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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 – mladí 

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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SHM vzniklo v roce 1992, kdy se skupina mlá-
deže pod vedením několika salesiánů a sester 
FMA zúčastnila akce „Confronto ’92“ v Itálii. 
Jednalo se o setkání mladých lidí z celé Ev-
ropy, kteří se věnují výchově dětí a mládeže ve 
svém okolí ve spolupráci se salesiány Dona Bo-
ska 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 čle-
něno na oblasti odpovídající bývalým krajům. 
V průběhu času se ukázalo, že je třeba změnit 
organizační strukturu, aby vyhovovala kon-
krétní činnosti SHM – zaměřit se na práci v jed-
notlivých místech (obcích, střediscích apod.). 
Byla tedy přepracována struktura: zřízeny kluby 
(pro práci v jednotlivých místech) a ustanoveny 
sekce (koordinující jejich činnost v oblasti kul-
tury, sportu, chaloupek, ekonomiky a formace). 
Tím byl lépe vystižen charakter SHM.

V roce 1994 se SHM (zastoupené prezident-
kou Miki Kubíčkovou) stalo členem PGSE 
(sdružení Polisportive Giovanili Salesiane Euro-
pee), evropské sportovní salesiánské organizace, 
a díky tomu má možnost se každoročně účast-
nit 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 salesián-
ské rodiny – zejména SDB a FMA. Ve směru 
k občanské společnosti jsme započali fázi spo-
lupráce s dalšími organizacemi, které se věnují 
výchově dětí a mládeže.

V roce 1999 proběhly některé změny uvnitř 
SHM. Začátkem roku byla zrušena Sekce for-
mace. Po rozsáhlých a dlouhodobých úvahách 
a jednáních jsme dospěli k tomu, že její čin-
nost je možné zčásti nahradit formací členů 
SHM přímo v klubech, zčásti ji převezme je-
diná 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 tá-
bornická unie).

V roce 2000 byla již činnost stabilizovaná – 
zejména po stránce vzniku nových klubů a ply-
nulé činnosti ústředí. Významnou událostí bylo 
pořádání Salesiánských her mládeže v Pardu-
bicích (atmosféru a průběh Salesiánských her 
mládeže zachycuje videokazeta vyrobená bě-
hem her studiem TELEPACE Ostrava) a také 
návštěva Dona Gina Borgogna, generálního 
sekretáře PGSE.

Z historie
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Salesiánské hnutí mládeže je občanské sdru-
žení 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 or-
gánem jsou sekce zaměřené na určitou oblast 
činnosti. Statutárním zástupcem SHM je prezi-

dent, který zastupuje sdružení navenek a jedná 
jeho jménem.

Základním organizačním článkem je Klub 
SHM, který může mít právní subjektivitu. V roce 
2004 mělo SHM 33 klubů, z toho 28 s právní 
subjektivitou. Členskou základnu tvořilo 2  074 
členů – z toho 1  858 do 26 let.

Organizační struktura a členská základna

Členové Předsednictva Národní rady SHM v roce 2004

  Lukáš Zrzavý, Mgr. – prezident
  P. Josef Glogar – delegát SDB
  Markéta Hanáková, Mgr. – delegátka FMA
  Stanislav Paseka – delegát ACS
  Petr Marek, Ing. – Sekce ekonomiky
  Klára Hušková, Mgr. – Sekce kultury
  Václav Schuster, Mgr. – Sekce chaloupek

  Tomáš Martinec, Mgr. – Sekce sportu
  Lucie Lišková, Ing. – zástupce klubů SHM
  Markéta Selucká, JUDr. – zástupce klubů SHM
  Tomáš Jírů, Mgr. – zástupce klubů SHM
  Jan Kučera, Mgr. – zástupce klubů SHM
  Pavel Blažek – zástupce klubů SHM

Rok 2004 se podobal roku 2003. Na květno-
vém PNR se diskutovalo o tom, proč je některé 
naplánované akce třeba rušit v důsledku ne-
zájmu (tábor pro vedoucí, duchovní cvičení). 
Znovu si klademe otázku, proč taková situace 
nastává.

V červnu zemřel Bohumil Vavroš, dlouholetý 
trenér stolního tenisu.

V srpnu byla dokončena kontrola ústředí 
SHM z fi nančního úřadu. Díky předcházející 
dlouhodobé pečlivosti Petra Marka, Magdy Pa-
sekové a Ladislava Marka dopadla dobře.

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 
nám byl udělen statut uznané nestátní nezis-
kové organizace pro oblast práce s dětmi a mlá-
deží ve volném čase pro roky 2004–2006.

V říjnu navštívila ČR skupina mladých lidí ze 
salesiánských hnutí ze Slovenska, Belgie, Velké 
Británie a Malty – 3. 10. se sešli se zástupci SHM. 
Hovořilo se o spolupráci na mezinárodní úrovni.

V listopadu se v Neratově konalo výjezdní 
PNR, kterého se tentokrát účastnili také někteří 
předsedové klubů. Díky tomu jsme mohli disku-
tovat v širší míře o změnách stanov SHM a také 

Zpráva o stavu SHM

Výchova a formace – výchovná činnost v klu-
bech 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 slou-
pech, kterými jsou rozum, víra a laskavost. 
Nechceme vychovávat mládež pouze jako pra-
covníky, 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 for-
maci nelze vydělit jako samostatnou složku 
ostatní činnosti, ale je třeba ji spojit se zábavou 
a prací. Na jednotlivých akcích by měla probí-
hat zejména nepřímo – tzn. cestou osobních 
kontaktů.

Výchova v SHM
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Únor
  X. křesťanský ples mladých ve Žďáře 

nad Sázavou

Březen
  Národní rada SHM v Hlinsku v Čechách

Duben
  Účast na XV. mezinárodních hrách 

salesiánské mládeže v Itálii
  Školení táborových vedoucích v Praze

Květen
  Festival SHM 2004 v Pardubicích
  Rokáč Boudky

Červen
  Školení táborových vedoucích v Praze
  Cyklomaraton K 24

Listopad
  Výjezdní zasedání PNR

Významné události roku 2004

Prezident plnil všechny úkoly, které vyplývají 
ze stanov (podepisování náležitých dokumentů, 

účast PNR, kontakt se sales. rodinou a účast na 
celonárodních akcích).

Zpráva o činnosti prezidenta

Činnost ústředí uvnitř SHM:
  zajišťování zasedání PNR a plnění úkolů 

z nich vycházejících
  kontakt se sekcemi a zajišťování technického 

zázemí celorepublikových akcí
  kontakt s 33 kluby SHM 

(z toho agenda při vzniku nových dvou); 
spolupráce s většinou klubů 
je bez problémů

Činnost navenek:
  spolupráce se státními orgány 

(po stránce dotací a vzdělávání)
  kontakt se salesiánskou rodinou, 

PGS-I (mezinárodní salesiánská sportovní 
organizace)

Činnost ústředí zajišťovala jednatelka Mgr. Magda 
Paseková a do července pracoval na ústředí eko-
nom Mgr. Ladislav Marek.

Od července převzala účetnictví Ing. Ludmila 
Marková, od listopadu se funkce fundraisera 
ujal Josef Wenzl.

Dále se na zajištění práce ústředí podíleli 
také dobrovolníci: od září chodí pomáhat s ad-
ministrativou Jaroslava Šmídová, ACS. Byla vy-
tvořena nová redakční rada zpravodaje, kterou 
vede Naďa Šindelářová. Díky tomu zpravodaj 
opět vychází pravidelně.

O webové stránky se stará Petr Pošta. Při jed-
norázových akcích pomáhá Martin Šmíd.

Zpráva o činnosti ústředí

o účasti členů SHM na Světovém setkání mlá-
deže v Kolíně nad Rýnem. V listopadu se také 
konalo školení účetních klubů (přecházíme na 
podvojné účetnictví).

Stálým problémem zůstává otázka formace. 
Jelikož jsme organizací, která pracuje v salesián-
ském duchu, je třeba být na salesiánskou rodinu 
napojeni. Lukáš Zrzavý se účastnil obou dvou 
setkání zástupců salesiánské rodiny.

Vznikly nové kluby: SHM Klub Kostelec nad 
Orlicí a SHM Klub Žďár nad Sázavou.

Spolupráce s dalšími mládežnickými organi-
zacemi nadále pokračuje. Jsme v kontaktu s Čes-
kou radou dětí a mládeže; bohužel Lukáš Zrzavý 
se v loňském roce nemohl již tolik zapojovat do 
interní práce ČRDM, ve výhledu bychom se 
chtěli opět této oblasti věnovat.
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Sekce sportu
Sportovní sekce pokračovala ve své pravidelné 
činnosti. Hlavní náplní bylo pořádání sportov-
ních akcí, především turnajů ve stolním tenise, 
fotbale, volejbale a fl orbale. Dále se sportovci 
z různých klubů zúčastnili XV. mezinárodních 
salesiánských her mládeže v Itálii. Na pod-
zim jsme se zúčastnili setkání zástupců PGS-I 
v Římě.

Stolní tenis
Stolní tenisté pracovali podle plánu činnosti 
a uspořádali:
  1. bodovací turnaj

16.–18. ledna 2004, Ostrava
  2. bodovací turnaj

12.–14. března 2004, Újezd u Brna
  3. bodovací turnaj

15.–16. května 2004, Pardubice,
  4. bodovací turnaj

8.–10. října 2004, Koryčany
  Memoriál Bohumila Vavroše

5.–7. listopadu 2004, Ostrava

Těchto turnajů se zúčastnilo celkem přes 300 
hráčů ze 13 klubů a středisek.

Soutěže probíhaly v pěti kategoriích:
1. Dvouhra dorostenců
2. Dvouhra starších žáků
3. Dvouhra mladších žáků
4. Dvouhra děvčat
5. Nebodovaná čtyřhra

Malá kopaná
Fotbalisté měli možnost účastnit se celkem osmi 
celostátních turnajů pořádaných ve čtyřech vě-
kových kategoriích:

Nejmladší chlapci,
ročníky narození: 1992–1994
  O pohár uhříněveského starosty

20. března 2004, Praha-Uhříněves
  Savio Cup

20. listopadu 2004, Praha-Uhříněves

Mladší chlapci,
ročníky narození: 1989–1991
  O pohár uhříněveského starosty

28. února 2004, Praha-Uhříněves
  Magone Cup

2. října 2004, Brno

Starší chlapci, 
ročníky narození: 1986–1988
  1. kvalifi kační turnaj

24. ledna 2004, Praha-Uhříněves
  2. kvalifi kační turnaj

19. června 2004, Ostrava
  Frassati Cup

16. října 2004, Plzeň

Senioři
  Seniorská liga

17. dubna 2004, Praha-Kobylisy

Celkem se těchto turnajů zúčastnilo přes 500 
hráčů z 18 klubů a středisek.

Florbal
Novinkou v nabídce sportovní sekce byly celo-
státní fl orbalové turnaje, které proběhly na jaře 
a na podzim. Zájem o tento sport zaznamenal 
velký nárůst. Turnaje se konaly ve dvou kate-
goriích:

Mladší chlapci, 
ročníky narození: 1989–1991
  2. bodovací turnaj

17. ledna 2004, Praha-Uhříněves
  3. bodovací turnaj

3. dubna 2004, Praha-Uhříněves
  1. bodovací turnaj

23. října 2004, Praha-Uhříněves

Starší chlapci,
ročníky narození: 1986–1988
  2. bodovací turnaj

17. ledna 2004, Praha-Uhříněves
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  3. bodovací turnaj
3. dubna 2004, Praha-Uhříněves

  1. bodovací turnaj
23. října 2004, Praha-Uhříněves

Celkem se těchto turnajů zúčastnilo téměř 400 
hráčů ze 14 klubů a středisek.

Cyklistika
Ve dnech 18.–19. června se v Újezdě u Brna se ko-
nal již 4. ročník Cyklomaratonu K 24. Zúčastnilo 
se ho celkem 112 závodníků (80 mužů a 32 žen). 
Tito závodníci celkem najeli 25  943,9  km.

Volejbal
Volejbalisté uspořádali v roce 2004 celkem dva 
turnaje:
  Beach turnaj sv. Cyrila a Metoděje

3. července 2004, Koryčany
  Podzimní turnaj děvčat

13. listopadu 2004, Pardubice

XV. mezinárodní hry 
salesiánské mládeže – Itálie 2004
XV. mezinárodní hry salesiánské mládeže se 
v roce 2004 uskutečnily v Itálii. Zastoupení dětí 
a mladých lidí bylo opět nejen evropské, ale ce-
losvětové. Organizaci her garantovalo sdružení 
PGS-I.

Za Českou republiku se her účastnilo 43 re-
prezentantů, kteří soutěžili v malé kopané a ve 
stolním tenise. Naši mladí se na hry připravovali 
již od začátku roku na přípravných setkáních 
a soustředěních.

Zde jsou jejich výsledky:
Malá kopaná:
  kategorie starších

mužstvo Praha-Kobylisy – 6. místo

  kategorie mladších
mužstvo Praha 1 – 4. místo
mužstvo Ostrava – 7. místo

Stolní tenis:
  dvouhra st. chlapců

T. Kamenický – 3. místo
  dvouhra ml. chlapců

P. Pernička – 1. místo
M. Sedláček – 3. místo

  čtyřhra st. dívky
N. Absolonová, N. Hrdličková – 2. místo

  čtyřhra st. chlapci
J. Pernička, T. Kamenický – 1. místo
L. Pícha, M. Škarda – 3. místo

  čtyřhra ml. chlapci
P. Pernička, F. Růžička – 1. místo

Hry měly opět velmi dobrou úroveň a při-
nesly účastníkům mnoho nejen sportovních 
zážitků.

Sekce kultury
V únoru se proběhl již X. křesťanský ples mla-
dých ve Žďáře nad Sázavou.

Na jaře uspořádala sekce hned několik akcí: 
v Praze-Kobylisích se konala taneční přehlídka 
„Tanyny, tanyny“, v Hradci Králové se na Hra-
deckém rámusení sešly sbory a scholy z celé 
republiky.

Tradiční Festival SHM bylo možné navštívit 
opět v květnu v Pardubicích. Jednotlivé kluby 
zde měly možnost představit své soubory a čin-
nosti. Koncem května se příznivci rockových 
kapel sešli na festivalu „Rokáč Boudky“.
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V roce 2004 měli vedoucí možnost účastnit se 
kurzů pro hlavní vedoucí táborů. Konaly se 
opět dva:
  4.–6. června 2004 v Praze
  23.–25. dubna 2004 v Brně

Osvědčení získalo celkem 81 vedoucích, 
kurzů se celkem zúčastnilo 100 zájemců.

Kromě toho kluby pořádaly stejně jako v mi-
nulých letech tábory a chaloupky pro děti a mlá-
dež. Celkem bylo uspořádáno 87 táborů.

V roce 2004 se úspěšně rozvíjela činnost i v na-
šich základních článcích – SHM Klubech. Bě-
hem roku v jednotlivých místech mohly děti 
navštěvovat cca 200 kroužků s různým zaměře-
ním (sportovní, výtvarné, taneční, jazykové, for-
mační atd.). Kromě toho do nabídky některých 
míst patří také pravidelná činnost pro neorga-
nizované děti a mládež.

Tyto aktivity byly v klubech doplněny jed-
norázovými akcemi, jako jsou např. besídky, 
výlety, víkendovky, turnaje, koncerty a vystou-
pení. Těch bylo pořádáno celkem přes 300. Tuto 

nabídku ještě rozšířily akce celostátní, kterých 
bylo přes 30 a kterých se naše kluby hojně 
účastnily.

Díky fi nanční podpoře MŠMT bylo možné 
také realizovat několik zahraničních akcí 
(kluby Kroměříž, Liblice) a doplnit v klubech 
investiční vybavení (keramickou pec v Pardu-
bicích, kopírovací stroj v Praze-Karlíně, pianino 
v Uhříněvsi). Velkou událostí bylo také zakou-
pení nafukovacího skákadla-skluzavky, které je 
k dispozici pro celostátní i místní akce.

Sekce chaloupek

Činnost klubů
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Zprávy z klubů SHM

V roce 2004 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 – asistentů na 
letních chaloupkách. Několik animátorů se 

České Budějovice
zúčastnilo akreditovaných 
kurzů SHM pro hlavní 
vedoucí táborů.

  Pravidelná činnost každý 
pátek a neděli: zejména 
ministranti.

  Jednodenní a víkendové 
akce dětí a mládeže z uvedených
skupin, zejména turistické a ozdravné.

  Program pro neorganizované děti.
  Účast na celostátních sportovních turnajích.
  Chaloupky a letní tábory: 11 chaloupek.
Na konci roku měl klub 121 členů.

Navazovali jsme 

na zkušenosti 

z přechozích let 

a provozovali aktivity 

zaměřené na prevenci 

patologických jevů…

Fryšták
V roce 2004 patřilo k hlavní náplni provozo-
vání nízkoprahového klubu pro místní mládež. 
Celkem tento klub navštěvuje denně cca 20–30 
mladých. Pravidelné aktivity doplňoval dvakrát 
v týdnu také Klub skalního lezení.

SHM Klub úzce spolupracuje s Domem Ig-
náce Stuchlého ve Fryštáku. V rámci této spolu-

práce se náš Klub podílí na přípravě volnočaso-
vých víkendových programů pro mládež. Jsou 
nejrůznějšího zaměření: od sportovních, přes 
kreativní a diskusní až po náboženské.

V roce 2004 měl náš klub 28 členů.

Hlinsko
Činnost klubu se rozvíjela v těchto směrech:
 Pravidelné aktivity – zahrnující mši svatou 

pro děti s rytmickou hudbou a následný 
klub na místní faře, jehož náplní je nácvik 
písní, pravidelné zápasy ve stolním fotbalu, 
šipkách a jiných hrách, kromě toho svou 
činnost rozvíjel i fotografi cký kroužek.

  Jednorázové akce – mikulášská besídka, za-
končení školního roku, zakončení prázdnin, 
účast na celostátních turnajích.

  Tábory – v červenci v Číhošti a v srpnu 
na Slovensku (Liptovský Trnovec).

Počet členů klubu je celkem stálý. Klub má 
28 členů.

Hradec Králové
Činnost Klubu se soustředila především do tří 
oblastí: sbor Chorus Ramus, školení chaloupko-
vých animátorek, prázdninové chaloupky.

Chorus Ramus – zkoušky se konají jednou 
týdně dvě hodiny v Novém Adalbertinu v HK, 
navštěvuje je 15 členů ve věku od 18 do 30 let.



8 Salesiánské hnutí mládeže

Vystoupení:
  doprovázení nedělní liturgie v hradeckých 

kostelech
  vystoupení na různých slavnostech – 

např. křtiny, svatba
  povánoční pásmo v mateřském centru 

Sedmikráska
  vystoupení na Festivalu SHM v Pardubicích
  víkendové soustředění sboru v Hradci 

Králové
  živý Betlém na Velkém nám. v HK (ve spolu-

práci s Oblastní charitou HK)
  „Hradecké Rámusení“ – víkendové setkání 

sborů, celorepubliková akce pro cca 
100 účastníků
Školení chaloupkových ani-
mátorek – probíhají jedenkrát 
měsíčně ve školním roce, cel-
kem proběhlo devět víken-
dových setkání, z toho osm 
v domě Kongregace FMA 
v HK, jedno na faře v Cho-
těborkách. Schází se při nich 
průměrně 12 děvčat od 15 do 
25 let z celého východočes-

videlných setkáních věnují pedagogicko-psycho-

logické přípravě i osobní formaci, aby pak dobře 
zvládly funkci vedoucích a asistentek při prázd-
ninových pobytech dětí a co nejlépe tak využily 
možnost preventivně výchovného působení na 
děti – účastníky chaloupek.

Březnové setkání bylo výjimečné, sešlo se na 
něm 26 asistentek (i z minulých let) a 39 dětí – 
účastníků loňských chaloupek. Vyměnily si 
zkušenosti, zavzpomínaly na zážitky z prázdnin 
a společně připravovaly další chaloupky.

Chaloupky – pořádání chaloupek, prázdni-
nových pobytů pro děti, je stěžejní částí činnosti 
Klubu SHM Hradec Králové. Kvůli nim se po 
celý rok věnujeme přípravě vlastních kvalitních 
vedoucích a asistentů.

V roce 2004 jsme uspořádali 6 týdenních cha-
loupek, kterých se zúčastnilo 98 dětí od 6 do 18 let 
z celého východočeského 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 přesa-
hují – to vše prostřednictvím harmonické a vše-
stranně rozvinuté osobnosti vedoucího.

V roce 2004 měl Klub SHM Hradec Králové 
36 členů, z toho 8 řádných a 28 přidružených.

… v malém kolektivu 

zažít rodinné vztahy 

a při pobytu v přírodě 

se naučit vnímat 

sebe, ostatní, autoritu 

vedoucího i hodnoty, 

které nás přesahují.

Hradec nad Moravicí
Během školního roku se v klubovně pravidelně 
jedenkrát měsíčně koná sobotní setkávání, je-
hož náplní jsou hry, soutěže a výtvarné tvoření. 
O letních prázdninách (25. 7.–1. 8. 2004) uspo-
řádali členové klubu „malovací“ tábor Vidnava, 
o který byl mezi dětmi velký zájem.

Kromě toho proběhlo v listopadu „Setkání 
výtvarníků“ a také malování na hedvábí.

Zástupci klubu se také zúčastnili celostátního 
turnaje v malé kopané v Praze a Festivalu SHM 
v Pardubicích.

Klub měl na konci roku 26 členů.

Chotětov
Naše pravidelná činnost se v roce 2004 skládala 
z kroužků leteckého modeláře, dovedných ru-
kou, pěveckého kroužku a raketového a lod-
ního modeláře.

Letecký modelář se scházel dvakrát týdně: 
v úterý pro děti místní a ve středu pro děti 
z dětského domova Strahov. V pondělí praco-
val kroužek dovedných rukou, a to především 
s keramikou. Ve čtvrtek měl své schůzky pě-
vecký kroužek.

Během měsíce září přibyl kroužek raketového 
modelářství (výroba funkčních raket) a lodní 
modelář. Uvedené kroužky navštěvuje cca 50 
dětí, a z toho asi 20 dětí se účastní všech.

Naši nabídku doplňují také krátkodobé akce. 
Zúčastnili jsme se Tříkrálové sbírky.

V březnu jsme pořádali místní turnaj ve stol-
ním tenise, na Den dětí jsme uspořádali Den 
otevřených dveří s výstavkou a ukázkami pro-
stor a pozemku s vybudovaným víceúčelovým 
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hřištěm. 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 a Le-
teckého muzea ve Kbelích. Na podzim jsme se 
účastnili lodních závodů v kategorii F2, a to na 
Rumcajsově botě a na Jablonecké kotvě, a obsa-
dili jsme 16. místo.

V říjnu proběhl čtvrtý ročník chotětovské 
Drakiády s účastí šedesáti dětí.

V adventní době jsme s dětmi z místní mateř-
ské a základní školy vyráběli vánoční dárky pro 

rodinné příslušníky, ale 
také pro obyvatele do-
mova důchodců v Dol-
ním Cetně a návštěvníky 
půlnoční mše. V prosinci 
jsme pro děti uspořádali 
čtyřhodinový Mikuláš-
ský rej s účastí 100 dětí
a 60 rodičů a také vá-
noční výstavu keramic-
kých výrobků.

Členskou základnu klubu tvořilo 41 členů.

Koryčany
V roce 2004 jsme pokračovali ve všech zapo-
čatých činnostech. Z těch pravidelných jsme 
se opět věnovali především stolnímu tenisu 
a sboru (schole).

Stále také pracujeme s dětmi, které navštěvují 
pravidelné páteční mše sv. pro děti a mládež, 
a s dětmi, které navštěvují výuku náboženství. 
Také se nám podařilo uzavřít dlouhodobou ná-
jemní smlouvu na klubovnu Cyrilku. Rádi by-
chom zde provedli v následujících letech rekon-

strukci sociálního zařízení, které je už v nevy-
hovujícím stavu.

Rovněž využíváme kola, která v klubu máme, 
a to především na výlety do Chřibů.

Pořádali jsme i několik velkých jednorázo-
vých akcí: mikulášskou besídku, volejbalový 
beach turnaj, farní dětský den, vánoční turnaj 
ve stolním tenise a letní vodáckou akci.

Členská základna čítala na konci roku 36 
členů.

Kroměříž
Pravidelné aktivity klubu zahrnovaly celkem 
sedm kroužků: sportovní, turistický pro mladší, 
turistický pro starší, hudební, auto-moto, Kos-
tička – kroužek pro menší děti, animátoři.

Kromě obvyklého pravidelného programu 
cca jedenkrát za týden byla nabídka doplněna 
i o krátkodobé akce, kterých jsme uspořádali 
téměř třicet: např. lyžování na Soláni, plavání ve 
Vyškově, výlet do ZOO Brno, brigády, fotbalové 
utkání, diskotéka ve Zlíně, táborák, zájezd na 
Koncert lidí dobré vůle, Silvestr atd.

O letních prázdninách jsme uspořádali čtyři 
tábory, z toho jeden stanový, dva putovní a je-
den cyklistický.

S velkým ohlasem mladých se setkal i zahra-
niční pobyt v Itálii v Dolomitech, který se v září 
uskutečnil také díky dotaci MŠMT.

Rok 2004 byl pro náš klub významný ještě 
z jednoho důvodu. Pořídili jsme autobus Ka-
rosa, který významně rozšířil naše možnosti. 
Realizace krátkodobých akcí je nyní pro nás vý-
razně dostupnější.

Členskou základnu tvořilo 78 členů.

Na podzim jsme 

se účastnili lodních 

závodů v kategorii F2, 

a to na Rumcajsově 

botě a na Jablonecké 

kotvě…

Krucemburk
Činnost klubu byla zaměřena na kroužky fl or-
balu a taneční kroužek, ale také na schůzky 
dětí na faře, jednorázovéakce a tábory.

Florbal je u dětí poměrně oblíbený sport. 
Máme v klubu několik družstev, které mezi se-

bou hrají. Kroužek fl orbalu probíhá u nás na ZŠ 
v tělocvičně.

Děti z naší farnosti, ale i ostatní děti rády 
navštěvují schůzky na faře, kdy pod vedením 
svých starších kamarádů hrají různé hry, po-
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vídají si, kreslí, tvoří nástěnky nebo chodí na 
krátké výlety. Tyto schůzky se konají zpravi-
dla jedenkrát v týdnu: mladší děvčata v úterý 
a chlapci a starší děvčata v pondělí. Také kaž-
dou neděli dopoledne mají děti možnost zahrát 
si různé hry (šipky, šachy atd.).

Mezi jednorázové akce pořádané v roce 2004 
patří: výlet na běžkách, opékání, karneval pro 
děti, víkend s dětmi v Borové u Poličky, výlet do 
Pardubic, táborák a kytarová mše sv. na konci 

školního roku a na konci prázdnin, multikino – 
celovečerní promítání pro děti, mikulášská be-
sídka, turnaj v šipkách, Silvestr pro děti a také 
účast na celostátních turnajích ve fl orbale.

O letních prázdninách jsme uspořádali cel-
kem 3 tábory (pro mladší děvčata, starší děvčata 
a chlapce). Zúčastnilo se jich přes 50 dětí.

Klub SHM Krucemburk má celkem 65 členů. 
Většinou se jedná o mládež do 15 let.

Liblice
Klub rozvíjel úspěšně svou činnost, které se 
účastnily děti z Liblic, Byšic, Čečelic, Nebužel 
a Řepína. Aktivity zahrnovaly:
  pravidelnou činnost – keramika pro 

školáky, keramika pro maminky s dětmi, 
keramika pro dospělé, sportovní kroužek, 
hudební kroužek, aerobic.

  krátkodobé akce – jarní karneval, jarmark 
pro děti a oslava svátku sv. Mikuláše.

  tábory – o jarních prázdninách v Bozkově 
a o letních prázdninách v Oseku

  zahraniční pobyt v Polsku
Klub Liblice měl na konci roku celkem 78 členů.

Moravské Budějovice–Jaroměřice n. R.
Činnost klubu SHM byla soustředěna v Jaromě-
řicích, kde jsme se zaměřili více na víkendové 
a prázdninové akce než na pravidelnou čin-
nosti. Ta zahrnovala především schůzky minis-
trantů. O letních prázdninách jsme uspořádali 

dva tábory (ve Sloupu a Rudíkově). Na jaře a na 
podzim se setkaly se značným zájmem víken-
dovky pro mládež.

Členskou základnu tvořilo 43 členů.

Nekoř
Naše činnost zahrnovala aktivity pravidelné 
(angličtinu, čajovnu, kapelu), ale také jedno-
rázové akce.

První v roce bývá Dětský karneval, který je 
vyhlášený v celém okolí. Uspořádali jsme ho 
v únoru. V červnu se konal Dětský den a Za-
končení školního roku, kterého se zúčastnilo 
cca 400 dětí.

O prázdninách jsme pořádali také dva tá-
bory a jeden putovní tábor. A i na nich byla 
účast hojná.

Září přineslo již tradiční Svatováclavský fotba-
lový turnaj, v listopadu se uskutečnil Country bál. 
V prosinci uspořádali někteří členové hraní koled 
a na Silvestra zimní táboření ve Studeném.

Na konci roku měl klub 56 členů.

Neratov
Od předcházejících let se okruh činností klubu 
příliš nezměnil. Nadále se zaměřuje především 
na divadelní, výtvarné a hudební aktivity:

  divadelní spolek NeDivSe, který se svými 
divadelními hrami vystoupil nejen na 
tradičních akcích pořádaných v Neratově 
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(poutní slavnosti, oslava Silvestra atd.), ale 
i v jiných částech naší republiky (např. Kutná 
Hora, Festival SHM v Pardubicích aj.)

 keramická dílna
 výtvarný kroužek – převážně malování 

na hedvábí, pokreslování triček, malování 
na sklo aj. (dle zájmu dětí)

 hudební kroužek – hlavní náplň tvoří 
příprava hudebního doprovodu ke mším sv. 
v Neratově a blízkém okolí, dále výuka hry 
na hudební nástroje (fl étna, kytara, rytmické 
nástroje).

V roce 2004 se nám podařilo zakoupit nové 
bezdrátové mikrofony, které byly s úspěchem 

použity jak při divadelních představeních, tak 
i při ozvučení mší sv. v neratovském kostele.

V roce 2005 budeme po-
kračovat ve stávající čin-
nosti a chtěli bychom roz-
šířit možnosti výtvarného 
kroužku a zlepšit podmínky 
činnosti divadelního spolku 
NeDivSe.

SHM Klub Neratov měl 
v roce 2004 27 členů, z toho 
4 řádné a 23 přidružených.

Divadelní spolek 

NeDivSe se svými hrami 

vystoupil nejen 

na tradičních akcích 

pořádaných v Neratově, 

ale i na akcích v jiných 

částech naší 
republiky.

Pardubice
Klub SHM v Pardubicích pracuje již od roku 
1996 a od svého založení rozvíjí úspěšně svoje 
sportovní a kulturní aktivity, které nabízí mlá-
deži v pardubickém regionu. Této mládeži 
různých věkových skupin umožňuje smyslu-
plně využívat volný čas, nabízí jí zapojení do 
celoročně probíhajících sportovních kroužků, 
různých kulturních aktivit i jednorázových 
a prázdninových akcí. Klub velmi úzce spolu-
pracuje se Salesiánským střediskem mládeže 
a zúčastňuje se akcí, které středisko pořádá.

Sportovní činnost se rozvíjí v těchto sportech: 
volejbal, malá kopaná, stolní tenis, nohejbal 
a fl orbal. V loňském roce se podařilo připravit 
dorostenecký dívčí tým na mezinárodní turnaje 
v Nervese della Battaglia a v Lugu di Ravenna. 
Přestože mužstvo neobsadilo žádné z prvních 
míst, děvčata se vrátila ze zahraničí s novými 
zážitky a navázala nová přátelství se sportovci 
z různých evropských zemí.

Dále jsme se zúčastňovali turnajů ve volej-
bale, malé kopané a ve stolním tenise pořáda-
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ných SHM. Smíšené volejbalové družstvo již 
třetím rokem reprezentovalo Klub a SaSM na 
Amatérské volejbalové lize v nedalekém Hradci 
Králové. Stejně tak i fotbalové mužstvo se pra-
videlně zúčastňovalo přeborů a soutěží v malé 
a sálové kopané. Je zapsáno do soutěže „PA-
MAKO“, kde se s úspěchem probojovává na 
první příčky.

Podařilo se také rozšířit volejbalovou a fl or-
balovou základnu o kategorie mladších a star-
ších žáků a žákyň.

V roce 2004 uspořádal klub zimní tábor 
v Rokytnici nad Jizerou, kterého se zúčastnilo 
cca 50 dětí a mladých, a o letních prázdninách 
čtyři chaloupky pro cca 90 dětí.

Již tradičně se klub podílel na spolupořádání 
jednorázových akcí organizovaných Salesián-
ským střediskem mládeže. Mezi takové akce 
patří Odpoledne her a písní, Bambiriáda, Den 
dětí, Muzikantská Cecilka, Vánoční odpoledne, 
Mikulášská besídka.

Na konci roku měl klub 94 členů.

Plzeň
Náš klub se nachází na sídlišti v předních Skvr-
ňanech, které je periférií Plzně. Nejsou tu téměř 
žádné možnosti k dobrému využití volného 
času a k smysluplným zábavám, proto zde po-
važujeme svou přítomnost za užitečnou. Spo-
lečně s vedoucími kroužků hledáme způsoby, 
jak děti či dorůstající mládež vést k hodnotám, 
které dávají smysl životu a hlavně je vedou 
k dobru. K tomu využíváme všechny aktivity 
našeho střediska.

Hlavní činností našeho klubu jsou pravi-
delné zájmové aktivity, kam účastníci dochá-
zejí pravidelně jednou týdně. Kroužky máme 
individuální nebo v malých skupinkách, pro-
tože vnímáme potřebu individuálního přístupu 
ke každému dítěti.

Tento rok jsme mohli nabídnout tyto zájmové 
činnosti:
  výtvarné: keramika, Klubíčko, Šikovné ruce 

a Pinocchio

  hudební: hra na kytaru, klavír, klávesy, fl étnu
  sportovní: soft bal, fl orbal, aerobic, výrazový 

tanec, pohybové hry
  jazykové: angličtina, italština, francouzština
  speciální: logopedie, doučování z českého 

jazyka a doučování z matematiky.
Každý den máme po dobu kroužků otevřenou 
malou oratoř, kam mohou přijít děti a zvolit si 
samy nějakou činnost – od elektronických šipek 
přes stolní hry, stolní tenis až po fl orbal, anebo 
jenom tak posedět. Máme zde větší možnost si 
s nimi popovídat, vést dialog. K těmto neorgani-
zovaným činnostem jsme zařadili i volné plavání, 
které nabízíme jednou týdně v blízkém bazénu.

O sobotách pořádáme malé turnaje, kterých 
se účastní především děti z oratoře. Tvořivá od-
poledne jsou určena pro široké spektrum (děti, 
rodiče, prarodiče…).

Během roku se pak společně připravujeme 
na různé slavnostní okamžiky, jako je např. vá-
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Praha 1
Činnost zahrnuje především schůzky dívčího 
klubu a sportovní aktivity. Mužstvo klubu se 
účastní pravidelně celostátních turnajů v malé 
kopané i ve fl orbale. V květnu 2004 se jeho zá-

stupci zúčastnili Mezinárodních her salesiánské 
mládeže v Itálii.

Počet členů klubu je celkem stálý, tvoří ho 
18 osob.

Praha-Karlín
Sídlo Klubu je v blízkosti centra Prahy, cca pět 
minut od stanice metra Florenc. Budova, kde se 
Klub nachází, patří Kongregaci sester salesiánek. 
V roce 2004 se podařilo opět uvést do provozu 
dvě klubovny, které byly od povodní v roce 2002 
v rekonstrukci. Činnost klubu zahrnuje:

Měsíční školení vedoucích pro prázdninové 
akce – setkání vedoucích probíhala každý mě-
síc, kromě prázdnin, v délce tří dnů a účast-
nilo se jich zhruba 20–22 účastnic (většinou 
studentky SŠ a VŠ). Cílem těchto setkávání je 
školení a formace vedoucích letních táborů, 
ale také osobní formace a rozvoj, dále výměna 
zkušeností, ale i možnost zapojit se do orga-
nizace a udělat osobní zkušenost ve výchovné 
práci. Pro tato setkání byly zapůjčeny prostory 
Domova mládeže při DKŠ Vítkova 12. Některá 
setkání byla organizována i mimo Prahu, např. 
Lipiny (duchovní obnova), Slivice (herní se-
tkání v přírodě). Vedoucí se každoročně účastní 
také akreditačních kurzů a dále dnů Salesiánské 
spirituality, které pořádá Kongregace sester sa-
lesiánek.

Prázdninové akce pro děti a mládež do 17 
let – v roce 2004 náš Klub organizoval 8 prázd-
ninových pobytů na různých místech republiky, 
na každé z těchto akcí bylo cca 15–20 účastnic 
ve věku do 17 let. Tyto prázdninové pobyty 

byly na různých místech naší republiky – Voj-
kov, Zelená Lhota, Vysoké nad Jizerou, Knířov, 
Chotěborky (dvakrát), Prosiměřice
a Nová Ves. Cílem těchto 
pobytů je vhodně prožít 
volný čas o prázdninách. 
Program na tyto akce si 
připravují vedoucí společně 
s animátorkami na setkání 
vedoucích pod vedením ses-
ter salesiánek a je zaměřen
na rozvoj osobnosti, přede-
vším sociálních dovedností
se snahou naučit je laskavosti, 
dobru, samostatnosti, zodpovědnosti, 
spolupráci, vstřícnosti, přátelství a odpuštění. 
Každá tzv. chaloupka měla svůj program, svůj 
režim, své téma. Účastnice se tak mohly hravou 
formou (skrze sport, turistiku, kulturu a hudbu) 
naučit poznávat krásy přírody, ale i samy sebe, 
své schopnosti a dary.

Víkendové akce během školního roku pro 
mládež – víkendové akce organizujeme pro 
současné i bývalé studentky DKŠ, které pochá-
zejí z neúplných a nefunkčních rodin a přiná-
šejí si nejrůznější psychická zranění. Finanční 
a sociální situace v rodinách těchto dívek je 
často složitá a velice tíživá. Proto se organi-

Děti mohou volně 

přijít a trávit volný čas 

podle vlastního vý-

běru – různé stolní hry, 

společné hry, výtvarné 

aktivity, stolní tenis, 

stolní fotbal apod.

noční besídka, Silvestr, maškarní ples k oslavě 
sv. Jana Boska, květnová akademie atd.

Vidíme, že se osvědčují víkendové a prázd-
ninové akce, kde se s dětmi lépe poznáváme 
a prohlubujeme tak vzájemné vztahy. V roce 
2004 jsme uspořádali celkem 35 krátkodobých 
akcí a čtyři tábory, z toho jeden zimní.

Jednou za měsíc se koná setkání vedoucích 
našich kroužků, kde plánujeme a sdílíme své 
problémy a radosti, které s dětmi prožíváme. 
Hledáme společně nové způsoby, jak s nimi 

pracovat. Na každém setkání máme pedago-
gické okénko, na něž zveme odborníky, kteří 
s námi sdílí naši výchovnou práci. Jde nám o to, 
abychom „rostli“ nejprve my sami, protože je-
dině tak pomůžeme „růst“ i druhým.

Jsme vděční všem našim vedoucím a těm, 
kteří nám v naší činnosti jakýmkoli způso-
bem pomáhají. Jim jsou pak určeny společné 
výjezdy na muzikály do Prahy, či jiné společně 
prožité chvíle.

Na konci roku 2004 měl klub 219 členů.
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zování víkendových výjezdů setkalo s velkým 
ohlasem. Cílem je smysluplné využití volného 
času, rozvoj sociálních dovedností a v nemalé 
míře také poznávání krás přírody a míst naší 
vlasti. Některé výjezdy jsou zaměřeny také for-
mačně, s využitím nabídky programů jiných or-
ganizací, např. DIS – Fryšták, kde jsme strávily 
Velikonoce. Z dalších akcí stojí za zmínku vý-
jezd do Lipin, kde si pro nás připravily program 
studenti VOŠ Jabok, nebo lyžování na Kvildě 
na Šumavě.

Protože tento projekt nebyl v roce 2005 pod-
pořen dotací z Magistrátu hl. m. Prahy, museli 
jsme počet výjezdů omezit.

Jednorázové akce pro děti a mládež – klub 
pořádal slavnostní zahájení činnosti Volné ora-
toře s oslavou sv. Karla Boromejského, adventní 
setkání dětí z prázdninových akcí, karneval, be-
sídku k Velikonocům, Den dětí, hudební večer 
Cecilka, sportovní odpoledne, volejbalový turnaj, 
besídku k Oslavě P. Marie Neposkvrněné, miku-
lášskou a vánoční besídku a vánoční nadílku.

Volná oratoř pro děti – v roce 2004 se po 
delší pauze (od povodní v roce 2002) podařilo 
otevřít v nově zrekonstruovaných prostorách 
dvě klubovny pro volnou oratoř. Je určena dě-
tem školního věku, které si chtějí ve volném čase 

něco zahrát, něco se naučit, být spolu, poznat 
nové kamarády, jezdit na výlety. Děti mohou 
volně přijít a trávit volný čas podle vlastního 
výběru aktivity – různé stolní hry, společné 
hry, výtvarné aktivity, stolní tenis, stolní fotbal 
apod. V létě je možné využít sportovní hřiště 
a zahrádku v areálu objektu. V zimě uvažujeme 
o využití tělocvičny v DKŠ. Oratoř je otevřena 
dvakrát týdně. Současně připravujeme animá-
tory a v příštím roce se chystáme rozšířit čin-
nost na více dnů v týdnu.

Zájmové kroužky  – zájmové kroužky patří 
k oblíbeným aktivitám klubu. Pro předškolní 
děti pořádáme sportovní a výtvarný kroužek. 
Dále pro starší děti dramatický kroužek a vý-
tvarný kroužek. Velmi oblíbené jsou sportovní 
kroužky – fotbal, fl orbal a ve spolupráci s DKŠ 
odbíjená.

V roce 2004 jme také využili možnosti inves-
tiční dotace a zakoupili jsme pro klub kopíro-
vací stroj Canon iR 1600, což velice usnadnilo 
celkový chod klubu, zejména přípravu víkendo-
vých setkání vedoucích prázdninových táborů, 
dále pak přípravu a organizaci jednorázových 
akcí a veškerou administrativu klubu.

Členskou základnu klubu tvořilo 98 členů.

Praha-Kobylisy
V roce 2004 se opět rozšířila 
naše členská základna a čin-
nost klubu se zdárně rozvíjela 
v těchto oblastech:

Pravidelná činnost – 
velký zájem byl již tra-
dičně především o taneční 
kroužky, které navštěvo-
valo přes 100 dětí. Dále do 
nabídky klubu patřila vý-
tvarka, keramika a šikovné 

ruce. Schůzky těchto kroužků byly rozděleny 
do dvanácti skupin a účastnilo se jich cca 
120 dětí za týden. Dvakrát týdně se scházeli 
chlapci z kroužku železničního modeláře, 
který má v našem klubu již dlouholetou tra-
dici. Nabídku pravidelných aktivit doplňoval 
stolní tenis, sportovní hry, divadelní a kouzel-
nický kroužek a jazykové a hudební kroužky. 
Aktivity předškolních dětí, maminek na ma-
teřské dovolené a rodinné akce se rozvíjely 

v rámci Klubu maminek, Školičky u Svišťů 
a během Rodinných odpolední.

Jednorázové akce – v roce 2004 jsme také 
uspořádali přes 20 krátkodobých akcí – karne-
val, vystoupení hudebního kroužku, místní tur-
naje ve stolním tenise, sobotní tvoření, vánoční 
koncerty, adventní trhy atd. V dubnu se usku-
tečnily také dvě celostátní akce pořádané na-
ším klubem – taneční soutěž „Tanyny, tanyny“ 
a výtvarná soutěž „To je hlína“. Naši členové se 
také účastnili celostátních sportovních turnajů 
ve stolním tenise.

Práce s animátory – důležitou součástí naší 
práce jsou také pravidelná setkání vedoucích 
a animátorů.

Tábory – klub uspořádal také devět tá-
borů, z toho jeden o jarních a osm o letních 
prázdninách. Celkem se jich zúčastnilo přes 
120 dětí.

Členskou základnu klubu tvořilo 337 členů.

Velký zájem byl 

již tradičně především 

o taneční kroužky, 

které navštěvovalo 

přes sto dětí.
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Prostějov
Přes různé problémy a těžkosti, se kterými se 
potýkáme, se činnost klubu zdárně rozvíjí a za-
hrnuje jednak dlouhodobé aktivity, krátko-
dobé akce, přípravu vedoucích a tábory.

Během roku se ve farní budově pravidelně 
každý týden setkávaly děti ke hrám. Mladí lidé 
mají své setkání každý poslední pátek v měsíci. 
Kromě toho se v průběhu roku podařilo zrea-
lizovat tyto akce: oslava svátku sv. Jana Boska, 
víkendová brigáda na turistické základně Stará 
Voda, cyklistická pouť do Mariazell v rámci 
poutě národů, akce „Zamávání prázdninám“, 
podzimní prázdniny ve Staré Vodě a vánoční 
prázdniny na lyžích.

Příprava vedoucích probíhala každé dva mě-
síce o víkendech ve Staré Vodě a účastnilo se jí 

vždy cca 25 mladých vedoucích. Náplní těchto 
víkendů jsou přednášky z psychologie, etiky, 
hygieny, ochrany zdraví, zdravovědy a meto-
diky činností s dětmi.

Táborů jsme v roce 2004 uspořádali celkem 
sedm. Jeden se zaměřením na lyžování proběhl 
o jarních prázdninách a zúčastnilo se ho cca 45 
dětí. Ostatní tábory se konaly o letních prázdni-
nách: čtyři v České republice, jeden na Sloven-
sku a jeden v Rakousku. Zahraniční tábory byly 
vedeny jako cyklistické putovní tábory.

Členskou základnu tvoří 32 členů, činnost 
je však pořádána také pro neorganizovanou 
mládež, která není do členské základny za-
hrnuta.

Sebranice
Vedle kroužků, které mají v činností klubu svoje 
stálé místo, se začal letos slibně rozvíjet fl orba-
lový kroužek. Ve spolupráci s místní komuni-
tou salesiánů se tak mohl uskutečnit lednový 
Turnaj Dona Boska a říjnový turnaj. Obou tur-
najů se zúčastnilo vždy kolem 200 sportovců.

Také modelářský kroužek započal svou čin-
nost. První výrobky však rozhodně nepatřily 
do kategorie začátečnických. Vedle nejjedno-
dušších házedel je možné obdivovat i motorová 
letadla ovládaná rádiem.

K již tradiční činnosti 
patří víkendová setkávání 
animátorů. Již třetím rokem 
se 25 až 30 mladých chlapců
připravuje v rámci tříleté for-
mace. Většina těchto chlapců se o prázdninách 
podílí na přípravě a realizaci chaloupek – tá-
borů, kterých jsme uspořádali celkem šest.

Klub měl na konci roku 77 členů, ale na čin-
nosti klubu se často podílí mnohem více lidí 
z řad mládeže i dospělých.

Ve spolupráci s místní 

komunitou salesiánů 

se tak mohl uskutečnit 

lednový Turnaj Dona 

Boska a říjnový turnaj.
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Třemošnice
Během školního roku se pravidelně konají 
schůzky pro děti z Třemošnice, které jsou do-
plňovány o krátkodobé akce. V létě pořádáme 
letní tábor.

V roce 2005 bychom rádi pro starší děti rozší-
řili nabídku o horolezeckou stěnu a dále pokračo-
vali v aktivitách pro neorganizovanou mládež.

Členskou základnu klubu tvořilo v roce 2004 
celkem 53 členů.

Uhříněves–Kolovraty
Také v roce 2004 nabízel klub dětem, mládeži, 
ale i dospělým pravidelné i krátkodobé ak-
tivity.

Velký zájem byl již tradičně 
o sportovní kroužky: miniko-
panou, stolní tenis a fl orbal. Pře-
devším chlapci měli možnost se
kromě pravidelných fl orbalo-
vých tréninků zapojit do fl or-
balové ligy. I o ni byl značný 
zájem a týmy mezi sebou sou-
peřily pravidelně každý pátek 
po celý školní rok.

Především pro děvčata 
rozvíjel svou činnost taneční 

kroužek. Kromě tréninků zahrnovala jeho ná-
plň i soustředění a různá vystoupení (např. na 
plese SHM, Bambiriádě, tanečních soutěžích).

Kroužek keramiky a modeláře nabízel dětem 
příležitost využít výtvarné a rukodělné doved-
nosti. Výrobky dětí byly ke shlédnutí na veliko-
noční a vánoční výstavě pořádané MČ.

Turistické oddíly se scházely pravidelně a mají 
ve svých řadách přes 30 chlapců a děvčat. Sku-
pina starších dětí z turistického oddílu, stejně 
jako členové kroužku horolezení, využívali hojně 
také příležitosti lezení na horolezecké stěně.

Pro maminky na mateřské dovolené a pro 
jejich ratolesti byl otevřen každý týden baby-
-klub.

Velký zájem především v zimním období 
byl o relaxační cvičení pro ženy a dívky. Velmi 
úspěšně začal svou činnost dramatický kroužek, 
jehož členové připravili vystoupení a se zúčast-
nili divadelní soutěže.

Nabídka aktivit pro organizované děti byla 
ještě doplněna programem otevřeným i pro 
nečleny.

Členové klubu uspořádali v roce 2004 také 
řadu krátkodobých akcí celostátního i míst-
ního charakteru (turnaje O pohár uhříněves-
kého starosty, turnaje ve fl orbale, víkendové vý-
pravy, jednodenní výlety atd.). O jarních a let-
ních prázdninách se konaly již tradičně tábory. 
V průběhu roku se také dvakrát uskutečnilo 
setkání vedoucích. Kromě aktivit pořádaných 
klubem jsme se také zúčastňovali celostátních 
akcí SHM.

Rok 2004 byl pro náš klub poměrně náročný, 
ale zároveň i úspěšný. Díky dotacím MŠMT 
a grantům Magistrátu hl. m. Prahy se nám 
podařilo provést rekonstrukci sociálního za-
řízení v dlouhodobě pronajatých prostorách 
a zlepšit také podmínky pro venkovní aktivity 
realizací projektů Otevřená zahrada a Dobro-
družné hřiště, které vhodně doplňují nabídku 
horolezecké stěny. Zakoupením pianina a dal-
ších hudebních nástrojů se také podařilo vytvo-
řit uspokojivé podmínky pro zkoušky kapel.

V roce 2004 měl klub 245 členů.

Skupina starších dětí 

z turistického oddílu, 

stejně jako členové 

kroužku horolezení, 

využívali hojně také 

horolezeckou stěnu.

Trutnov
Také v roce 2004 se v tělocvičně a na faře v Hor-
ním Starém městě Trutnov konaly pravidelné 
schůzky. Nejen pro děti, které se jich účastnily, 
jsme uspořádali tři tábory o letních prázdni-
nách (ve Sloupu v Čechách a dva ve Starých 
Bukách).

Z jednorázových akcí proběhly: přechod 
na běžkách Pomezní Boudy–Rýchory, Trut-
nov, soutěžení na farní zahradě, dětský den, du-
chovní obnova, mikulášská besídka a vánoční 
nadílka, oslava svátku sv. Jana Boska.

Klub má v současné době 30 členů.
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Újezd u Brna
V roce 2004 bylo v nabídce klubu 12 kroužků 
a staralo se o ně asi 15 vedoucích. Řádní členové 
a vedoucí kroužků se scházejí pravidelně první 
neděli v měsíci společně s našim duchovním 
rádcem a knězem naší farnosti – P. Miroslavem 
Dibelkou.

Stolní tenis – ve školním roce 2003/04 se ve-
dení jednotlivých skupin kroužku stolního te-
nisu věnovali čtyři trenéři. Kroužek byl rozdělen 
do tří výkonnostních kategorií: přípravný krou-
žek; mladší, starší žáci a žačky; tým OS III., do-
rostenci a ostatní. Tréninkům bylo věnováno asi 
sedm hodin týdně. Zástupci našeho kroužku se 
zúčastnili v roce 2004 dvou bodovacích turnajů 
SHM, z nichž jeden byl pořádán naším klubem. 
Podle hodnocení účastníků byl opět hodnocen 
jako velmi zdařilý. Druhý turnaj, kterého se zú-
častnili naši hráči, byl 4. bodovací turnaj v Kory-
čanech. Tři naši stolní tenisté si vybojovali účast 
na přeboru SHM, kterého se však z časových dů-
vodů nemohli zúčastnit. Již tradičně jsme zor-
ganizovali X. ročník vánočního turnaje pro děti 
a mládež naší i okolních farností a vesnic, ten-

tokráte za účasti 22 hráčů a hráček hrajících ve 
třech hlavních a dvou doplňkových kategoriích. 
I nadále jsme pokračovali v soutěžích Okresní 
vyškovské ligy se dvěma žákovskými družstvy 
a jedním družstvem v Okresní soutěži III. Tým 
v OS III. skončil na začátku druhé desítky, žá-
kovské týmy ve svých soutěžích obstály.

Volejbalový kroužek – kroužek volejbalu 
navštěvuje průměrně 10–12 hráčů při jednom 
tréninku, celkově se střídá asi 15 hráčů. Tré-
ninky probíhají v pronajaté školní tělocvičně. 
Trénujeme dvakrát týdně (dvě hodiny) po celý 
rok kromě letních prázdnin. Čtvrtým rokem se 
účastníme AVL (Amatérská volejbalová liga). 
Tato soutěž se neustále rozrůstá, proto byla už 
v loňském roce rozdělena do dvou skupin podle 
výkonnosti (1. a 2. liga). Náš tým hraje 2. ligu, do 
které se v tomto ročníku přihlásilo už 41 muž-
stev, proto má dvě divize. Jelikož týmů stále při-
bývá, bude se v dalším ročníku pravděpodobně 
hrát i 3. liga. Naším cílem tedy je zachránit se ve 
2. lize, což nebude, vzhledem k umístění v loň-
ské sezóně (27. místo z 35), lehký úkol.
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Výtvarný kroužek – tento kroužek probíhá 
každý čtvrtek v místní oratoři. Navštěvuje ho 
15 dětí. Vyrábíme zde nejrůznější dárky, např. 
obrazy malované křídovými pastely, malba na 
hedvábí, ozdoby z včelího vosku, gelové svíčky, 
ubrousková technika apod. Společně s kerami-
kou a modelářským kroužkem jsme připravili 
vánoční výstavu našich prací.

Keramický kroužek – v prvním pololetí roku 
2004 kroužek navštěvovalo 23 dětí ve věku od 
šesti let po 9. třídu ZŠ. Byly rozděleny do dvou 
skupin podle toho, kdy jim kroužek časově více 
vyhovoval. Kroužky trvaly hodinu. Zajímavou 
společnou akcí byl výlet do akvaparku ve Vyš-
kově, který byl odměnou pro děti za jejich ce-
loroční práci. Ve druhém pololetí byla činnost 
kroužku zahájena na začátku října. Přihlášených 
dětí bylo 26 s tím, že spodní hranice věkového 
limitu byla posunuta až na třetí třídu. Horní 
věková hranice (9. třída) zůstává neměnná. Le-
tos byly děti přerozděleny do dvou skupin dle 
věku – na starší a mladší, což se ukazuje jako 
výhodné řešení.

Fotbalový kroužek – scházíme se pravidelně 
ve čtvrtek na hřišti oratoře v Újezdě u Brna. 

Do kroužku chodí chlapci od 7 do 15 let a le-
tos jich je 16. Kromě běžných tréninků jsme se 
zúčastnili turnaje v Těšínech, na kterém jsme 
obsadili 2. a 3. místo. Během zimní přestávky 
jsme dali dohromady plány na Farní ligu SHM 
2005. Tento projekt zahrnuje turnaje v malém 
fotbale mezi okolními farnostmi pod patronací 
klubu SHM Újezd u Brna. Start plánujeme na 
březen 2005.

Ministrantský kroužek – po celý rok probíhá 
pravidelně každý týden hodinu a půl kroužek 
v sálku oratoře. Na podzim jsme začali přihlá-
šením do celoroční soutěže časopisu Tarsicius 
(časopis pro kluky u oltáře). V této soutěži 
jsou aktivní všichni starší ministranti, spočívá 
to především v plnění nejrůznějších úkolů. Na 
schůzky chodí sedm chlapců. Pomocí nejrůz-
nější literatury se snažíme (grafi cky) pozná-
vat mši svatou a kostel. Své znalosti si chlapci 
zkoušejí v nejrůznějších testech a tematických 
hrách. Mladší ministranti se scházejí v počtu 
asi 15 jednou týdně na 90 minut. V první půlce 
se věnují zdokonalování ministrantských do-
vedností (přiměřeně jejich věku) a druhou půli 
tráví hrami či čtením různých příběhů. V teplej-
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ším období jsou to míčové hry na hřišti, v zim-
ním se věnují hrám v prostorách oratoře.

Cyklistický kroužek – v letošním roce byla 
činnost cyklistického kroužku utlumena do-
končováním vysoké školy jejího vedoucího 
Jurise Jeniše. Cyklokroužek pořádal třídenní 
výpravu na kolech okolo Vranovské přehrady 
směrem na Moravské Budějovice a zpátky, asi 
220  km. Naší hlavní akcí byl cyklomaraton K24 
na konci června. Letos se ho zúčastnilo 80 zá-
vodníků a 32 závodnic. Celkem všichni účast-
níci najeli téměř 26  000  km. Každý, kdo se zú-
častnil, byl vlastně vítěz, zvítězil nad sebou, svou 
leností a předsudky. Začali jsme mší svatou ve 
farním kostele a kromě sportu jsme se snažili 
vytvořit kamarádského ducha závodu, spole-
čenství. A podařilo se, soudě podle odezvy. Ště-
pán Vondrášek vytvořil nový rekord závodu – 
681,6  km. Více informací na www.k24.signaly.cz.

Modelářský kroužek – schází se každý týden 
na necelé dvě hodiny. Je určen pro děti a mládež 
zhruba od druhé třídy. Účastnilo se ho asi deset 
dětí, které chodily pravidelně. Na podzim jsme 
chtěli uspořádat Drakiádu, ale pro nepřízeň 
počasí se nakonec uskutečnila pouze výstava 
draků. Před Vánocemi jsme společně s jinými 
rukodělnými kroužky uspořádali výstavu prací. 
To, co nám chybí, jsou cenově dostupné vystři-
hovánky, a tak sbíráme stará ABC a z nich vy-
střihovánky, nejcennější jsou ty nejjednodušší.

Divadelní kroužek – v roce 2004 jsme 
úspěšně uvedli odloženou premiéru hry Lijavec 
(od Járy Cimrmana). Během dvou představení 
(premiéry a derniéry) představení shlédlo té-
měř tři sta diváků. A tak všech pět herců bylo 
velmi spokojeno. A to tak, že jsme se rozhodli 
zahrát příští rok další hru. Tu jsme začali tré-
novat již v září, abychom to do jara 2005 stihli. 
Datum premiéry bylo stanoveno na 20. března. 
Divadelní představení Švestka, které uvedeme 
příští rok, trénujeme dvakrát týdně hodinu 
a půl. Během zkoušek postupně vyrábíme ku-
lisy. Plánujeme rovněž jen dvě představení této 
hry. Očekáváme zhruba stejný počet diváků 
jako tento rok.

Sbor Magnifi cat – je chrámový sbor, který 
zpívá na velkých mších a také při vystoupeních 
mimo Újezd. Většinou se nejedná pouze o děti 
z Újezda, ale i o několik muzikantů z okolí. 
O ostatní hudbu při různých mších se stará 
Pěvecký sbor.

Pěvecký sbor – kroužek sdružuje asi 25 dětí 
ve věku 12 až 22 let. Repertoár sboru tvoří kla-

sické rytmické křesťanské písně, folkové písně 
s křesťanskou tématikou (Spirituál Kvintet, Ne-
zmaři) a rockové písně s křesťanskou témati-
kou. Instrumentální obsazení sboru tvoří: elek-
trická kytara, akustická kytara, basová kytara, 
klávesy, housle, zobcové fl étny. Sbor vystupuje 
jako doprovodné těleso 
pro liturgické bohoslužby 
v Újezdě u Brna, a to pře-
devším při slavnostech, vý-
znamných dnech farnosti 
(první svaté přijímání, dě-
kanátní setkání mládeže 
apod.), svatbách a křtinách. 
Sbor dále dvakrát za rok vy-
stupuje mimo svou domov-
skou farnost. V tomto roce
byly sboru zakoupeny dva nové stojany na noty, 
basové kombo.

Kulturní kroužek – přes rok pořádá či za-
štiťuje akce, které souvisejí se setkáváním lidí 
víceméně netradičním a nepravidelným způ-
sobem. Jedna z největších akcí (rockový festival 
Boudky) byla letos naposledy, ale rozlučka to 
byla opravdu velkolepá. Akce pořádaná poblíž 
obce Syrovice u Brna měla za úkol sezvat mladé 
ze širšího okolí na křesťanskou akci. Hrálo zde 
pět kapel a poslouchalo je na 100 posluchačů. 
Posléze bylo vydáno i Live CD Boudky 2004. Další 
hudební akcí byl koncert folkové kapely Boko-
mara, která pochází z blízké obce. I přes velmi 
malou účast zaznamenala kapela velký úspěch. 
Proběhlo také děkanátní setkání mládeže, které 
jsme připravovali v naší oratoři ve spolupráci 
s dobrovolníky z farnosti a okolí.

Během roku 2004 se uskutečnily pod záštitou 
kulturního kroužku tyto akce: Maškarní zábava 
pro děti, Setkání rodin, Pálení čarodějnic, Pro-
mítání fi lmu Th e Passion, Koncert Bokomary, 
Setkání rodin s dětmi, Rokáč Boudky, Setkání 
mládeže a Mikulášská nadílka pro děti.

Do nabídky klubu patří již tradičně také 
různé poznávací zájezdy a jednorázové akce. 
Pro mládež například výlet do Rakouska do 
Medvědí soutěsky či vodácké výpravy na raf-
tech a kánoích. Pro děti výlety do Velké Bíteše 
nebo třídenní výlet do Hodoňovic.

Náš Klub uspořádal také několik táborů: 
v době jarních prázdnin lyžařský pobyt v Kláš-
terci nad Ohří, o letních prázdninách dva tábory 
v Protivanově a putovní tábor v Rumunsku.

Během roku 2004 měl Klub 132 členů, z toho 
13 řádných.

Do nabídky klubu patří 

již tradičně také různé 

poznávací zájezdy 

a jednorázové akce. 

Pro mládež např. 

výlet do Rakouska do 

Medvědí soutěsky či 

vodácké výpravy…
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Ústí nad Orlicí
V zimním období se pravidelné aktivity klubu 
soustřeďují do tělocvičny, kde se každou neděli 
hraje fl orbal, fotbal a volejbal. Zájem je také 
o Filmový klub, který má své schůzky v pátek 
jednou za dva týdny. Z krátkodobých akcí se 
nám podařilo uskutečnit silvestrovské setkání, 
bruslení, turnaj ve stolním tenise, křížovou 

cestu, pálení čarodějnic, setkání s panem sená-
torem Bohumilem Čadou, farní den, Mikuláše. 
Podíleli jsme se také na pořádání Maškarády 
a Drakiády. O letních prázdninách jsme v Říč-
kách uspořádali desetidenní tábor.

Členskou základnu tvoří 21 členů.

Vimperk
Na schůzkách ve Vimperku a v nedalekém Va-
cově měli chlapci i děvčata příležitost účastnit 
se programu pro neorganizované děti v oratoři: 
vyrábět různé předměty, hrát hry, nacvičovat 
programy na vystoupení. K dalším pravidel-
ným aktivitám patřily kroužky fotbalu a ná-
boženství.

Kromě toho klub pro děti pořádal jednorá-
zové akce: fotbalový turnaj, výlet na kolech, 
výlet do Prahy, fotbalový prázdninový víkend, 
mikulášskou besídku. A v době letních prázd-
nin sportovně zaměřené tábory.

Na konci roku měl klub 36 členů.
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Přehled o hospodaření ústředí
K 1. 1. 2004 přešla účetní jednotka ústředí z jednoduchého na podvojné účetnictví.

Náklady v Kč

Materiál 78  300 7,4  %

Služby celkem 384  900 36,3  %

Osobní náklady 219  900 20,7  %

Daně a poplatky 1  100 0,1  %

Bankovní poplatky 4  700 0,5  %

Pojištění 14  200 1,3  %

Účastnické poplatky 333  100 31,4  %

Členské poplatky 9  300 0,9  %

Odpisy 1  200 0,1  %

Poskytnuté příspěvky 14  000 1,3  %

Celkem 1  060  700 100,0  %

Pojištění

Materiál

Služby celkem

Osobní náklady

Daně a poplatky

Bankovní poplatky

Účastnické poplatky

Členské poplatky

Odpisy

Poskytnuté příspěvky

Ostatní výnosy

Státní dotace

Členské příspěvky

Dary

Úroky

Výnosy v Kč

Státní dotace 495  200 51,3  %

Členské příspěvky 1  600 0,2  %

Dary 23  600 2,4  %

Ostatní výnosy 441  700 45,7  %

Úroky 3  500 0,4  %

Celkem 965  600 100,0%
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Hospodářský výsledek v Kč

Hospodářský výsledek před zdaněním –95  100

Hospodářský výsledek po zdanění –95  100

Rozvaha k 31. 12. 2004 v Kč

Aktiva

 A. Dlouhodobý majetek celkem 182  100

 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0

 II. Dlouhodobý hmotný majetek 350  900

 III. Dlouhodobý fi nanční majetek 0

 IV. Oprávky k dlouhodobému majetku –168  800

 B. Krátkodobý majetek celkem 99  600

 I. Zásoby celkem 3  900

 II. Pohledávky celkem 15  000

 III. Krátkodobý fi nanční majetek celkem 79  900

 IV. Jiná aktiva celkem 800

Aktiva celkem 281  700

Pasiva

 A. Vlastní zdroje celkem 268  900

 I. Jmění celkem 364  000

 II. Výsledek hospodaření celkem –95  100

 B. Cizí zdroje celkem 12  800

 I. Rezervy celkem 0

 II. Dlouhodobé závazky celkem 0

 III. Krátkodobé závazky celkem 12  800

 IV. Jiná pasiva celkem 0

Pasiva celkem 281  700
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Přehled o hospodaření klubů
Kluby Salesiánského hnutí mládeže měly v roce 2004 celkové příjmy ve výši 6  365  800  Kč a výdaje 
ve výši 6  606  800  Kč. Kluby SHM čerpaly státní dotace z MŠMT, MK a MPSV. Kromě toho si po-
měrnou část fi nančních prostředků zajistily z grantů a subvencí. Všechny přidělené dotace, granty 
a subvence byly účelně vyčerpány a řádně vyúčtovány.

Klub Příjmy v Kč  Výdaje v Kč

Benátky nad Jizerou 15  700 10  100

České Budějovice 452  900 515  900

Fryšták 62  700 60  600

Hlinsko 29  300 29  900

Hradec Králové 147  400 149  100

Hradec nad Moravicí 47  600 45  900

Chotětov 109  500 109  800

Koryčany 45  700 46  900

Kroměříž 563  700 560  000

Krucemburk 45  700 45  000

Liblice 246  500 232  400

Moravské Budějovice 65  300 69  700

Nekoř 137  200 162  400

Pardubice 382  800 422  100

Neratov 32  400 39  400

Plzeň 1  077  500 1  064  400

Praha-Karlín 311  200 319  200

Praha-Kobylisy 843  500 799  800

Praha-Uhříněves 700  900 866  300

Prostějov 293  700 299  600

Sebranice 66  100 74  000

Trutnov 35  400 38  000

Třemošnice 69  200 82  400

Újezd u Brna 496  400 478  100

Ústí nad Orlicí 20  300 18  700

Vimperk 67  200 67  100

Celkem 6  365  800 6  606  800
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Přehled příjmů klubů v Kč

Státní dotace 1  668  700 26,2  %

Granty, subvence 988  900 15,5  %

Členské příspěvky 786  200 12,4  %

Dary 338  700 5,3  %

Příjmy z činnosti 1  732  800 27,2  %

Úroky 6  100 0,1  %

Ostatní 844  400 13,3  %

Celkem 6  365  800 100,0%

Přehled výdajů klubů v Kč

Materiál 1  376  800 20,8  %

Služby 902  000 13,7  %

Mzdy, OPPP 462  600 7,0  %

Tábory, krátkodobé akce 2  549  200 38,6  %

Investice 547  000 8,3  %

Ostatní 769  200 11,6  %

Celkem 6  606  800 100,0%
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