Salesiánské
hnutí mládeže

Výroční zpráva 2005

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 – na mladé
z neúplných rodin, na ty, kteří jsou ohroženi
jakoukoliv závislostí, na nezaměstnané 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. Tehdy 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 takto přepracována
struktura: byly 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 (sdružení 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
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 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 s dalšími mládežnickými organizacemi
(YMCA, Junák, Pionýr, Folklórní sdružení, ATOM, Česká tábornická unie), se kterými jsme spolupracovali.
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.
O rok později, v roce 2001, získala naše organizace oprávnění školit vedoucí táborů a uspořádala první kurzy.
Rok 2004 byl pro nás významný. Byli jsme zařazeni Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy mezi organizace,
jimž byl udělen statut uznané nestátní neziskové organizace
pro oblast práce s dětmi a mládeží ve volném čase pro roky
2004–2006.
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Výchova v SHM
Výchova a formace – výchovná činnost v klubech se děje v salesiánském duchu. Stojí na
tzv. preventivním systému, jehož hlavním cílem
je předcházení pro děti a mládež nežádoucím
vlivům. 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 ostatních
činností, je třeba ji spojit se zábavou a prací. Na
jednotlivých akcích by měla probíhat zejména
nepřímo – tzn. cestou osobních kontaktů.

Organizační struktura a členská základna
Salesiánské hnutí mládeže je občanské sdružení registrované ministerstvem vnitra podle
zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů.
O zásadních otázkách rozhoduje Národní rada
SHM. Jejím řídícím a výkonným orgánem je
Předsednictvo Národní rady, pomocným orgánem jsou sekce zaměřené na určitou oblast
činnosti. Statutárním zástupcem SHM je prezident, který zastupuje sdružení navenek a jedná
jeho jménem.
Základním organizačním článkem je Klub
SHM, který může mít právní subjektivitu.
V roce 2005 mělo SHM 33 klubů, z toho 30
s právní subjektivitou. Členskou základnu tvořilo 2 199 členů – z toho 1 908 do 26 let.

Členové Předsednictva Národní rady
SHM v roce 2005:
Lukáš Zrzavý, Mgr. – prezident
P. Josef Glogar – delegát SDB
Markéta Hanáková, Mgr. – delegátka FMA
Stanislav Paseka – delegát ACS
Josef Wenzl – Sekce ekonomiky
Jan Kučera, 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
Alžběta Fuchsová – zástupce klubů SHM
Ondřej Rudolf, Mgr. – zástupce klubů SHM
Pavel Blažek, Bc. – zástupce klubů SHM

Zpráva o stavu SHM
Stav SHM je dobrý. Podobně jako loni byl stav
SHM v roce 2005 stabilizovaný, někdy však až
stagnující.
V roce 2005 nevznikl v rámci SHM žádný
nový klub, byl zrušen klub v Benátkách n. Jiz.
V souvislosti s jinými mládežnickými organizacemi, jejichž počty se mění, je stav SHM
vyrovnaný.
I pro rok 2005 jsme byli zařazeni Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy mezi
organizace, jimž byl udělen statut uznané nestátní neziskové organizace pro oblast práce
s dětmi a mládeží ve volném čase.
Z důležitých vnitřních událostí – jednatelka
Magda Paseková nastoupila v průběhu roku na
mateřskou dovolenou. Díky kvalitnímu zástupu
v osobě Josefa Wenzla tato změna nezasáhla ne-

gativně kluby a ústředí funguje i nadále velmi
dobře. Koncem roku byla centrálně vyrobena
označení klubů ve velkém formátu a proběhly
také dvě ﬁnanční kontroly – z MŠMT a Magistrátu hl. m. Prahy.
Z postu vedoucího sekce ekonomiky odešel
Petr Marek, vystřídal ho Josef Wenzl.
Hlavní celostátní akce SHM, koordinované
ústředím, byly v loňském roce: ples, Festival, dvě
školení táborových vedoucích a účast na Mezinárodních hrách salesiánské mládeže a na XX. Světovém dnu mládeže v Kolíně nad Rýnem.
Komunikace se složkami salesiánské rodiny
funguje dobře.
V rámci ostatních mládežnických organizací
ČR by bylo lepší, kdybychom měli zástupce
v ČRDM.
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Významné události roku 2004
Leden
XI. křesťanský ples mladých
ve Žďáře nad Sázavou
Březen
Národní rada SHM v Praze-Kobylisích
Duben
Spolupořádání Dnů salesiánské spirituality
Účast na XVI. Mezinárodních hrách
salesiánské mládeže v Polsku
Školení táborových vedoucích v Praze

Květen
Festival SHM 2005 v Pardubicích
Červen
Školení táborových vedoucích v Brně
Cyklomaraton K 24
Srpen
Účast na XX. Světovém dnu mládeže
v Kolíně nad Rýnem
Říjen
Výjezdní zasedání PNR

Zpráva o činnosti prezidenta
Prezident SHM, Lukáš Zrzavý, plnil všechny
úkoly, které vyplývají ze stanov (podepisování
náležitých dokumentů, účast v PNR, kontakt
se salesiánskou rodinou a účast na celostátních
akcích). Vzhledem k pracovnímu a rodinnému
vytížení však musel omezit působení na nejdůležitější povinnosti.

Existuje ještě mnoho oblastí, kterým by se
SHM mohlo věnovat. Bohužel mají osoby, které
působí nyní v PNR, většinou čím dále omezenější časové možnosti, proto je třeba hledat
nové členy, kteří by se ochotně do práce v SHM
na celostátní úrovni zapojili.

Zpráva o činnosti ústředí
Činnost ústředí zahrnovala:
zajištění zasedání PNR a NR a plnění úkolů
z nich vycházejících
kontakt se sekcemi a zajišťování technického
zázemí jednorázových celorepublikových
akcí (mimořádný charakter měla příprava
výjezdu na XX. Světový den mládeže
v Kolíně nad Rýnem v srpnu 2005)
kontakt s kluby
zapůjčování nafukovací skluzavky pro děti
zajištění prezentace SHM na pražské
Bambiriádě 2005
vydávání Zpravodaje SHM – má spíše
informační charakter (reprezentativním
dokumentem je výroční zpráva)
starost o webové stránky SHM – je třeba
dodávat aktuální informace
spolupráci se státními orgány (po stránce
dotací a vzdělávání)
kontakt se salesiánskou rodinou,
PGSI, ČRDM

Činnost ústředí koordinovala do července
jednatelka Mgr. Magda Paseková, která od
srpna nastoupila na mateřskou dovolenou. Její
povinnosti převzal Josef Wenzl, který je zároveň fundraiserem SHM. Zpracování účetnictví
ústředí a metodické vedení při zavádění podvojného účetnictví v klubech bylo zajištěno
externě Ing. Ludmilou Markovou.
Řádné fungování ústředí bylo možné také
díky práci těchto dobrovolníků: Jaroslava Šmídová – distribuce propozic akcí a Zpravodaje,
Naďa Šindelářová – vydávání Zpravodaje,
Petr Pošta – správa webových stránek, Martin
Šmíd – jednorázové akce.
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Činnost sekcí
SHM
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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 XVI. mezinárodních her salesiánské mládeže v Polsku. Na podzim jsme se zúčastnili setkání zástupců PGSI
v Římě.

Savio Cup

26. listopadu 2005, Praha-Uhříněves
Mladší chlapci,
ročníky narození: 1990–1992
1. kvaliﬁkační turnaj

26. února 2005, Praha-Uhříněves
O pohár uhříněveského starosty
2. kvaliﬁkační turnaj

Stolní tenis

21. května 2005, Ostrava

Stolní tenisté pracovali podle plánu činnosti
a uspořádali:

3. kvaliﬁkační turnaj

1. bodovací turnaj

1. října 2005, Brno
Magone Cup

21.–23. ledna 2005, Pardubice
2. bodovací turnaj

4.–6. března 2005, Újezd u Brna
3. bodovací turnaj

Starší chlapci,
ročníky narození: 1988–1990
1. kvaliﬁkační turnaj

13.–15. května 2005, Plzeň

22. ledna 2005, Praha-Uhříněves

4. bodovací turnaj

2. kvaliﬁkační turnaj

7.–9. října 2005, Havířov

11. června 2005, Ostrava

Memoriál Bohumila Vavroše

4.–6. listopadu 2005, Ostrava
Těchto turnajů se zúčastnilo celkem přes 270
hráčů ze 11 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
V roce 2005 se podařilo navázat užší spolupráci se stolními tenisty na Slovensku. Pozvali
jsme je na náš přebor – memoriál Bohumila
Vavroše – a tím ještě pozvedli vysokou úroveň
republikových turnajů. Podle ohlasů ze strany
Slováků i Čechů chceme dále hledat možné
společné cesty.
Zavedli jsme plně elektronickou archivaci
průběhů a výsledků turnajů.

Senioři,
ročníky narození: 1987 a starší
Seniorská liga

16. dubna 2005, Praha-Kobylisy
Celkem se těchto turnajů zúčastnilo přes 500
hráčů z 16 klubů a středisek.

Florbal
Velký zájem byl také o celostátní ﬂorbalové turnaje, které proběhly na jaře a na podzim. Turnaje se konaly ve dvou kategoriích:
Mladší chlapci
ročníky narození: 1990–1992
2. bodovací turnaj

15. ledna 2005, Praha-Uhříněves
3. bodovací turnaj

12. března 2005, Praha-Uhříněves
Přebor

23. dubna 2005, Ostrava

Malá kopaná

1. bodovací turnaj

Fotbalisté měli možnost účastnit se celkem osmi
celostátních turnajů pořádaných ve čtyřech věkových kategoriích:

5. listopadu 2005, Praha-Uhříněves
Starší chlapci,
ročníky narození: 1988–1990

Nejmladší chlapci,
ročníky narození: 1993–1995

2. bodovací turnaj

O pohár uhříněveského starosty

3. bodovací turnaj

19. března 2005, Praha-Uhříněves

12. března 2005, Praha-Uhříněves

15. ledna 2005, Praha-Uhříněves
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Přebor

23. dubna 2005, Ostrava

Tradiční beach turnaj sv. Cyrila a Metoděje v Koryčanech se pro nepřízeň počasí neuskutečnil.

1. bodovací turnaj

22. října 2005, Praha-Uhříněves
Celkem se těchto turnajů zúčastnilo téměř 600
hráčů ze 17 klubů a středisek.

Cyklistika
Ve dnech 17.–18. června se v Újezdě u Brna se
konal již 5. ročník Cyklomaratonu K 24. Zúčastnilo se ho celkem 113 závodníků (85 mužů a 28
žen). Tito závodníci celkem najeli 28 699,9 km.

Volejbal
Volejbalisté uspořádali v roce 2005 celkem dva
turnaje:
Jarní turnaj děvčat

9. dubna 2005, Pardubice
Podzimní turnaj děvčat

26. listopadu 2005, Pardubice

XVI. mezinárodní hry
salesiánské mládeže – Polsko 2005
XVI. mezinárodní hry salesiánské mládeže se
v roce 2005 uskutečnily v Polsku ve Varšavě.
Zastoupení dětí a mladých lidí bylo opět nejen
evropské, ale celosvětové. Organizaci her garantovalo sdružení PGSI.
Za Českou republiku se her účastnilo 25
reprezentantů, kteří soutěžili v malé kopané
a ve stolním tenise. Naši mladí se na hry připravovali již od začátku roku na přípravných
setkáních a soustředěních. Tentokrát stolní tenisté vybojovali jednu zlatou a dvě bronzové
medaile. Mužstvo z Ostravy, které soutěžilo
v malé kopané v kategorii mladších, skončilo
na 10. místě.
Hry měly opět velmi dobrou úroveň a přinesly účastníkům mnoho nejen sportovních
zážitků.

Sekce kultury
V lednu proběhl již XI. křesťanský ples mladých
ve Žďáře nad Sázavou. Kromě toho uspořádala
sekce ve spolupráci s SHM Klubem Praha-Kobylisy taneční setkání, kterého se zúčastnilo cca
240 dětí z celé republiky. Pro zájemce byly pořádány dva taneční semináře.

Tradiční Festival SHM bylo možné navštívit
opět v květnu v Pardubicích. Jednotlivé kluby zde
měly možnost představit své soubory a činnosti.

Sekce chaloupek
V roce 2005 měli vedoucí možnost účastnit se
kurzů pro hlavní vedoucí táborů. Konaly se
opět dva: 8.–10. dubna 2005 v Praze-Kobylisích, 10.–12. června 2005 v Brně-Žabovřeskách.
Osvědčení získalo celkem 59 vedoucích.
Kromě toho kluby pořádaly stejně jako
v minulých letech tábory a chaloupky pro děti

a mládež. Celkem bylo uspořádáno 88 táborů.
Pro jednodušší organizaci táborů zajistila sekce
na webu SHM návod, jak používat různé formuláře v období před chaloupkou a během ní.
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Sekce ekonomiky
V roce 2005 zaštiťovala sekce ekonomiky především následující činnosti:
podávání projektů – žádostí o dotaci
na celorepublikové úrovni
příprava účetních podkladů pro ﬁnanční
účetnictví
vedení mzdového účetnictví
příprava podkladů pro vyúčtování dotací
poradenství pro kluby v oblasti:
– podvojné účetnictví
– účetní program Stereo
– příprava místních projektů
– vyúčtování dotací

V roce 2005 byla provedena kontrola vyúčtování dotace z roku 2004 ze strany MŠMT
a MHMP. Závěr zjištění kontrol byl, že účetnictví je vedeno v souladu se zákonem o účetnictví
a vyúčtování dotací je bez závad a to v souladu
s metodikami poskytovatelů.
Celé SHM přešlo dnem 1. 1. 2005 z daňové
evidence na podvojné účetnictví. Byl pořízen
účetní software Stereo v multilicenční verzi,
ve kterém se zpracovávají data ve všech základních článcích včetně ústředí. Jednotnost
účetního programu se velmi osvědčila, protože
sekce ekonomiky tím mohla zajistit odbornou
pomoc základním článkům.

Zahraniční aktivity
Již tradičně jsme se zúčastnili Mezinárodních salesiánských her mládeže, které se v roce 2005 konaly v Polsku. Velkou událostí pro naše sdružení
byla účast téměř 150 mladých lidí na XX. Světovém dnu mládeže v Kolíně nad Rýnem.

Kromě toho se někteří naši vedoucí zúčastnili
jazykových kurzů (kurz angličtiny v Plymouth)
a také setkání mladých – Eurizon.
Zahraniční aktivity byly pořádány i našimi
kluby.

Činnost klubů
V roce 2005 se úspěšně rozvíjela činnost i v našich základních článcích – SHM Klubech. Během roku v jednotlivých místech mohly děti
navštěvovat cca 230 kroužků s různým zaměřením (sportovní, výtvarné, taneční, jazykové, formační atd.). Kromě toho do nabídky některých
míst patří také pravidelná činnost pro neorganizované děti a mládež.
Tyto aktivity byly v klubech doplněny jednorázovými akcemi, jako jsou např. besídky,
výlety, víkendovky, turnaje, koncerty a vystou-

pení. Těch bylo pořádáno celkem téměř 400.
Tuto nabídku ještě rozšířily akce celostátní, kterých bylo přes 30 a kterých se naše kluby hojně
účastnily.
Díky ﬁnanční podpoře MŠMT bylo možné
také doplnit v klubech investiční vybavení
(umělé lezecké stěny v Pardubicích a Třemošnici, pianino v Liblicích, aparaturu ve Fryštáku,
ﬂorbalové mantinely v Praze-Uhříněvsi) a provést 1. etapu rekonstrukce (sociální zařízení)
v Koryčanech.
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Zprávy z klubů
SHM
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České Budějovice
V roce 2005 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. 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
zúčastnilo akreditovaných kurzů SHM pro
hlavní vedoucí táborů.

Pravidelná činnost zahrnovala zejména
práci s ministranty a scholou.
Jednodenní a víkendové akce pro organizované i neorganizované děti a mládež – fotbalový, volejbalový, ﬂorbalový turnaj a různé
výlety do okolí, brigády.
Účast na celostátních sportovních
turnajích.
Chaloupky a letní tábory – celkem 15
Na konci roku měl klub 72 členů.

Fryšták
Klub SHM Fryšták 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. Víkendových akcí se účastní mladí lidé
z celé České republiky.
Ve spolupráci byly uskutečněny také akce Volejbal a Silvestr 2005. Klub SHM Fryšták se také
zúčastnil Bambiriády ve Zlíně.

Velký rozvoj prožívá nízkoprahový klub pro
místní mládež, tzv. DISklub. Celkem tento klub
navštěvuje 43 členů, z toho denně cca 12–20
návštěvníků.
V roce 2005 nastala změna ve funkci předsedy Klubu: Mgr. Stanislava Žáčka vystřídal
P. Mgr. František Bezděk SDB.
Na konci roku měl náš klub 45 členů, z toho
10 řádných a 35 přidružených.

Hlinsko
Činnost klubu se rozvíjela v těchto směrech:
Pravidelné aktivity: mše svatá 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 fotograﬁcký kroužek.

Jednorázových akcí se uskutečnilo téměř 20.
Největší zájem byl o mikulášskou besídku, zakončení školního roku a zakončení prázdnin.
Také jsme se zúčastnili celostátních turnajů.
Tábory byly v roce 2005 uspořádány tři.
Počet členů klubu je celkem stálý. Klub má 28
členů.

Hradec Králové
Činnost Klubu SHM HK se soustředila především do čtyř oblastí: sbor Chorus Ramus, školení vedoucích a asistentek, prázdninové tábory
a chaloupky, kroužek aerobiku.
Chorus Ramus – zkoušky se konají jednou
týdně 2 hodiny v Novém Adalbertinu v HK,
navštěvuje je 15 členů ve věku od 18 do 30 let.

V prvním pololetí roku 2005 byla činnost sboru
pozastavena, protože jeho dirigentka se musela
věnovat mateřským povinnostem. Naštěstí se
dobře fungujícímu sboru podařilo najít novou
dirigentku, pod jejímž vedením začal sbor od
září 2005 opět fungovat naplno.
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Vystoupení: po provozní přestávce se zdařila
realizace tradičního živého Betléma na Velkém
náměstí v HK (ve spolupráci s oblastní Charitou) – na dvě představení se přišlo podívat cca
1000 diváků.
Asistentská setkání – probíhají jedenkrát
měsíčně ve školním roce, vždy od pátečního večera do nedělního rána. Celkem proběhlo osm
víkendových setkání, vždy v domě Kongregace
FMA v HK. Schází se při nich průměrně 12 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.
Chaloupky – pořádání prázdninových pobytů pro děti (chaloupek) je stěžejní částí činností Klubu SHM Hradec Králové. Pro jejich
účel se po celý rok věnujeme přípravě vlastních
kvalitních vedoucích a asistentů.
V roce 2005 jsme uspořádali 4 týdenní chaloupky, kterých se zúčastnilo asi 60 dětí od 6 do
18 let z celého VČ regionu.
Dařilo se nám tak naplnit cíl, který si tyto
prázdninové akce kladou: v malém kolektivu
umožnit účastníkům zažít rodinné vztahy a při
pobytu v přírodě se naučit vnímat sebe, ostatní,

autoritu vedoucího i hodnoty, které nás přesahují.
To vše především prostřednictvím harmonické
a všestranně rozvinuté osobnosti vedoucího.
Aerobik – od září 2005 se podařilo znovuobnovit kroužek aerobiku. Probíhá jednou týdně
v tělocvičně církevního internátu Kongregace
FMA, zúčastňuje se ho průměrně 8 děvčat.
Slibně se rozvíjí sbor pod vedením nové dirigentky, takže počítáme s více vystoupeními. Dále
budeme pokračovat v rozběhnutých aktivitách –
ve školení vedoucích a pořádání „chaloupek“.
I přes jistý úbytek „klientely“ nadále chceme
navazovat a prohlubovat vztahy především
s těmi, kteří se již tradičně zapojují do našich
akcí, získávat jejich důvěru, využít 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. Chceme pracovat s dětmi a mládeží v duchu preventivního výchovného systému, a tak předcházet negativním
jevům v životě konkrétních lidí.
Klub SHM Hradec Králové měl 36 členů,
z toho 8 řádných a 28 přidružených. Na chodu
Klubu a zajišťování níže uvedených aktivit se
organizačně a také propůjčováním prostor velkou měrou podíleli též členky Kongregace FMA
v Hradci Králové, které jsou zároveň řádnými
členkami SHM.

Hradec nad Moravicí
Během školního roku se v klubovně pravidelně
jedenkrát měsíčně koná sobotní setkávání, jehož náplní jsou hry, soutěže a výtvarné tvoření.
O letních prázdninách (16.–23. 7.) uspořádali
členové klubu „zlatý“ tábor v Branní, o který
byl mezi dětmi velký zájem.

Kromě toho proběhlo v únoru také malování
na textil a zástupci klubu se také zúčastnili Festivalu SHM v Pardubicích.
Klub měl na konci roku 31 členů.

Chotětov
Naše pravidelná činnost se v roce 2005 skládala
z kroužků leteckého modeláře, dovedných rukou, pěveckého kroužku a raketového a lodního modeláře. Uvedené kroužky navštěvuje

cca 50 dětí. Nabídku doplňují také jednorázové akce.
Členskou základnu klubu tvořilo celkem 41
členů.

Koryčany
V roce 2005 jsme pokračovali v našich pravidelných aktivitách:

naši členové se pravidelně účastní tréninků
stolního tenisu
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hudby milovní členové zpívají ve sboru,
který se pravidelně schází každý pátek
a jednou za měsíc zpívá na dětské mši
jedno odpoledne v týdnu mají děti možnost
zahrát si stolní hry, stolní tenis, kulečník atd.
Stejně jako v minulých letech jsme pořádali
beach volejbalový turnaj na koupališti v Koryčanech, ale vzhledem k nepříznivému počasí se
turnaj neuskutečnil. Pro neorganizovanou mládež jsme již tradičně pořádali Mikulášskou besídku v kostele sv. Vavřince, které se pravidelně
účastní okolo 150 dětí a 150 dospělých.

Ve spolupráci s farností Koryčany jsme také
uspořádali dětský den, který byl spojen se slavnostním otevřením nově zrekonstruovaného sociálního zařízení v naší klubovně zvané Cyrilka.
Rok 2005 byl pro nás přínosný zejména z hlediska realizace velké investice v našem klubu
a to rekonstrukce sociálního zařízení, které bylo
opravdu v havarijním stavu. Podařilo se nám
získat dotaci z MŠMT a dále pak další ﬁnanční
prostředky na potřebnou rekonstrukci.
Členská základna zůstala v zásadě stejná, klub
měl 36 členů.

Kroměříž
V Klubu se pravidelně schází turistický kroužek, motoristický kroužek, dále sportovní kroužek, který je rozdělen na část pro malé děti od
3 let a na mládež. Funguje také schlola SHM.
Během roku náš Klub uspořádal tyto akce: jako
v předešlých letech se konal fotbalový turnaj
„ženatí proti svobodným“, v zimním období
jsme pořádali jednodenní lyžování v Beskydech a víkendový pobyt v Jeseníkách, na jaře
a na podzim zájezdy do aquaparku. V létě se
uskutečnil tábor pro děti od 6 do 12 let ve Staré
Vodě, rafty na Slovensku, brigáda na Orlím
Hnízdě ve Pstruží u Frýdlatu nad Ostravicí, výlety do jeskyní a jiné turistické akce. Někteří členové Klubu podnikli výlet na Ukrajinu. V roce
2006 bychom chtěli uspořádat brigádu a pomoci místnímu faráři.

V tomto roce se nám podařilo získat nový
autobus, který chceme využívat pro naše i jiné
akce.
V roce 2006 plánujeme pořádání fotbalového
zápasu, letní tábory pro děti i mládež, např. se
zaměřením na rafty a cyklistiku. Během prázdnin se chystáme na Ukrajinu. V září pořádáme
výlet do italských Alp. Více informací najdete na
našich stránkách www.shm.cz/kromeriz.
V roce 2005 proběhla volba nového předsedy
klubu. Zvolen byl Jan Kapounek, dosavadní
řádný člen Klubu. Předešlý předseda, Ondřej
Rudolf, vedl Klub po dva roky.
Klub SHM Kroměříž měl 7 řádných členů
a 60 členů přidružených.

Krucemburk
Do již tradiční činnosti klubu patří kroužek
ﬂorbalu, ve kterém naši sportovci dosahují velkých úspěchů na turnajích SHM v Praze i v Ostravě (držíme jim palce i do budoucna). Kroužek ﬂorbalu probíhá v tělocvičně na ZŠ. Během
roku jsme řešili problémy s prostorami pro
pravidelnou činnost klubu. Museli jsme opustit dosavadní učebnu na faře a po dočasném
vystěhování do farní garáže se nám nakonec
podařilo získat k dispozici místnost od jednoho
z farníků. Mohly tak pokračovat i pravidelné
schůzky dětí – teď v klubovně „U Kočocha“. Zde
se schází jednou týdně starší děti pod vedením
svých odrostlejších kamarádů. Činnost klubu
byla rozšířena o skupinku nejmladších dětmi,
o jejíž vedení se podělili noví vedoucí z řad star-

ších dorostenců. Děti hrají v klubovně i venku
různé hry, povídají si, kreslí, zpívají, čtou z Bible,
nebo jsou jinou nenáročnou formou seznamováni se základy víry a křesťanství. Jednou měsíčně se také uskuteční páteční večerní setkání
mládeže v klubovně (mládež nad 14 let). Zde se
snažíme o debatu nad předem danou křesťanskou tematikou, nebo máme pozvaného hosta
s připravenou přednáškou.
Vzdělávání našich vedoucích bylo v uplynulém roce závislé převážně na individuálních kontaktech se salesiány. V letošním roce
bychom rádi rozšířili řady našich vedoucích,
a proto by mělo několik jedinců absolvovat
kursy vedoucích, které by je obohatily a připravily pro práci s dětmi.
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Mimo pravidelné aktivity našeho klubu pořádáme i krátkodobé akce. Každý rok se těší děti
všech věkových kategorií na společně prožitý
víkend. Od prvňáčků po 18leté, děvčata i kluci,
všichni trávíme 3 dny pod jednou střechou.
A naše zkušenost – starší pomáhají mladším
a mladší starším. Organizačně je takovýto víkend náročnější, ale je to skvělá zkušenost, obzvláště pokud jsou v klubu super děti jako u nás.
Letní chaloupky již klasicky dělíme – starší,
mladší, děvčata a kluci – přeci jenom je náročné
skloubit program pro různé věkové skupiny
i pohlaví, tak ať si to každý vedoucí užije. V minulém roce byli tedy v našem klubu pořádány

4 chaloupky (mladší děvčata, starší děvčata,
mladší chlapci a starší chlapci). Všechny tyto
chaloupky proběhly s hojnou účastí a myslím
že i spokojeností dětí. V SHM Klubu Krucemburk se konalo i mnoho dalších nepravidelných
činností, mezi které patří např. výlet na běžkách
s opékáním buřtů, dětský den, táboráky, turnaje
(šipky, volejbal), kytarové mše, na které s dětmi
secvičíme několik písniček, multikino Beruška,
Mikulášská besídka či Předsilvestr pro děti.
V uplynulém roce 2005 měl SHM Klub Krucemburk 77 členů (17 řádných a 60 přidružených
členů). Jedná se převážně o mládež do 19 let.

Kostelec nad Orlicí
V rámci činnosti klubu se v roce 2005 uskutečnily následující akce:
V dubnu proběhlo zahájení činnosti oddílu
rytířů a dvorních dam při setkání dětí
s názvem Putování za křížovkou. Dále se
schůzky oddílu konaly většinou jedenkrát
za čtrnáct dní, pracovali jsme na zútulnění
a vybavení klubovny, kterou máme k dispozici na místní faře.
Na závěr školního roku se na faře konalo
soutěžní zábavné odpoledne zakončené
táborákem.
V červenci jsme uspořádali chaloupku ve
Vápenném Podole.
Nový školní rok jsme zahájili výpravou na
hrad Potštejn s vařením oběda v kotlíku
v podhradí. Činnost jsme rozšířili o kroužek
paličkování s rukodělnou dílnou, kde se
především děvčata věnují různým ručním
pracím (ubrousková technika, práce s korálky, kůží, …). Jejich práce zdobily vánoční
stromeček v Kostele sv. Jiří. Scházíme se
v pondělí od 14.30 do 16.00 děti; od 15.30
do 17.00 paličkování dospělí.

V listopadu jsme vyrazili na výpravu do
Bartošovic v Orl. h., kde se děti, které nebyly
na chaloupkách, mohly seznámit s hrou „Pro
štít se lvem“, která se stala oblíbenou. Jedním
z úkolů na této výpravě bylo dopadnout
loupeživého rytíře, což se podařilo a odměnou našim „rytířům“ byl mimo denáry také
klíč ke starodávnému písmu.
Akce malování pohledů pro misie se stala
v naší farnosti již tradicí. V sobotu 3. prosince
se klubovna zaplnila do posledního místečka
dětmi, které malovaly tak, že vznikala hezká
a milá díla. Za prodané pohledy jsme na účet
Papežských misijních děl odeslali za členy
293 Kč a za Kostelec 627 Kč.
Poslední akcí pro děti v roce 2005 bylo Zábavné soutěžní odpoledne v sobotu 17. 12.,
kterému předcházelo slavnostní pasování
vybraných kandidátů do „stavu panošského
a dvorních společnic“. Pak už se rozběhly
soutěže ve stylu televizní soutěže Kufr,
Riskuj či Milionář. Nechyběly ani otázky pro
publikum, a tak nikdo neodešel s prázdnou.
Členská základna klubu čítala 18 členů.

Liblice
V roce 2005 nabízel Klub své pravidelné programy, aktivity a kroužky pro místní děti z Liblic
a okolních obcí. Vytvářel tak nabídku, o kterou je
v těchto obcích velký zájem. Počet členů, kteří se
účastní kroužků, opět mírně narostl, v současnosti

je jich okolo 80. Pro rozvoj těchto pravidelných
aktivit bylo pořízeno digitální piano (hudební
kroužek) a velká venkovní trampolína (sportovní
kroužek). Pravidelné aktivity nejsou zaměřeny jen
na školáky, ale i na maminky s dětmi a stále více
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vzrůstá zájem i dospělých. Nabídka zahrnuje tyto
kroužky: keramika pro předškolní děti, keramika
pro školní děti, keramika pro rodiče s dětmi, keramika pro dospělé, hudební kroužky – kytara,
ﬂétna, klavír. Též máme sportovní kroužek.
Uspořádali jsme jednorázové akce – „Jarmark
pro děti“ a „Sv. Mikuláš“. Jsou to tradiční akce,
které již každý rok opakujeme a lidé je již očekávají. Všechny jednorázové akce jsou otevřené
široké veřejnosti.

Každoročně pořádáme tábory. Po malém
zimním rodinném táboře byl větší akcí letní tábor. Tentokrát se konal ve Vysoké u Mělníka.
Myslíme též na rozvoj klubu. V roce 2006
bude v klubu zaměstnána profesionální pracovnice, která se na plný úvazek bude věnovat volnočasovým aktivitám. Nabídka bude rozšířena
do okolních škol a mateřských školek.
Klub měl celkem 82 členů.

Moravské Budějovice–Jaroměřice n. R.
Činnost klubu SHM byla soustředěna v Jaroměřicích, kde jsme se zaměřili více na víkendové
a prázdninové akce než na pravidelnou činnost.
Ta zahrnovala především schůzky ministrantů.
O letních prázdninách jsme uspořádali dva tá-

bory (ve Sloupu a Rudíkově). Na jaře a na podzim se setkaly se značným zájmem víkendovky
pro mládež.
Členskou základnu tvořilo 48 členů.

Nekoř
Rok 2005 se nesl ve znamení užší spolupráce
s farností a ostatními spolky v Nekoři. Ta se týkala především spoluorganizování Masopustního
bálu, dětského maškarního plesu, turnaje spolků
ve fotbale a Dětského dne. Naše vlastní činnost
zahrnovala aktivity pravidelné i jednorázové.
K pravidelným aktivitám patřily:
Angličtina – výuka anglického jazyka pro
školáky
Čajovna – páteční schůzky pro náctileté
Kapela „Jahody“ – zkoušky a hraní při
pátečních bohoslužbách
Schůzky ministrantů – zábavná sobotní
dopoledne pro nejmladší děti
Flétničky – zkoušky dětí a Vánoční hraní
koled pro osamocené spoluobčany

Mezi jednorázové akce pořádané v roce 2005
patří:
Pětidenní výlet do Broumovských stěn
Svatováclavský fotbalový turnaj
Drtikol – závody horských kol v cross-country
Country bál – loni to byl už XVII. ročník
Stěžejní činností našeho klubu jsou dětské
letní tábory, kterých se ročně aktivně zúčastní
přes sto dětí, velký počet vedoucích a mnoho
dalších, hlavně těch starších, kteří pomáhají
s přípravou a stavbou tábora. Pořádáme dva
běhy – jeden pro starší a jeden pro mladší děti.
Táboření si už poněkolikáté zkusili také rodiče
s předškoláky.
Klub měl celkem 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 (poutní
slavnosti, oslava Silvestra atd.). Jeho úroveň

se každým rokem zvyšuje a je místními
i návštěvníky velmi ceněna – v roce 2005 to
bylo především za detektivní hru s názvem
Klerika
Keramická dílna
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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 (ﬂétna, kytara, rytmické
nástroje).
V roce 2005 jsme zakoupili elektrické varhany, takže jsme mohli opět rozšířit náš hudební

soubor. Také jsme v budově místní fary získali
místnost, která se kromě výuky náboženství využívá také ke zkouškám našeho souboru.
V roce 2006 bychom chtěli pokračovat ve
stávající činnosti pravděpodobně v nezměněném rozsahu.
SHM Klub Neratov měl 29 členů, z toho
4 řádné a 25 přidružených.

Pardubice
Klub SHM v Pardubicích pracuje již od roku
1996 a od svého založení rozvíjí úspěšně svoje
sportovní a kulturní aktivity, 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 i jednorázových
a prázdninových akcí. 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, stolní tenis, nohejbal
a ﬂorbal. 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 se sportovci Klubu SHM zúčastňovali
turnajů ve volejbale, malé kopané a ve stolním tenise pořádané SHM. Smíšené volejbalové družstvo již třetím rokem reprezentuje
Klub SHM a Salesiánské středisko mládeže na
Amatérské volejbalové lize v nedalekém Hradci

Králové. Stejně tak i fotbalové mužstvo se pravidelně zúčastňuje přeborů a soutěží v malé
a v sálové kopané. Je zapsáno do soutěže „PAMAKO“, kde se s úspěchem probojovává na
první příčky. V součastnosti se Klub SHM potýká se stolním tenisem, sportem, který nemá
zatím žádného dobrovolníka.
Podařilo se rozšířit volejbalovou a ﬂorbalovou základnu o kategorie mladších a starších
žáků a žákyň. V roce 2005 se díky dotaci MŠMT
podařilo vybudovat lezeckou stěnu, kterou již
hojně využívají děti, dorostenci i dospělí.
Klub již tradičně uspořádal zimní tábor tentokrát v Oseku u Duchcova, kterého se zúčastnilo cca 60 dětí a mladých, a o letních prázdninách troje chaloupky a příměstský tábor.
Členové se aktivně účastnili Mezinárodního
setkání se svatým otcem v Kolíně nad Rýnem.
Již tradičně se klub podílel na spolupořádání
jednorázových akcí organizovaných Salesiánským střediskem mládeže. Mezi takové akce
patří Odpoledne her a písní, Bambiriáda, Den
dětí, Muzikantská Cecilka, Vánoční odpoledne,
Mikulášská besídka.
Na konci roku měl klub 107 členů.

Plzeň
Náš klub se nachází na sídlišti v předních Skvrňanech, které je periférií Plzně. Nejsou tu téměř
žádné možnosti k dobrému využití volného
času a k smysluplným zábavám, proto zde považujeme svou přítomnost za užitečnou. Společně 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, ke kterým patří:

Pravidelná zájmová činnost
V roce 2005 jsme nabídli tyto kroužky:
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tvořivé: keramika, Šikovné ruce, Pinocchio,
Klubíčko, modelář
sportovní: softball, fotbal, ﬂorbal, aerobic,
tanec, pohybovky, plavání
jazykové: angličtina, italština, francouzština
hudební: klavír, klávesy, ﬂétna, kytara
speciální: logopedie, vaření, divadlo, náboženství, doučování z českého jazyka, doučování
matematiky

Prázdninové pobyty
Během roku jsme zorganizovali celkem 5 táborů:
jarní tábor v Caparticích – zimní radovánky
letní tábor v Caparticích pro ty nejmenší
letní chaloupka v Hoštejně pro věřící dívky
letní tábor Sklená v Krušných horách
letní tábor v Caparticích s tvořivým zaměřením

Neorganizovaná mládež
Nepravidelná činnost
odpolední tvoření nejen pro děti – tato
činnost probíhala přibližně jednou za měsíc
a účastníci si mohli vyzkoušet techniky:
tkaní, drátkování, skleněné obrázky, zdobení
vajec, windowcolor, malování na hedvábí,
výroba kalendářů, adventní věnce
ﬂorbalový turnaj SHM – s kroužkem
ﬂorbalu jsme se třikrát zúčastnili turnaje
v Praze-Uhříněvsi
sobotní keramika pro rodiče – po čtyři
sobotní dopoledne jsme tvořili s rodiči
a dětmi
květnová akademie – oslava P. M. Pomocnice
a zároveň akademie pro rodiče a přátele
střediska
sobotní dílny – sobotní dopoledne určené
pro děti a techniku decoupage
tříkrálová sbírka – dvakrát jsme se podíleli
na charitativní akci tohoto druhu
dětský karneval k oslavě Dona Boska
závěrečný táborák – na oslavu zakončení
školního roku
den otevřených dveří
střediskový výlet dvakrát, silvestrovský výlet
soutěž betlémů
vánoční besídka pro rodiče a přátele střediska
výstava betlémů

Víkendové pobyty
4 víkendová setkání pro věřící děvčata
Duha, Silvestrovská Duha ve Stodě
1 víkendová dílna pro děvčata ze střediska
potáborové setkání Skřítků z Capartic
(místo konání – středisko)
potáborové setkání Poutníka z Capartic
(místo konání – Stod)
potáborové setkání ze Sklené
(místo konání – středisko)
víkend s kroužkem Šikovné ruce
(místo konání – Praha)

Od pondělí do čtvrtka máme otevřenou volnou
oratoř, kam můžou děti a mladí volně přijít. Nabízíme jim stolní hry, stolní tenis, stolní fotbal, šipky,
ﬂorbal a různé míčové hry. Během roku jsme pro
tyto účastníky zorganizovali tyto činnosti:
turnaj v dámě
turnaj ve stolním fotbale
klučičí trojboj
holčičí trojboj

Setkání vedoucích
Vždy jednou za měsíc se scházíme s vedoucími
našich kroužků. Na programu bývá plánování
a organizování aktivit a formační okénko. Od
ledna do června jsme se zabývali komunikací, kterou nám pomáhal prohloubit salesián
Mgr. Jan Vyhnálek, od září se snažíme prohloubit hodnotu společenství, sjednocení skupiny,
vzájemné sebepoznávání.
v únoru jsme se zúčastnili s našimi vedoucími formačního víkendu pořádaného SHM
v Praze v Karlíně
v červnu, na konci školního roku, jsme pro
naše vedoucí zorganizovali grilování na poděkování a rozloučení se před prázdninami
před vánocemi jsme byli s vedoucími
v Praze na muzikálu Tajemství, jako poděkování za to, co ve svém volném čase nabízí
Naši činnost prezentujeme na několika vývěskách, na webových stránkách, na biskupství
a na městském úřadě. Dále naše akce nabízíme
skrze farní a diecézní časopis.
Činnost v roce 2006 nechceme rozšiřovat, ale
spíše prohlubovat, hledat nové cesty… Chceme
se především znovu více zamyslet nad výchovným projektem našeho střediska a určit si postoje, se kterými chceme dosáhnout určitých
hodnot a cílů.
Na konci roku 2005 měl klub 228 členů.
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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 ﬂorbale.

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.
Činnost klubu zahrnuje zejména:

Školení vedoucích
pro prázdninové akce
Setkání vedoucích probíhala každý měsíc,
kromě prázdnin, v délce 3 dnů a účastnilo 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 organizace 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 setkání v přírodě). Vedoucí se každoročně účastní také akreditovaných kurzů a dále dnů Salesiánské spirituality,
které pořádá Kongregace sester salesiánek.

Prázdninové akce pro děti
V roce 2005 náš Klub organizoval 10 prázdninových pobytů. Na každé z těchto akcí bylo cca 15–
20 účastníků ve věku do 18 let. Tyto prázdninové
pobyty byly na různých místech naší republiky –
Vojkov u Sedlčan dvakrát, Poniklá, Brtníky třikrát,
Slivice, Chotěborky, Pusté Žibřidovice, Jičín. 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 sester Salesiánek. Program je zaměřen na rozvoj osobnosti, především sociálních
dovedností se snahou naučit se laskavosti, dobru,
samostatnosti, zodpovědnosti, spolupráci, vstřícnosti a přátelství, odpuštění. Každá tzv. chaloupka
měla svůj program, svůj režim, své téma. Účastnice se tak mohly hravou formou, skrze sport,
turistiku, kulturu, hudbu naučit a 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 pocházejí z neúplných a nefunkčních rodin a přinášejí si nejrůznější zranění. Finanční a sociální situace v rodinách těchto dívek je často složitá a velice tíživá.
Proto se organizování víkendových výjezdů setkalo s velkým ohlasem. Cílem je smysluplné využití volného času, rozvoj sociálních dovedností
a v nemalé míře také poznávání krás přírody
a naší vlasti. Některé výjezdy jsou zaměřeny také
formačně s využitím nabídky programů jiných
organizací, např. DISu Fryšták. Uskutečnily jsme
výjezd do Rumburka a do Slivice.
Protože tento projekt nebyl pro tento rok
podpořen dotací z MHMP, museli jme počet
výjezdů omezit.

Jednorázové akce pro děti a mládež
Z jednorázových akcí pro děti Klub pořádal
slavnostní zahájení činnosti Volné oratoře
s oslavou sv. Karla Boromejského, advetní setkání dětí z prázdninových akcí, karneval, besídku k Velikonocům, Den dětí, hudební večer
Cecilka, sportovní odpoledne, volejbalový turnaj, besídku k oslavě P. Marie Neposkvrněné,
mikulášskou besídku, vánoční besídku a vánoční koledování. V rámci práce s rodinami se
uskutečnilo několik jednodenních výletů pro
rodiny – na Karlštejn, do Berouna na medvědy,
na Svatou Horu u Příbrami, do Zoo Plzeň atd.

Volná oratoř pro děti
V roce 2004 se po delší pauze (od povodní
v roce 2002) podařilo otevřít v nově rekonstruovaných prostorách 2 klubovny pro volnou
oratoř. Je určena dětem 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
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hry, společné hry, výtvarné aktivity, stolní tenis,
stolní fotbal apod. V létě je možné využít sportovní hřiště a zahrádku v areálu objektu. V zimě
užíváme tělocvičnu v DKŠ.
V roce 2005 byla volná oratoř jedenkrát týdně
a z důvodu nedostatku zkušených animátorů se
zatím nepodařilo její činnost rozšířit.

Zájmové kroužky
Zájmové kroužky patří k oblíbeným aktivitám
Klubu. Pro předškolní děti pořádáme sportovní,
dvakrát výtvarný kroužek a taneční kroužek.
Dále pro starší děti dramatický kroužek a výtvarný kroužek. Velmi oblíbené jsou sportovní
kroužky, především odbíjená.
Členskou základnu klubu tvořilo 85 členů.

Praha-Kobylisy
SHM Klub Praha-Kobylisy vznikl v roce 1993
a do roku 2003 se v rámci klubu pořádaly
hlavně prázdninové tábory. Od roku 2003 klub
rozšířil svoji působnost a začal organizovat
i pravidelné mimoškolní aktivity. Hlavními klienty se staly vícečetné a sociálně slabší rodiny.
V letošním roce navštěvovalo náš klub cca
440 klientů ve věku 0–25 let. Největším procentem byly zastoupeny děti ve věku 4–15 let a naše
aktivity zahrnovaly:
Pravidelnou činnost – velký zájem byl již
tradičně především o taneční kroužky, které
navštěvovalo přes 100 dětí. Dále do nabídky
klubu patřila výtvarka, keramika a šikovné ruce.
Schůzky těchto kroužků byly rozděleny do 12
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 tradici. Nabídku pravidelných
aktivit doplňoval stolní tenis, sportovní hry,
divadelní a kouzelnický kroužek a jazykové
a hudební kroužky. Aktivity předškolních dětí,
maminek na mateřské dovolené a rodinné akce

se rozvíjely v rámci Klubu maminek, Školičky
u Svišťů a během Rodinných odpolední.
Jednorázové akce – v roce 2005 jsme také
uspořádali přes 40 krátkodobých akcí – karneval, vystoupení hudebního kroužku, místní turnaje ve stolním tenise, sobotní tvoření, vánoční
koncerty, adventní trhy atd. V klubu se uskutečnily také čtyři celostátní akce: taneční setkání,
taneční semináře a Seniorská liga. 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 10 táborů, z toho
jeden o jarních a devět o letních prázdninách.
Celkem se jich zúčastnilo přes 190 dětí.
Personálně zajišťuje činnost klubu 20 spolupracovníků, z nichž je 8 dobrovolníků. Kromě
těchto stálých spolupracovníků máme 10 spolupracovníků, kteří pomáhají v naší organizaci
příležitostně.
Členskou základnu klubu tvořilo 476 členů.

Prostějov
Přes různé problémy a těžkosti, se kterými se potýkáme, se činnost klubu zdárně rozvíjí. Naší základní myšlenkou je systematická práce s dětmi
a mladými lidmi v duchu preventivního systému
sv. Jana Boska. V průběhu celého roku jim nabízíme možnost účastnit se různých akcí, při kterých
jim můžeme nabídnout rozvoj jejich osobnosti
a duchovního života. Mezi tyto akce patřily:

s divadlem. Této akce se účastnilo asi 130 dětí
a mladých lidí.

Cyklistická pouť na Maria Hilf
do Zlatých Hor
Každoročně pořádáme cyklistickou pouť na některé poutní místo společně s farností Povýšení
sv. Kříže a farností Stražisko. Cyklistické poutě
se účastnilo celkem 35 mladých lidí i s rodiči.

Oslava svátku sv. Jana Boska
Této akce se účastnily děti, které jezdí na akce
společně s rodiči. Byl pro ně připraven duchovní program a následně zábavný program

Pohádkové odpoledne
Maminky s dětmi vždy připraví některou z pohádek a představí ji veřejnosti. Realizace po-
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hádky se uskutečnila na farní zahradě za krásného červnového počasí.

Jarní prázdniny
Jarní prázdniny jsou vždy spojené s výukou běžeckého a sjezdového lyžování a snowboardingu
na Staré Vodě v Jeseníkách. Pro rok 2005 jsme
museli připravit dva turnusy pro velký zájem
dětí a mladých lidí: 11.–15. 3. a 15.–19. 3. 2005,
na kterých se vystřídalo na 60 lyžařů.

Podzimní prázdniny
Podzimní prázdniny se uskutečnily na Staré
Vodě v Jeseníkách a byly zarámovány pohádkou „O princezně Jeseňce“. Celkem se účastnilo
na 36 dětí.

Vánoční prázdniny
Každoročně vyrážíme o vánočních prázdninách
na Starou Vodu trénovat na běžkách. Akce se
účastnilo na 30 dětí. Prázdniny jsme zakončili
i loučením se starým rokem a přivítali rok 2006.

Letní prázdniny
Největší podíl výchovné práce s dětmi a mladými lidmi se uskuteční v době letních prázdnin.
V roce 2005 jsme uspořádali celkem 7 táborů.

Příprava a výchova animátorů
Musíme s radostí konstatovat, že stále přibývá
mladých lidí, kteří mají touhu věnovat svůj
volný čas a schopnosti pro výchovnou práci
s dětmi a mladými lidmi. V současné době existují dvě základní skupiny animátorů:

ti, kteří prošli základním školením, mají
animátorské zkoušky a zdravotnické kurzy,
včetně těch, kteří ještě nesplňují věk 18 let
(těchto animátorů je 25)
skupina mladých lidí, kteří se teprve připravují na službu animátora, projevili zájem
o tuto práci a systematicky poznávají tuto
službu (těchto budoucích animátorů je 15)
V roce 2005 bylo uskutečněno 5 metodických
víkendů, na kterých se animátoři systematicky
připravovali na svou službu. Tato setkání byla
rovněž určena i pro vytvoření pracovních týmů
pro jednotlivé akce a prázdninové tábory. Tři
animátorky vykonaly závěrečné zkoušky a tři
animátorky získaly průkaz zdravotníka ozdravných pobytů pro děti a mládež.
Je třeba konstatovat, že v Klubu SHM Prostějov vznikl velmi kvalitní tým animátorů, kteří
se s opravdovým nasazením a zaujetím věnují
výchovné práci s dětmi a mladými lidmi. Výchovná práce má stále stoupající tendenci. Je to
také dáno tím, že Klub velmi úzce spolupracuje
s Cyrilometodějským gymnáziem Prostějov,
zvláště s jeho klubem Oáza a Střediskem volného času při CMG Prostějov.
Materiální základna, školící a duchovní centrum Stará Voda v Jeseníkách, mnoho mladých
a nadšených lidí dává do budoucnosti velkou
naději na zdárný rozvoj systematické výchovné
práce pro děti a mladé lidi.
Naše základní myšlenky „Mladí pro mladé“
a „Výchova poctivého občana a dobrého křesťana“
jsou stále před našima očima a dávají dobrý
duchovní základ naší výchovné práci.

Trutnov
Také v roce 2005 se v tělocvičně a na faře
v Horním Starém městě Trutnov konaly pravidelné schůzky. Nejen pro děti, které se jich
účastnily, jsme uspořádali tři tábory o letních
prázdninách.

Z jednorázových akcí proběhly: soutěžení
na farní zahradě, dětský den, duchovní obnova,
mikulášská besídka a vánoční nadílka, oslava
svátku sv. Jana Boska a několik výletů.
Klub má v současné době 30 členů.

Třemošnice
Během školního roku se pravidelně konají
schůzky pro děti z Třemošnice, které jsou doplňovány o krátkodobé akce. V roce 2005 bylo
velkým úspěchem zprovoznění lezecké stěny,

kterou se podařilo vybudovat díky investiční
dotaci MŠMT a podpoře města.
Členskou základnu klubu tvořilo celkem 53
členů.
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Uhříněves–Kolovraty
Také v roce 2005 nabízel klub dětem, mládeži,
ale i dospělým pravidelné i jednorázové aktivity.
Velký zájem byl již tradičně o sportovní
kroužky: minikopanou, ﬂorbal a volejbal. Především chlapci měli možnost se kromě pravidelných ﬂorbalových tréninků zapojit do ﬂorbalové
ligy. I o ni byl značný zájem a týmy mezi sebou
soupeřily pravidelně každý pátek.
Velkým přínosem bylo zakoupení ﬂorbalových mantinelů, díky kterým se kvalita hry
velmi zlepšila. Mantinely byly zakoupeny díky
investiční dotaci MŠMT.
Především pro děvčata rozvíjely svou činnost
taneční kroužky. Kromě tréninků zahrnovala
jeho náplň i soustředění a různá vystoupení
(např. na plese SHM, Bambiriádě, tanečních
soutěžích).
Kroužky keramiky nabízely dětem příležitost využít výtvarné a rukodělné dovednosti.
Výrobky dětí byly ke shlédnutí na velikonoční
a vánoční výstavě pořádané MČ.
Turistické oddíly se scházely pravidelně
a mají ve svých řadách přes 30 chlapců a děvčat. Skupina starších dětí z turistického oddílu,
stejně jako členové kroužku lezení, využívali
hojně také příležitosti lezení na umělé stěně.
Pro maminky na mateřské dovolené a pro jejich ratolesti fungovalo každý týden aktivní do-

poledne. Velký zájem především v zimním období byl o relaxační cvičení pro ženy a dívky.
Dramatický kroužek se scházel také pravidelně
a jeho členky připravili pěkné vystoupení.
Své místo si získaly také kapely, které se začaly pravidelně scházet v nové zkušebně.
Nabídka aktivit pro organizované děti byla
ještě doplněna programem otevřeným i pro
nečleny.
Členové klubu uspořádali v roce 2005 také
řadu krátkodobých akcí celostátního i místního
charakteru (turnaje O pohár uhříněveského starosty, turnaje ve ﬂorbale, víkendové výpravy, jednodenní výlety atd.). O jarních a letních prázdninách se konaly již tradičně tábory. Na konci
roku se také uskutečnilo setkání vedoucích.
Kromě aktivit pořádaných klubem jsme se také
zúčastňovali celostátních akcí SHM.
Rok 2005 byl pro náš klub poměrně náročný,
ale zároveň i úspěšný. Díky dotaci MŠMT jsme
zakoupili mantinely na ﬂorbal a díky grantu
Magistrátu hl. m. Prahy jsme zahájili rekonstrukci dětského hřiště pro mladší děti a dokončili realizaci projektu venkovního dobrodružného hřiště pro starší děti.
V roce 2005 měl klub 257 členů.

Újezd u Brna
V roce 2005 bylo v nabídce klubu 12 kroužků
a staralo se o ně asi 18 vedoucích. Řádní členové a vedoucí kroužků se scházejí pravidelně
první neděli v měsíci, na setkání občas zavítá
duchovní otec P. Miloslav Kabrda. Pravidelná
činnost zahrnovala:

Stolní tenis
V minulém roce se vedení jednotlivých skupin
kroužku stolního tenisu věnovalo 5 trenérů.
Kroužek byl rozdělen do 3 výkonnostních kategorií: přípravný kroužek; mladší, starší žáci
a žačky; tým OSIII, dorostenci a ostatní. Tréninkům bylo věnováno asi 5,5 hodin týdně.
I nadále jsme pokračovali v soutěžích Okresní
vyškovské ligy se dvěma žákovskými družstvy
a jedním družstvem v Okresní soutěži III.

V roce 2006 bychom se opět chtěli účastnit
akcí pořádaných stolním tenisem v SHM, uspořádat další ročníky místních turnajů a pokračovat v soutěžení v Okresní vyškovské lize.

Pěvecký kroužek
Pěvecký sbor směřuje především k rytmickému
hudebnímu doprovodu liturgie při významných
událostech farnosti sv. Petra a Pavla v Újezdě
u Brna. Sbor tvoří cca 20 členů (převážně dívky
ve věku 12–25 let), hudební doprovod zajišťuje
samostatná skupina složená ze čtyř členů.
Vedle domovské farnosti sbor v roce 2005
vystupoval i při doprovodu nedělní bohoslužby
v Pozořicích a na festivalu ve Velké Bíteši pořádaným tamním farním úřadem.
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V současné době je naplánováno nahrávání
CD, které má zrekapitulovat dosavadní činnost
sboru.

a věnovali jsme se výrobě vánočních dárků
a betlémů.

Ministrantský kroužek
Rytmický kroužek
Kroužek má za úkol hrát při mších sv. rytmické
písně. To jsou všechny dětské mše a občas i nějaká mše nedělní. Hraje při nich asi pět muzikantů, kteří trénují každou neděli dopoledne.

Modelářský kroužek
Schází se na oratoři každý týden na necelé dvě hodiny. Je určen pro děti a mládež zhruba od druhé
třídy. Kroužek není jen modelářský, kde vyrábíme
papírové modely podle předlohy nebo vlastní výrobky z kartonu a papíru, ale zároveň je kroužkem, kde si mohou děti popovídat. Důraz klademe
na individuální přístup k dítěti a dá se říci, že ty zakřiknuté děti z ulice tu najednou mohou být mistři oboru. Před Velikonocemi pořádal modelářský
kroužek pletení žil a na podzim jsme uspořádali
Drakiádu pro celou farnost. Před Vánocemi jsme
společně s jinými rukodělnými kroužky vyráběli
betlémy, které se později prodávaly v kostele a výtěžek byl poslán na misie. Jako každý rok jsme pořádali modelářskou soutěž o nejlepší modely.

Keramický kroužek – děti
Do keramiky chodilo v 1. pololetí školního roku
25 dětí. Podařilo se nám dokončit výzdobu stěn
ateliéru.
V novém školním roce 2005/2006 jsme začali
na konci září. Děti jsou rozděleny do dvou skupin, aby se jim pohodlněji pracovalo. Kroužek
navštěvuje opět kolem 25 dětí od 6 do 15 let.

Je rozdělen do dvou kategorií – mladší a starší.
Schůzky trvají hodinu až hodinu a půl. Mladší
se soustředí na hry s podtextem služeb u oltáře,
čtení příběhů a jiné sportovní hry. Starší jsou zapojeni do soutěže s časopisem Tarsicius, kterou
vloni ukončili na celkovém druhém místě a zúčastnili se víkendu v Brně společně s dalšími medailisty, kde navštívili mj. i Masarykův okruh.

Volejbalový kroužek
Kroužek volejbalu navštěvuje průměrně 10–12
hráčů/trénink, celkově se střídá cca 15 hráčů.
Tréninky probíhají v pronajímané školní tělocvičně. Trénujeme jedenkrát týdně (2 hodiny)
po celý rok kromě letních prázdnin.
Pátým rokem se účastníme AVL (Amatérská volejbalová liga). Náš team hraje 3. ligu, do
které se v tomto ročníku přihlásilo cca 30 mužstev, proto má dvě divize. V „ligové sezóně“ – tj.
od října do dubna – hrajeme průměrně 3 zápasy
za měsíc. Liga má také závěrečný turnaj, který je
součástí ligy – rozhoduje se v něm o konečném
umístění.
Dále se účastníme volejbalových turnajů s teamy z blízkého okolí našeho města – se střídavými úspěchy.

Fotbalový kroužek

Keramický kroužek pro mládež vznikl v září
roku 2005 na žádost zájemců. Scházeli jsme se
jedenkrát za dva týdny. Aktivně jsme se zúčastnili
prodejní vánoční výstavy konané v místním kostele. Kromě drobných zadaných prací a volných
témat jsme vytvořili také dílo větší, společné.

Tento kroužek navštěvují děti ve věku od 10
do 15 let. Během roku se scházíme na oratoři
a hrajeme nebo trénujeme fotbal. V zimních
měsících a o velkých prázdninách přerušujeme
činnost.
V tomto roce jsme začali hrát a organizovat
„FARNÍ LIGU SHM“. Do této soutěže se mohou přihlásit jakékoliv teamy z okolních vesnic.
Turnaje pořádáme čtyřikrát do roka vždy na jiném hřišti. Výsledky se zapisují a na konci roku
se vyhodnotí.

Výtvarný kroužek

Florbalový kroužek

Výtvarný kroužek probíhá po celý rok v ateliéru
místní oratoře. V prvním pololetí roku navštěvovalo kroužek 13 dětí ve věku do 9. třídy. Náplní
naší činnosti byla výroba nejrůznějších dárků,
dekorace bytu, ale také např. batikování triček.
V druhém pololetí byla činnost kroužku zahájena začátkem října, přihlášených dětí je 17

Florbalový kroužek začal fungovat v SHM
Újezd u Brna od září 2005. Navštěvuje ho asi 15
mladíků. Věková kategorie 18–50 let. Účastníme
se AFL (Amaterská ﬂorbalová liga), která probíhá formou 10 turnajů za rok. Hrajeme ve skupině C. Letos proběhlo 5 turnajů. První tři turnaje jsme nepostoupili ze čtvrtﬁnále – obsadili

Keramický kroužek – mládež
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jsme tedy 5.–8. místo. Jeden z turnajů jsme vyhráli a jednou skončili na čtvrtém místě. V polovině sezony jsme celkově na čtvrtém místě.
Trénujeme každý týden, vždy v neděli od
18.00 do 20.00. Během sezóny jsme také sehráli
několik přátelských utkání. Věřím, že naše výsledky budou mít stoupající tendenci.
Sportu zdar a ﬂorbalu zvlášť.

Cyklistický kroužek
Organizuje různé cyklistické výlety, zájezdy
a závody. Letos uspořádal čtyři akce. Při první
jsme navštívili Mohylu Míru. Další dva výlety
byly spojeny s cestou na tábor a jeho noční „návštěvu.“ Největší akcí kroužku je tradičně ultramaraton K24, který je určen amatérům. Letos
se ho zúčastnilo 113 závodníků, opět padly rekordy – muži 710 km, ženy 511,2 km.

Divadelní kroužek
Kroužek na jaře předvedl činnost svého půlročního snažení uvedením hry Švestka od
Járy Cimrmana. Hrála se premiéra a derniéra,
celkem navštívilo představení necelých 300 diváků. Od podzimu kroužek nacvičuje každý týden hru Blaník – rovněž od Járy Cimrmana.

Kulturní kroužek
Kroužek sdružuje několik lidí, kteří se starají
o chod a pořádání kulturních akcí v Klubu
(Maškarní ples, Pálení čarodějnic, buřťáky, setkávání rodin, …).

Kromě pravidelné činnosti klub pořádá
také řadu jednorázových akcí. Nejvýznamnější
v tomto roce byly: maškarní ples pro děti, II.
bodovací turnaj ve stolním tenise – v rámci celé
ČR (3 dny), divadelní hra Švestka, účast na ministrantském dnu v Olomouci, Cyklomaraton
K24 (2 dny), expedice volejbalového kroužku
do Rumunska (8 dní), děkanátní setkání mládeže, vánoční turnaj ve stolním tenise.
Během roku byla čtyřikrát možnost sjet řeky
Jihlavu nebo Svratku. Rovněž se konal opět zájezd na hory do Rakouska, tentokrát do pohoří
Raxalpe. Také byla uspořádána řada zájezdů a to
jak pro děti, tak pro lidi dříve narozené.
Během roku jsme přichystali také tři turnusy letních stanových táborů (mládež, dívky
a chlapci) a letní a zimní chaloupky.
Klub funguje ve dvou rovinách. Jedna zahrnuje organizování kroužků pro stálé návštěvníky (členy). Druhá rovina, to jsou akce pro
nečleny – tábory, turnaje, K24, a zájezdy. Na
chaloupky jezdí členové Klubu s možností vzít
s sebou své rodiče.
Klub spolupracuje s radnicí (dotace, ceny na
K24, turnaje); se školou (na nástěnce jsou letáčky upozorňující na činnost Klubu); se Skautem (sdílíme jednu budovu) a také máme velmi
vřelé vztahy s farností.
Během roku 2005 Klub evidoval 119 členů.

Vimperk
Na schůzkách ve Vimperku a v nedalekém Vacově 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 náboženství. Kromě toho klub pro děti pořádal také
jednorázové akce.
Na konci roku měl klub 36 členů.

Žďár nad Sázavou
Činnost klubu zahrnovala především zkoušky
tanečního kroužku, který má již svou dlouholetou tradici. Děvčata několikrát během roku

vystupovala při různých příležitostech. Jednou
z nich byl také celostátní ples SHM.
V roce 2005 měl klub 29 členů.
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Přehled
o hospodaření
SHM
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Přehled o hospodaření ústředí
Ústředí Salesiánského hnutí mládeže hospodařilo v roce 2005 s výnosy v celkové částce
2 137 190,97 Kč a náklady 2 162 892,08 Kč.

Hospodářský výsledek po zdanění byl ve
ztrátě –25 701,11 Kč.

Výnosy

Náklady

Přijaté příspěvky

77 397,35

Provozní dotace

869 890,00

Materiál

135 809,60

Služby

826 532,85

Ostatní výnosy

1 189 903,62

Osobní náklady

353 429,00

Celkem

2 1371 90,97

Ostatní náklady

797 714,63

Odpisy

23 832,00

Poskytnuté příspěvky
Celkem

25 574,00
2 162 892,08

Přehled o hospodaření SHM (včetně klubů)
Salesiánské hnutí mládeže hospodařilo v roce
2005 s výnosy v celkové částce 9 351 941,39 Kč
a náklady 9 358 136,21 Kč.

Hospodářský výsledek po zdanění byl ve
ztrátě –6 194,82 Kč.

Výnosy

Náklady

Přijaté příspěvky

1 496 534,35

Materiál

3 385 127,30

Provozní dotace

3 956 100,00

Služby

3 307 824,64

Tržby z prodeje majetku

119 000

Osobní náklady

1 269 805,00

Ostatní výnosy

3 780 307,04

Ostatní náklady

1 092 790,32

Celkem

9 351 941,39

Daně a poplatky
Odpisy
Poskytnuté příspěvky
Celkem

2 485,00
274 408,95
25 695,00
9 358 136,21
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Výkaz zisku a ztráty
Název ukazatele

č. ř.

Ústředí

Kluby

Celkem

A. Náklady
I. Spotřebované nákupy celkem:

1

135 809,60

3 249 317,70

3 385 127,30

1. Spotřeba materiálu (501)

2

135 809,60

2 965 230,20

3 101 039,80

2. Spotřeba energie (502)

3

0,00

284 087,50

284 087,50

3. Spotřeba ostatních neskladovatelných
dodávek (503)

4

0,00

0,00

0,00

4. Prodané zboží (504)

5

0,00

0,00

0,00

II. Služby celkem:

6

826 532,85

2 481 291,79

3 307 824,64

5. Opravy a udržování (511)

7

0,00

88 022,07

88 022,07

6. Cestovné (512)

8

80 598,50

310 561,40

391 159,90

7. Náklady na reprezentaci (513)

9

22 138,00

115 144,20

137 282,20

10

723 796,35

1 967 564,12

2 691 360,47

III. Osobní náklady celkem:

11

353 429,00

916 376,00

1 269 805,00

9. Mzdové náklady (521)

12

261 794,00

732 548,00

994 342,00

10. Zákonné sociální pojištění (524)

13

91 635,00

171 291,00

262 926,00

11. Ostatní sociální pojištění (525)

14

0,00

0,00

0,00

12. Zákonné sociální náklady (527)

15

0,00

12 537,00

12 537,00

13. Ostatní sociální náklady (528)

16

0,00

0,00

0,00

IV. Daně a poplatky celkem

17

0,00

2 485,00

2 485,00

14. Daň silniční (531)

18

0,00

0,00

0,00

15. Daň z nemovitostí (532)

19

0,00

0,00

0,00

16. Ostatní daně a poplatky (538)

20

0,00

2 485,00

2 485,00

8. Ostatní služby (518)

21

797 714,63

295 075,69

1 092 790,32

17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení (541)

V. Ostatní náklady celkem

22

0,00

0,00

0,00

18. Ostatní pokuty a penále (542)

23

0,00

0,00

0,00

19. Odpis nedobytné pohledávky (543)

24

0,00

0,00

0,00
1 244,85

20. Úroky (544)

25

0,00

1 244,85

21. Kursové ztráty (545)

26

0,00

13,00

13,00

22. Dary (546)

27

0,00

6 490,00

6 490,00

23. Manka a škody (548)

28

0,00

0,00

0,00

24. Jiné ostatní náklady (549)

29

797 714,63

287 327,84

1 085 042,47

VI. Odpisy, prodaný majetek,
tvorba rezerv a opravných položek celkem

30

23 832,00

250 576,95

274 408,95

25. Odpisy dlouhodobého nehmotného
a hmotného majetku (551)

31

23 832,00

228 368,95

252 200,95

26. Zůstatková cena prod. dlouh. nehmotného
a hmotného majetku (552)

32

0,00

22 208,00

22 208,00
0,00

27. Prodané cenné papíry a podíly (553)

33

0,00

0,00

28. Prodaný materiál (554)

34

0,00

0,00

0,00

29. Tvorba rezerv (556)

35

0,00

0,00

0,00
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Výkaz zisku a ztráty (pokračování)
Název ukazatele

č. ř.

Ústředí

Kluby

30. Tvorba opravných položek (559)

36

0,00

0,00

0,00

VII. Poskytnuté příspěvky celkem

37

25 574,00

121,00

25 695,00

31. Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi
organ. složkami (581)

38

17 000,00

0,00

17 000,00

32. Poskytnuté členské příspěvky (582)

39

8 574,00

121,00

8 695,00

40

0,00

0,00

0,00

41

0,00

0,00

0,00

42

2 162 892,08

7 195 244,13

9 358 136,21
122 065,00

VIII. Daň z příjmů celkem
33. Dodatečné odvody daně z příjmů (595)
Náklady celkem ř. 1+6+11+17+21+30+37+40

Celkem

B. Výnosy
I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem

43

0,00

122 065,00

1. Tržby za vlastní výrobky (601)

44

0,00

32 441,00

32 441,00

2. Tržby z prodeje služeb (602)

45

0,00

89 624,00

89 624,00

3. Tržby za prodané zboží (604)

46

0,00

0,00

0,00

II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob
celkem

47

0,00

0,00

0,00

4. Změna stavu zásob nedokončené výroby (611)

47

0,00

0,00

0,00

5. Změna stavu zásob polotovarů (612)

48

0,00

0,00

0,00

6. Změna stavu zásob výrobků (613)

50

0,00

0,00

0,00

7. Změna stavu zvířat (614)

51

0,00

0,00

0,00

III. Aktivace celkem

52

0,00

0,00

0,00

8. Aktivace materiálu a zboží (621)

53

0,00

0,00

0,00

9. Aktivace vnitroorganizačních služeb (622)

54

0,00

0,00

0,00

10. Aktivace dlouhodobého nehmotného
majetku (623)

55

0,00

0,00

0,00

11. Aktivace dlouhodobého hmotného
majetku (624)

56

0,00

0,00

0,00

IV. Ostatní výnosy celkem

57

1 189 903,62

2 468 338,42

3 658 242,04

12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení (641)

58

0,00

0,00

0,00

13. Ostatní pokuty a penále (642)

59

0,00

0,00

0,00

14. Platby za odepsané pohledávky (643)

60

0,00

0,00

0,00

15. Úroky (644)

61

3 312,62

5 793,12

9 105,74

16. Kurzové zisky (645)

62

0,00

0,00

0,00

17. Zúčtování fondů (648)

63

0,00

0,00

0,00

18. Jiné ostatní výnosy (649)

64

1 186 591,00

2 462 545,30

3 649 136,30

65

0,00

119 000,00

119 000,00

19. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného
a hmotného majetku (652)

66

0,00

119 000,00

119 000,00

20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů (653)

67

0,00

0,00

0,00

21. Tržby z prodeje materiálu (654)

68

0,00

0,00

0,00

V. Tržby z prodaného majetku, zúčtovacích
rezerv a opravných položek celkem

26
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Výkaz zisku a ztráty (pokračování)
Název ukazatele

č. ř.

Ústředí

Kluby

Celkem

22. Výnosy z krátkodobého ﬁnančního
majetku (655)

69

0,00

0,00

0,00

23. Zúčtování rezerv (656)

70

0,00

0,00

0,00

24. Výnosy z dlouhodobého ﬁnančního
majetku (657)

71

0,00

0,00

0,00

25. Zúčtování opravných položek (659)

72

0,00

0,00

0,00

VI. Přijaté příspěvky celkem

73

77 397,35

1 419 137,00

1 496 534,35

26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi
organizačními složkami (681)

74

0,00

0,00

0,00

27. Přijaté příspěvky (dary) (682)

75

72 898,85

424 629,00

497 527,85

28. Přijaté členské příspěvky (684)

76

4 498,50

994 508,00

999 006,50

VII. Provozní dotace celkem

77

869 890,00

3 086 210,00

3 956 100,00

29. Provozní dotace (691)

78

869 890,00

3 086 210,00

3 956 100,00

Výnosy celkem ř. 43+47+52+57+65+73+77

79

2 137 190,97

7 214 750,42

9 351 941,39

C. Výsledek hospodaření před zdaněním (±)
ř. 79–ř.42

80

–25 701,11

19 506,29

–6 194,82

81

0,00

0,00

0,00

82

–25 701,11

19 506,29

–6 194,82

34. Daň z příjmů (591)
D. Výsledek hospodaření po zdanění (±)
ř. 80–ř. 81
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Celkový přehled hospodaření
Výnosy

Náklady

Hospodářský výsledek

2 137 190,97

2 162 892,08

–25 701,11

Třemošnice

25 210,93

26 093,00

–882,07

Moravské Budějovice

65 042,86

68 976,00

–3 933,14

1 152 079,61

1 135 702,30

16 377,31

Ústředí

Praha-Kobylisy
Nekoř

84 758,53

87 317,84

–2 559,31

Krucemburk

90 929,91

96 279,40

–5 349,49

Liblice

122 185,60

104 220,00

17 965,60

Praha-Uhříněves

826 883,77

743 724,32

83 159,45
–41 673,93

Sebranice
Plzeň
Vimperk
České Budějovice

130 817,07

172 491,00

1 465 154,00

1 447 436,00

17 718,00

57 310,00

62 040,00

–4 730,00
–15 514,00

555 071,00

570 585,00

Hlinsko

37 429,78

36 782,00

647,78

Trutnov

39 921,33

42 288,00

–2 366,67

Kroměříž

644 782,77

767 993,62

–123 210,85

Praha-Karlín

270 054,90

275 126,00

–5 071,10

42 000,29

23 956,50

18 043,79
73 742,27

Fryšták
Koryčany

118 924,22

45 181,95

Pardubice

494 945,47

494 945,30

0,17

Újezd u Brna

491 153,00

503 927,00

–12 774,00

Hradec nad Moravicí

39 284,10

40 233,50

–949,40

Neratov

36 551,00

33 484,00

3 067,00

104 470,28

104 470,40

–0,12

Hradec Králové
Prostějov
Celkem

319 790,00

311 991,00

7 799,00

9 351 941,39

9 358 136,21

–6 194,82

Ekonomická část výroční zprávy byla dne 11. března 2006 schválena
na Národní radě SHM v Kroměříži.
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