důl, Máchův kraj.
Na každé z těchto akcí bylo cca 15 až 20 účastníků,
táborové pobyty byly týdenní i čtrnáctidenní. Cí-

lem těchto pobytů bylo výchovně působit na děti
a mládež, učit je laskavosti, dobru, vstřícnosti, přátelství, lásce a odpuštění.

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. Finanční situace v rodinách těchto
dívek je tak tíživá, že mnohé z nich mohou dojíždět
do svých domovů pouze jedenkrát 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, kteří často na jejich výchovu
ani nestačí. Navíc právě z ﬁnančních důvodů se 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, a nebo vyhledávají party mezi mladými

19

Salesiánské hnutí mládeže

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.
Během roku jsme připravili tyto víkendové akce:
výjezd na lyže a výlet na Točník. Na jaře jsme se vypravili do Starých Buků v Podkrkonoší, na Divokou
Šárku a na hrad Konopiště. V létě se konal pobyt na
Liberku, návštěva hradu Lednice a Brna, dále Vítkovic a rybníku Bucky. Na podzim, i když náš klub
postihla srpnová povodeň jsme se vydali do Slivice
a do Rokytnice nad Jizerou.

Jednorázové akce pro děti
Z jednorázových akcí pro děti Klub uspořádal
oslavu svátku sv. Jana Boska, karneval pro nejmenší,
velikonoční zamyšlení, Den dětí, sportovní odpo-

ledne, hudební večer Cecilka, mikulášskou besídku,
vánoční besídku a vánoční nadílku.

Zájmové kroužky
Zájmové kroužky patří k oblíbeným aktivitám
Klubu, studentky navštěvují kroužek kytary, klavíru a ﬂétny, kroužek počítačů a internetu, doučování z českého jazyka, kroužek němčiny, aerobiku
a katechismu.

Výhled na rok 2003
Pro obnovu činnosti klubu po povodních je nutno
znovu vybudovat klubovnu se zařízením a zaměřit
se také na rozšíření členské základny, která činila
v prvním pololetí 87 členů a po srpnových povodních se zmenšila.

Praha-Kobylisy
V roce 2002 v našem klubu probíhaly:
• Jednorázové akce – Turnaje v hokejbalu pro
neorganizovanou mládež (30 a 42 účastníků).
Účast na republikových turnajích SHM.
• Práce s animátory – 8 setkání během roku:
zúčastňovalo se 35 animátorů.
• Prázdninové akce – Uskutečnilo se 9 prázdninových chaloupek s celkovým počtem 128 dětí

a mladých do 18 let. A také výjezdní akce do
zahraničí – Chorvatsko, 40 účastníků.
• Spolupořadatelství – Spolupořadatelství pravidelných volnočasových aktivit pro děti a mládež
na půdě Salesiánského střediska mládeže
Praha-Kobylisy.

Prostějov
Přes různé problémy a těžkosti, se kterými se potýkáme, máme za to, že za dva roky činnosti se
podařilo udělat kus práce a to především v oblasti
přípravy vedoucích a animátorů. Počet členů se nezměnil. Stále máme 22 členů. Pravidelně se schází
tři skupiny dětí. Všechny naše akce jsou otevřeny
i nečlenům.
V průběhu roku se podařilo uspořádat karneval,
dva cyklovíkendy, setkání dětí a mládeže, výlet na
Kosíř – nejvyšší horu Hané, pohádkové odpoledne,
pobyt v Jeseníkách o podzimních prázdninách, mikulášskou nadílku a lyžování o vánočních prázdninách.

V první polovině roku pokračovala a v červnu
vyvrcholila dlouhodobá příprava vedoucích táborů,
kterou Klub ve spolupráci se sekcí chaloupek organizoval. Osvědčení o absolvování získalo 17 vedoucích. Považujeme za úspěch, že se podařilo zajistit
odborné lektory i podmínky, a rádi bychom příští
rok na tuto zkušenost opět navázali.
Klub pořádal také několik táborů. O jarních
prázdninách to byly v Jeseníkách dva tábory zaměřené především na lyžování a v létě 6 táborů
pro děti různých věkových kategorií. Pro mládež
jsme uspořádali cyklistický puťák do rakouského
Altenmarktu.
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Sebranice
Činnost v roce 2002 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.

Kromě toho jsme uspořádali před prázdninami
Pohádkový les – už tradičně se část lesa nedaleko
Sebranic proměnila v pohádkovou říši. Akce se zúčastnilo 92 dětí.
O prázdninách jsme uspořádali 5 chaloupek.
Členskou základnu tvoří 63 členů.

Trutnov
V roce 2002 měl náš klub 21 členů a většina z nich
se scházela pravidelně v kroužku na faře v Horním Starém městě Trutnov. Nejen pro tyto děti
jsme uspořádali dva tábory o letních prázdninách

(v České Čermné a ve Starých Bukách). Z jednorázových akcí proběhla mikulášská besídka a vánoční
nadílka.

Třemošnice
Klub má v současné době 25 členů a v roce 2002
pokračoval ve své činnosti. Během školního roku
se podařilo připravit pro děti z Třemošnice a okolí
12 jednodenních otevřených akcí (Miss čarodějnice,
Středověká Lichnice, Pohádkový les, Ukázka a vý-

uka slaňování, Letní táborničení, Drakiáda, Vánoční
besídka atd.).
V roce 2003 bychom rádi pokračovali a uvedenou nabídku ještě rozšířili.

Uhříněves–Kolovraty
I v tomto roce měli děti, mládež a někdy také dospělí možnost účastnit se pravidelných i jednorázových aktivit pořádaných naším klubem. Veliký
zájem byl o sport, ale také o keramiku a tanec.
Přes 70 dětí se scházelo v kroužcích ﬂorbalu,
který k pravidelným tréninkům zařadil do svého
programu ﬂorbalovou ligu. V průběhu roku se do
ní kromě místních týmů zapojily i družstva z Plzně,
Vršovic, Hostivaře a Petrovic. Chlapci i děvčata
mají možnost pravidelně jednou za dva týdny změřit své síly a jejich zájem o průběh a účast v lize
překvapil i samotné organizátory. Florbalisté také
uspořádali Velikonoční celostátní turnaj pro kategorie mladších a starších chlapců a místní turnaj
pro děti do 12 let a pro dívky.
Kroužek minikopané navštěvuje každý týden kolem 20 chlapců ve věku od 13 do 16 let. Na podzim
se přihlásili do juniorské futsalové ligy. Kromě toho
jsme v klubu uspořádali již tradiční celostátní turnaje: „O pohár uhříněveského starosty“ ve dvou ka-

tegoriích a Savio cup. Vánočního turnaje se zúčastnili chlapci ze škol Prahy 22, Prahy 10 a Prahy 15.
Nárůst členů zaznamenal také stolní tenis. Kroužek navštěvovalo přes 30 dětí a některé z nich se zapojily do celostátních turnajů SHM. V květnu jsme
jeden z nich (3. bodovací) v Uhříněvsi pořádali.
Stolní tenisté také měli svou ligu (ve čtyřech kategoriích) a uspořádali několik místních turnajů.
Celkem pět kroužků keramiky navštěvovalo 60
dětí a 10 dospělých. Své výrobky vystavovali na Velikonoční a Vánoční výstavě pořádané MČ.
Turistické oddíly se také scházely pravidelně
a mají ve svých řadách přes 30 chlapců a děvčat.
Do jejich programu patřilo také uspořádání 4 táborů (včetně lyžařského) a celé řady víkendových
výprav i jednodenních výletů. V roce 2002 úspěšně
proběhlo také školení rádců družin.
V tomto roce se také rozrostl taneční kroužek,
který navštěvovalo téměř 20 děvčat. Pravidelné páteční tréninky doplnilo jedno soustředění a několik
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vystoupení – na plese SHM ve Žďáře nad Sázavou,
na Festivalu SHM, na Dětském dni a na místních
akcích.
Křesťanskou výchovu navštěvovalo 11 dětí, klavír
4 a od září začalo rozvíjet své dovednosti také 13
chlapců v modelářském kroužku.
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Jsme rádi, že jsme v roce 2002 do našeho programu zařadili ligy jednotlivých sportů, protože pomáhají jako dlouhodobá motivace především pro
kategorii dětí od 12 do 16 let. V roce 2003 bychom
rádi pokračovali a naši nabídku ještě zkvalitnili.
V roce 2002 měl klub 255 členů.

Újezd u Brna
V roce 2002 měl Klub celkem 152 členů. Tito pravidelně navštěvovali a pracovali v jednotlivých
kroužcích s účastí 15–20 dětí. 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:
Kroužek stolního tenisu, který je trvale nejpočetnější, trénuje celkem 5 trenérů a je rozdělen do
šesti skupin. Týdně se trénuje přibližně 6 hodin. Zástupci tohoto kroužku se zúčastnili 2 bodovacích
turnajů SHM (v Újezdě a v Praze). Petra Konečná
reprezentovala náš klub na Mezinárodních salesiánských hrách SHM na Sicílii. Kroužek pokračoval
v soutěžích Okresní vyškovské ligy se dvěma žákovskými družstvy, v ženské lize a jedním čtyřčlenným
družstvem v Okresní soutěži III. V lednu 2002 se
uskutečnil IV. ročník Senior CUPu a o vánocích
VIII. ročník vánočního turnaje pro děti a mládež
i z okolních obcí. Pro své členy kroužek zorganizoval jednodenní sportovní výlet do údolí Oslavy
a o prázdninách poznávací 5 denní výlet do Prahy.
Hudební kroužek, který zahrnuje komorní sbor,
smíšený sbor MAGNIFICAT a zpívání malých dětí,
mimo svoji pravidelnou činnost organizoval řadu
vystoupení a koncertů: vystoupení při příležitosti
oslavy Svátku matek, koncert v Kamenném Přívoze, v Dolních Věstonicích, zpěv při pouti v Lomci
u Vodňan, uvedení mše Josefa Grubera při příležitosti slavnosti Výročí posvěcení kostela sv. Petra
a Pavla v Újezdě u B., koncert na zámku ve Slavkově
v rámci „Slavkovských dnů smíření“, beneﬁční koncert ve Zvoli u Prahy, zpěv koled u živého betlému,
vánoční koncert v Těšanech.
Kulturní kroužek má pouze dva členy a několik stálých dobrovolníků. Pod záštitou kroužku se
v roce 2002 uskutečnily tyto akce: maškarní zábava,
které se zúčastnilo asi 60 dětí a mládeže z Újezda
a okolí. Pálení čarodějnic (hudebně zábavný večer)
pořádaný v oratoři, tuto akci navštívilo 65 osob.
„Rokáč Boudky“ (rockový festival) – akce pořá-

daná poblíž obce Syrovice u Brna. Během večera se
představilo 5 kapel. Zúčastnilo se asi kolem stovky
mladých lidí ze širokého okolí. Přednáška o Magdenau – multimediální prezentace Jiřího Jeniše o jeho
cestě na kole do Švýcarska. Účast přibližně 15 osob.
Přednáška o Velké Fatře – promítání diapozitivů
a mluvené slovo o horské expedici po slovenské
Velké Fatře. Přednášku navštívilo asi 20 zájemců.
Mattoni párty – kulturně hudební večer, byl zpestřen celou řadou soutěží a navštívilo ho rekordních 120 mladých lidí z Újezda a okolí. Lampiónový
průvod – asi 60 účastníků všech věkových skupin
připomnělo události, které se odehrály před 13 lety
17. listopadu.
Divadelní kroužek nacvičil divadelní hru Járy
Cimrmana „Akt“. Její premiéra i repríza byly předvedeny na začátku roku 2002 a navštívilo je cca 150
osob. V závěru roku kroužek nacvičoval další dílo
„Lijavec“ s uvedením na jaře 2003.
Ministrantský kroužek navštěvuje pravidelně
asi pět chlapců, kteří se zdokonalují ve své službě.
Schůzka se skládá z teoretické a praktické části s využitím vhodných her.
Cyklistický kroužek kromě řady výletů na kole
zorganizoval v červnu 24hodinový cyklomaraton „K24“. Zúčastnilo se ho 52 závodníků, z toho
12 žen.
Modelářský kroužek pravidelně navštěvuje přibližně 15 dětí od druhé třídy a vytváří papírové
modely dle předlohy nebo vlastní výrobky z kartonu a papíru. Na podzim zorganizoval drakiádu
a společně s jinými rukodělnými kroužky uspořádal výstavu prací a soutěž o nejlepší modely.
Keramický kroužek byl vzhledem k velkému zájmu rozdělen na dvě skupiny. Kroužek zorganizoval
dvě výstavy svých prací (v červnu a prosinci). Děti
vytváří z keramické hlíny různé dekorační předměty, svícny a zvířátka.
Výtvarný kroužek navštěvuje pravidelně 10–15
dětí a pracuje v nově upravené místnosti-ateliéru.
Kromě klasické malby na papír děti malují na sklo
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Tábory a chaloupky

(napodobenina vitráže), vyrábí novoroční a vánoční přání a připravují se na malbu textilními
barvami. V roce 2003 by chtěli členové kroužku
uspořádat výstavku prací na OÚ a v penzionu.
Kroužek ručních prací učí převážně malá děvčata
vyšívat, drhat či malovat na sklo. Děti z kroužku vyzdobily oratoř cyklem čtyř ročních období z papíru,
listí a juty a dalšími svými pracemi. Spolu s keramickým a modelářským kroužkem děti vystavovaly
své práce na dvou výstavkách.
Fotbalový kroužek navštěvuje 20 dětí ve věku od
10 do 15 let. Je rozdělen na dvě skupiny a každá
z nich je zvlášť bodovaná. Body se za celý rok sčítají

a vyhodnocuji v celoroční soutěži „O Nedvědovu
kopačku“.
Volejbalový kroužek trénuje v pronajímané školní
tělocvičně. Už třetím rokem se účastní Brněnské Salesiánské Volejbalové Ligy (BSVL) a druhým rokem
hraje Amatérskou Volejbalovou Ligu (AVL). V létě
uspořádal pro své členy 4denní rekreačně-kondiční
soustředění v Malé Fatře.
Již tradičně uspořádal náš Klub letní stanový tábor v Protivanově a putovní tábor po vodě na Vltavě.
O jarních prázdninách byly zorganizovány dva lyžařské pobyty.

Vimperk
V roce 2002 se zvýšil počet členů klubu na 32 a klub
pokračoval a rozvíjel tyto činnosti: Na pravidelných
schůzkách ve Vimperku a v nedalekém Vacově měly
děti příležitost vyrábět různé předměty (draky, lucerničky, dárky), hrát hry, nacvičovat programy na
vystoupení, sportovat atd. Kromě toho klub pro děti

pořádal jednorázové akce – víkendové výpravy, turnaje, kuličkiádu, lampiónový průvod, brigádu, výlety, adventní koncert, mikulášskou a vánoční besídku, vystoupení pro důchodce, drakiádu a v době
letních prázdnin sportovně zaměřené tábory.
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Přehled o hospodaření
Salesiánské hnutí mládeže mělo v roce 2002 celkový příjem ve výši 7 273 800 Kč a výdaje ve výši
7 301 600 Kč. SHM získalo státní dotace na jednotlivé projekty z MŠMT ve výši 1 751 000 Kč a MK ve

Přehled příjmů
Státní dotace

výši 30 000 Kč. Základní články si poměrnou část
ﬁnančních prostředků zajistily z grantů a subvencí.
Všechny přidělené dotace, granty a subvence byly
účelně vyčerpány a řádně vyúčtovány.

Přehled o hospodaření v roce 2002
2 336 500

32,12 %

Granty, subvence

350 400

4,82 %

Benátky nad Jizerou

13 300

17 800

Dary

356 000

4,89 %

České Budějovice

596 100

540 100

Členské příspěvky

248 800

3,42 %

Fryšták

180 900

169 700

Příjmy z činnosti

2 295 000

31,55 %

Hlinsko

Ostatní

1 687 200

23,20 %

Hradec Králové

Celkem

7 273 800

100,00 %

Přehled výdajů

Klub

53 500

52 200
175 600

Chotětov

70 800

70 900

Koryčany

42 300

44 400

Kroměříž

252 000

246 600

Krucemburk

44 400

45 900

108 100

108 100

Moravské Budějovice

90 300

104 800

Nekoř

51 900

39 700

70 400

112 000

445 200

408 100

1 348 600

18,47 %

Liblice

Služby

2 786 300

38,16 %

445 200

6,10 %

Ostatní

2 721 500

37,27 %

Celkem

7 301 600

100,00 %

Ostrava
Pardubice
Neratov

19 400

19 000

919 900

960 600

Praha Karlín

362 600

359 500

Praha Kobylisy

460 900

456 400

Praha Uhříněves

669 600

644 400

Prostějov

547 500

487 100

Sebranice

96 800

98 400

Trutnov

19 600

21 900

Třemošnice

33 200

22 000

Újezd u Brna

347 600

369 900

54 400

51 700

Ústředí

1 550 900

1 674 800

Celkem

7 273 800

7 301 600

Plzeň

Ekonomická část výroční zprávy byla dne
1. března 2003 schválena na Národní radě SHM
v Koryčanech.

Výdaje

172 200

Materiál
Mzdy, OPPP

Příjmy

Vimperk

