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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 – 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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SHM vzniklo v roce 1992. Tehdy se skupina mládeže pod ve-
dením několika salesiánů a sester FMA zúčastnila akce „Con-
fronto ’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 Boska a Dcerami Panny Marie 
Pomocnice. Mladí z České republiky se rozhodli připojit k to-
muto 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 kon-
krétní činnosti SHM – zaměřit se na práci v jednotlivých mís-
tech (obcích, střediscích apod.). Byla tedy takto přepracována 
struktura: byly zřízeny kluby (pro práci v jednotlivých mís-
tech) 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 Ku-
bíčkovou) stalo členem PGSE (sdružení Polisportive Giovanili 

Salesiane Europee), evropské sportovní salesiánské organizace, 
a díky tomu se má možnost každoročně účastnit Mezinárod-
ních 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 – zejm. 
SDB a FMA. Ve směru k občanské společnosti jsme započali 
fázi spolupráce s dalšími organizacemi, které se věnují vý-
chově dětí a mládeže.

V roce 1999 proběhly některé změny uvnitř SHM. Začát-
kem roku byla zrušena Sekce formace. Po rozsáhlých dlou-
hodobých 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 tá-
bornická unie), se kterými jsme spolupracovali.

V roce 2000 byla již činnost stabilizovaná – zejména po 
stránce vzniku nových klubů a plynulé činnosti ústředí. Vý-
znamnou událostí bylo pořádání Salesiánských her mládeže 
v Pardubicích (atmosféru a průběh Salesiánských her mládeže 
zachycuje videokazeta vyrobená během her studiem TELE-
PACE Ostrava) a také návštěva Dona Gina Borgogna, gene-
rálního sekretáře PGSE.

O rok později, v roce 2001, získala naše organizace opráv-
nění školit vedoucí táborů a uspořádala první kurzy.

Rok 2004 byl pro nás významný. Byli jsme zařazeni Mi-
nisterstvem 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.

Z historie
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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 ne-
žádoucím vlivům. Stojí na třech základních 
sloupech, 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, tur-
naje, 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.

Výchova v SHM

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 2006 mělo SHM 33 klubů, z toho 30 
s právní subjektivitou. Členskou základnu tvo-
řilo 2  258 členů – z toho 1  935 do 26 let.

Členové Předsednictva Národní rady 
SHM v roce 2006:
  Lukáš Zrzavý, Mgr. – prezident

  P. Josef Glogar – delegát SDB

  Markéta Hanáková, Mgr. – delegátka FMA

  Stanislav Paseka – delegát ACS

  Josef Wenzl – Sekce ekonomiky

  Lucie Lišková, Ing. – Sekce kultury

  Pavel Blažek, Bc. – Sekce chaloupek

  Tomáš Martinec, Mgr. – Sekce sportu

  Gábina Kučerová – zástupce klubů SHM

  Markéta Selucká, JUDr. – zástupce klubů SHM

  Alžběta Fuchsová – zástupce klubů SHM

  Ondřej Rudolf, Mgr. – zástupce klubů SHM

  Jan Zrzavý – zástupce klubů SHM

Organizační struktura a členská základna

I v roce 2006 byl stav SHM dobrý a stabilizo-
vaný. Ministerstvem školství, mládeže a tělový-
chovy jsme byli zařazeni mezi organizace, jimž 
byl udělen statut uznané nestátní neziskové 
organizace pro oblast práce s dětmi a mládeží 
ve volném čase.

Jedním z hlavních témat, kterému se chceme 
v nejbližší době věnovat, je strategie SHM do 
roku 2012 a výhled do dalších let.

Z důležitých vnitřních událostí:
Na jaře převzala zodpovědnost za účetnictví 
celého SHM sekce ekonomiky pod vedením 
Josefa Wenzla, stav bude prověřen auditem. 
Magda Paseková se již částečně zapojila do čin-
nosti ústředí.

Byly učiněny první přípravné kroky pro nový 
redakční systém webových stránek SHM.

Květnový Festival SHM byl v roce 2006 spo-
jen se setkáním s hlavním představeným SDB 
Pascualem Chávezem; zúčastnilo se ho i množ-
ství členů SHM.

Členská základna opět zaznamenala mírný 
nárůst. SHM Klub Kostelec n. Orlicí získal 
právní subjektivitu a vznikly nové kluby: SHM 
Klub Hodslavice a SDDM SHM Klub Ostrava-
-Zábřeh.

Spolupráce se složkami salesiánské rodiny 
probíhá, pokračují schůzky se zástupci SDB 
ohledně bližší spolupráce s SHM.

Bylo by vhodné, aby se někdo z členů SHM 
zapojil do činnosti střešních mládežnických or-
ganizací – ČRDM.

Zpráva o stavu SHM
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Leden
  Taneční setkání v Králíkách

Únor
  XII. křesťanský ples mladých

Březen
  Národní rada SHM v Kroměříži

Duben
  Účast na XVII. Mezinárodních hrách 

salesiánské mládeže v Chorvatsku
  Školení táborových vedoucích – Praha

Květen
  Setkání s hlavním představeným SDB

Červen
  Školení táborových vedoucích – Brno

Listopad
  Výjezdní zasedání PNR

Významné události roku 2006

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 nejdů-
ležitější povinnosti.

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

Zpráva o činnosti prezidenta

Činnost ústředí zahrnovala:
  zajištění zasedání PNR a NR a plnění úkolů 

z nich vycházejících;
  kontakt se sekcemi a zajišťování technického 

zázemí jednorázových celorepublikových 
akcí (ples, turnaje, mezinárodní hry, 
školení, …);

  kontakt s kluby;
  zapůjčování nafukovací skluzavky pro 

děti – od září 2006 zajišťuje Jan Zrzavý;
  zajištění prezentace SHM na pražské 

Bambiriádě 2006;
  vydávání Zpravodaje SHM – má spíše 

informační charakter (reprezentativním 
dokumentem je výroční zpráva);

  starost o webové stránky SHM;
  spolupráci se státními orgány 

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

PGSI, ČRDM.

Chod ústředí SHM se podařilo díky zástupu 
Josefa Wenzla (vzhledem k mateřské dovolené 
Magdy Pasekové) úspěšně zajistit.

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.

Zpráva o činnosti ústředí



Celostátní akce – 

činnost sekcí SHM
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Sportovní sekce pokračovala ve své pravidelné 
činnosti. Hlavní náplní bylo pořádání sportov-
ních akcí, především turnajů ve stolním tenise, 
fotbale a fl orbale. Dále se sportovci z různých 
klubů zúčastnili XVII. mezinárodních her sale-
siánské mládeže v Chorvatsku.

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

20.–22. ledna 2006, Pardubice
  2. bodovací turnaj

3.–5. března 2006, Újezd u Brna
  3. bodovací turnaj

19.–21. května 2006, Plzeň
  4. bodovací turnaj

20.–22. října 2006, Ostrava
  Memoriál Bohumila Vavroše

24.–26. listopadu 2006, Havířov

Těchto turnajů se zúčastnilo celkem přes 280 
hráčů z 9 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

Dále fungovala plně elektronická archivace 
průběhů a výsledků turnajů.

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

Nejmladší chlapci,
ročníky narození: 1994–1996
  O pohár uhříněveského starosty

18. března 2006, Praha-Uhříněves
  Savio Cup

2. prosince 2006, Praha-Uhříněves

Mladší chlapci,
ročníky narození: 1991–1993
  1. kvalifi kační turnaj

25. února 2006, Praha-Uhříněves
  O pohár uhříněveského starosty

  2. kvalifi kační turnaj

20. května 2006, Ostrava

Starší chlapci,
ročníky narození: 1989–1991
  1. kvalifi kační turnaj

21. ledna 2006, Praha-Uhříněves
  2. kvalifi kační turnaj

17. června 2006, Ostrava
  3. kvalifi kační turnaj

7. října 2006, Ostrava
  Frassati cup

Senioři,
ročníky narození: 1988 a starší
  Seniorská liga

22. dubna 2006, Praha-Kobylisy

Celkem se těchto turnajů zúčastnilo přes 500 
hráčů z 19 klubů, středisek a škol.

Florbal
Velkou oblibu si získaly také celostátní fl orba-
lové turnaje, které proběhly na jaře a na podzim. 
Turnaje se konaly ve dvou kategoriích:

Mladší chlapci,
ročníky narození: 1991–1993
  2. bodovací turnaj

28. ledna 2006, Praha-Uhříněves
  3. bodovací turnaj

8. dubna 2006, Praha-Uhříněves
  1. bodovací turnaj

11. listopadu 2006, Praha-Uhříněves

Starší chlapci,
ročníky narození: 1988–1990
  2. bodovací turnaj

14. ledna 2006, Praha-Uhříněves
  3. bodovací turnaj

4. března 2006, Praha-Uhříněves
  1. bodovací turnaj

21. října 2006, Praha-Uhříněves

Celkem se těchto turnajů zúčastnilo téměř 600 
hráčů ze 19 klubů, středisek a škol.

Cyklistika
Ve dnech 16.–17. června se v Újezdě u Brna se 
konal již 6. ročník Cyklomaratonu K 24. Zúčast-
nilo se ho celkem 125 závodníků.

Sekce sportu
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XVII. mezinárodní hry salesiánské 
mládeže – Chorvatsko 2006
XVII. mezinárodní hry salesiánské mládeže se 
v roce 2006 uskutečnily v Chorvatsku v Zá-
hřebu. Zastoupení dětí a mladých lidí bylo opět 
nejen evropské, ale spíše celosvětové. Organi-
zaci her garantovalo sdružení PGSI.

Za Českou republiku se her účastnilo 40 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. Tentokrát stolní tenisté vybo-
jovali tři medaile, z toho jednu zlatou. Mužstva 
z Ostravy a Prahy, která soutěžila v malé ko-
pané, se na medailových pozicích neumístila.

Při přípravě a v průběhu her se objevily ně-
které organizační nedostatky, přesto měly hry 
opět dobrou úroveň a přinesly účastníkům 
mnoho nejen sportovních zážitků.

V lednu proběhlo Taneční setkání, které uspo-
řádala sekce ve spolupráci s SHM Klubem Pra-
ha-Kobylisy tentokrát v Králíkách. V únoru se 
ve Žďáře nad Sázavou konal již XII. křesťanský 
ples mladých. V březnu proběhl další ročník ce-
lostátní výtvarné a keramické soutěže.

Dne 1. dubna 2006 se v Kobyliském divadle 
konala tradiční taneční soutěž Tanyny tanyny. 
Tentokrát se jí zúčastnilo cca 150 účinkujících.

K nabídce sekce kultury patří neodmyslitelně 
i festivaly. Květnový Festival SHM byl v roce 
2006 spojen se setkáním s hlavním představe-
ným SDB Pascualem Chávezem; kterého se zú-
častnilo i množství členů SHM. V Syrovicích se 
konal Rokáč Boudky a Hradecké rámusení ten-
tokrát přesídlilo do Pardubic.

Sekce kultury

V roce 2006 měli vedoucí možnost účastnit 
se kurzů pro hlavní vedoucí táborů. Konaly 
se opět dva: 28.–30. dubna 2006 v Praze-Kar-
líně, 26.–28. května 2006 v Brně-Žabovřeskách. 
Osvědčení získalo celkem 40 vedoucích.

Kluby pořádaly stejně jako v minulých letech 
tábory a chaloupky pro děti a mládež. Celkem 

bylo uspořádáno 89 táborů. Pro jednodušší 
organizaci táborů byly na webu SHM dopo-
ručení, jak používat různé formuláře v období 
před chaloupkou a během ní.

Podle možností probíhaly v jednotlivých 
klubech také setkání a kurzy pro vedoucí a ani-
mátory.

Sekce chaloupek a vzdělávání

Sekce ekonomiky zašťiťovala především násle-
dující činnosti:
  podávání projektů – žádostí o dotaci na 

celorepublikové úrovni;
  zpracování podkladů pro rozdělování dotací;
  příprava podkladů pro vyúčtování dotací;
  zpracování fi nančního a mzdového účetnictví;
  poradenství pro kluby v oblasti:
  – podvojné účetnictví,
  – účetní program Stereo,
  – příprava místních projektů,
  – vyúčtování dotací.

Účetní závěrka ústředí za rok 2006 byla po-
prvé předložena ke kontrole auditora.

Zahraniční aktivity
Již tradičně jsme se zúčastnili Mezinárodních 
her salesiánské mládeže, které se v roce 2006 
konaly v Chorvatsku a organizačně byly zajiš-
těny sekcí sportu a ústředím.

Kromě toho se na realizaci zahraničních ak-
tivit podílely SHM kluby: Pardubice, Kroměříž 
a Uhříněves-Kolovraty, které uspořádaly zahra-
niční akce v Polsku, Itálii a Bulharsku.

Sekce ekonomiky



7

V roce 2006 se úspěšně rozvíjela činnost i v na-
šich základních článcích – SHM Klubech. Roz-
sah aktivit byl velmi pestrý a podle adresátů je 
lze rozčlenit takto:

Pravidelná činnost pro organizované 
děti a mládež
Během roku mohly děti v jednotlivých místech 
navštěvovat cca 282 kroužků s různým zaměře-
ním (sportovní, výtvarné, taneční, jazykové, for-
mační atd.). Druhy kroužků a rozsah nabídky 
závisel především na místních podmínkách 
a možnostech.

Tyto aktivity byly v klubech doplněny jedno-
rázovými akcemi, jako jsou např. besídky, vý-
lety, víkendovky, turnaje, koncerty a vystoupení. 
Těch bylo pořádáno celkem téměř 400. Tuto na-
bídku ještě rozšířily akce celostátní, kterých bylo 
přes 30 a kterých se naše kluby hojně účastnily. 
V době prázdnin měly děti i mladí možnost 
účastnit se táborů i zahraničních výjezdů.

Činnost pro neorganizované děti 
a mládež
I v roce 2006 byly v některých klubech dětem 
pravidelně k dispozici kluby otevřených dveří 
a oratoře (Plzeň, Karlín, Pardubice, Třemošnice, 
Liblice). Práce s neorganizovanou mládeží byla 
realizována také formou jednodenních semi-
nářů a programů. (Praha-Kobylisy, Uhříně-
ves–Kolovraty, Újezd u Brna).

Prorodinné aktivity
Naše působení zahrnovalo především dva pro-
jekty:

Centrum pro rodinu a děti
Poskytovalo dopolední a odpolední aktivity 
pro rodiče na rodičovské dovolené, poradnu 

pro tyto rodiče, dětské kluby, výlety a pobyty.V 
roce 2006 byl projekt realizován v pražských 
klubech (Karlín, Kobylisy, Uhříněves) a zájem 
rodičů i dětí nás utvrzuje v jeho smysluplnosti. 
V roce 2007 se budeme snažit rozvíjet uvedené 
aktivity na území Prahy a v rámci možností 
rozšířit projekt i do dalších regionů. Jedním 
z možných míst budou Liblice a Újezd u Brna.

Snoubenecká setkání
Hlavní aktivitou je setkání vedoucího manžel-
ského páru se skupinou 3–5 snoubeneckých 
párů. Počet setkání bývá 8 až 10 a jejich náplní 
je příprava mladých lidí na manželství, příleži-
tost slyšet názory a zkušenosti manželů a dis-
kutovat s ostatními páry, které jsou v podobné 
životní situaci. V některých lokalitách není pří-
ležitost pro setkávání více párů, a tak se vedoucí 
setkávají vždy pouze s jedním párem. Někteří 
vedoucí jsou zváni na různá setkání mládeže, 
kde přednášejí o partnerských vztazích. Sou-
částí projektu je také vzdělávání a výchova no-
vých lektorských párů.

Oba tyto projekty byly fi nancovány ze státní 
dotace poskytnuté MPSV.

Díky fi nanční podpoře MŠMT bylo možné do-
plnit v klubech investiční vybavení a realizo-
vat také stavební investice. Zakoupeny byly: 
keramická pec pro klub Kobylisy a aparatura 
pro klub Uhříněves–Kolovraty. V Koryčanech 
pokračovali v 2. etapě rekonstrukce kluboven 
a díky mimořádné investiční dotaci byla opra-
vena i víceúčelová suterénní klubovna a zku-
šebna v Praze-Uhříněvsi.

Projekty a programy SHM klubů



Činnost klubů SHM
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V roce 2006 jsme v našem klubu navazovali na 
zkušenosti z předchozích let. Naše obvyklá čin-
nost se prakticky realizovala v několika základ-
ních směrech:
  Školení vedoucích (příprava animátorů): 

víkendové setkání animátorů – asistentů na 
letních chaloupkách. Několik animátorů se 
zúčastnilo akreditovaných kurzů SHM pro 
hlavní vedoucí táborů.

  Jednodenní, víkendové akce pro organizo-
vané i neorganizované děti a mládež – lyžař-
ské pobyty a různé výlety do okolí.

  Chaloupky a letní tábory – celkem 11

Na konci roku měl klub 49 členů.

České Budějovice

Klub SHM Fryšták úzce spolupracuje s Domem 
Ignáce Stuchlého ve Fryštáku. V rámci této spo-
lupráce se náš Klub podílí na přípravě víken-
dových programů pro mládež od 14 let, které 
mají outdoorový charakter (divoká voda, hory, 
poutní vandry). Velmi oblíbené jsou také větší 
akce o Silvestru a Velikonocích, kde je více než 
50 účastníků.

Pevné místo v naší činnosti má nízkopra-
hový klub pro místní mládež, tzv. DISklub. Cel-
kem tento klub navštěvuje přes 50 členů, z toho 
denně cca 12–20 návštěvníků.

Víkendových akcí se účastní mladí lidé z celé 
České republiky.

Klub SHM Fryšták se také zúčastnil Bambiri-
ády ve Zlíně ve dnech 26.–27. května 2006.

V roce 2006 měl náš klub 42 členů, z toho 6 
řádných a 36 přidružených. Velkou část našich 
členů tvoří členové výše zmíněného DISklubu 
a lezeckého kroužku. Další členové působí jako 
animátoři na akcích.

Fryšták

Činnost klubu se v roce 2006 slibně rozvíjela 
a zahrnovala nabídku pro děti, mládež, rodiče 
i členy.

K pravidelným aktivitám patří především 
společenství pro dívky – každou neděli po ve-
černí mši sv. a jedenkrát za dva týdny se schází 
kroužek první pomoci.

Jednorázových akcí se uskutečnilo téměř 
20. Největší zájem byl o karneval, čarodějnice, 
mikulášskou besídku a zakončení školního 
roku. Jmenované akce pořádáme ve spolupráci 
s místními organizacemi jako je Jednota Orel 
Hlinsko, Centrum Jana XXIII., farnost Hlinsko 
a Junák Hlinsko.

Tábory jsme uspořádali již tradičně tři. Pro 
mladší dívky (5–9 let) byla určena chaloupka 

v Borové u Poličky s celotáborovou hrou Zlaté 
vlasy. Starší dívky (9–14 let) se v Zahořanech 
u Berouna vydaly do doby Jana Lucembur-
ského. Mladí od 15 let měli možnost zúčastnit 
se pracovní chaloupky v Krouně u Hlinska. 
Kromě celotáborové hry: Slované, slyšte – Pří-
chod Praotce Čecha do naší vlasti, byla náplní 
této akce také práce na faře – vyklízení celého 
prvního patra, systematické rovnání všech knih 
do knihovny (přes 2 000 knih – abecedně).

Někteří naši vedoucí absolvovali v roce 2006 
kurz zdravotníka, kurz ekoher a ekovýchovy 
a zúčastnili se celostátního setkání animátorů.

Klub má 18 členů.

Hlinsko
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Činnost našeho klubu se datuje teprve od 
31. května roku 2006. Tímto významným kro-
kem se pouze zaštítila dřívější dlouholetá práce 
s ministranty a později se všemi chlapci z far-
nosti, kteří chtěli smysluplně využívat volný čas 
ke sportovním aktivitám. Proto i samotná čin-
nost našeho klubu vycházela ze zkušenosti mi-
nulých let a prakticky jsme pokračovali v našich 
pravidelných, osvědčených aktivitách.

Chlapci jsou rozděleni do tří věkových ka-
tegorii: společenství mladších kluků (3. až 7. 
třída ZDŠ), společenství středních kluků (8. a 9. 
třída ZDŠ + středoškolský věk) a společenství 
starších (18 let a starší). Soustřeďujeme se pře-
vážně na fotbal, fl orbal, nohejbal, nepravidelně 
na stolní tenis, lední hokej a basketbal. Mimo 
sportovní aktivity tvoříme pro chlapce v prů-
běhu celého roku spoustu různých akcí zamě-
řených na rozvoj jejich osobnosti a duchovního 
života. Nabídka aktivit pro naše členy byla také 
doplněna mnohými akcemi pro širokou veřej-
nost.

Pravidelnou činnost v minulém roce tvořily 
tyto aktivity: týdně trénink mladších kluků, jed-
nou za dva týdny trénink starších kluků, jednou 
za měsíc schůzka mladších kluků, jednou za dva 
týdny schůzka středních kluků, jednou za dva 
týdny schůzka starších kluků, od jara do pod-
zimu nedělní nohejbal starších kluků, během 
zimního období, jednou za tři týdny, lední ho-
kej pro starší kluky.

Veškeré pravidelné tréninky uskutečňujeme 
v tělocvičnách ZDŠ Hodslavice a Veřovice, dále 
v tělocvičně TJ Orel Mořkov, schůzky míváme 
v Charitním domě či v objektu Kuželkárny. 
Nohejbal hráváme výhradně na venkovních 
hřištích TJ Sokol Hodslavice a na obecním 
hřišti v Hostašovicích. Pro lední hokej si pro-
najímáme zimní stadion ve Frenštátě pod Rad-
hoštěm.

Nepravidelná činnost: za dobu působení 
našeho klubu během roku 2006 bylo uskuteč-
něno přibližně 23 jednodenních či vícedenních 
akcí. Zde předkládám výpis alespoň některých 
z nich: 4. ročník hodslavského memoriálu sa-
lesiána Otce Bittnera (pořádáno ve spolupráci 
s místní TJ Orel a KDU-ČSL.), víkendový po-
byt se středními kluky v Hodoňovicích, fotba-
lový turnaj starších kluků v Havlovicích, fot-
balový a fl orbalový turnaj mladších i starších 
kluků u příležitosti posledního tréninku škol-
ního roku, cyklistická pouť na Svatý Hostýn 
na poděkování Pánu Bohu za zdárné ukončení 
školního roku, šestidenní prázdninový pobyt 
pro mladší kluky v Hodoňovicích (na motivy 
fi lmu Lovci pokladů), turnaj v kuželkách pro 
mladší kluky, prázdninový výlet s mladšími 
kluky v Tošovicích (bobová dráha, koupaliště), 
víkendový pobyt táborových vedoucích (zhod-
nocení tábora), škračení vajec u příležitosti 
začátku nového školního roku, tradiční nohej-
balový turnaj pro širokou veřejnost, návštěva 
Dne NATO v Mošnově, autobusový zájezd do 
Vídně (pro širokou veřejnost), podzimní sečení 
Orlího Hnízda ve Pstruží, paintball s mladšími 
kluky, účast starších kluků na turnaji v halové 
kopané „Trochta cup“, mikulášský turnaj a na-
dílka pro mladší kluky, mikulášský bowling pro 
střední kluky, předvánoční víkendový výlet do 
Prahy, předvánoční svátost smíření pro starší 
kluky u salesiánů v Ostravě, vánoční turnaj ve 
fotbalu a fl orbalu pro mladší kluky, turnaj na 
závěr občanského roku ve fotbalu a fl orbalu 
pro starší kluky.

V roce 2007 chceme pokračovat v obdob-
ných aktivitách.

Klub měl 36 členů.

Hodslavice

V roce 2006 měl Klub SHM Hradec Králové 36 
členů, z toho 8 řádných a 28 přidružených. Na 
zajišťování aktivit Klubu se organizačně a též 
propůjčováním prostor velkou měrou podíleli 
též členky Kongregace FMA v Hradci Králové, 
které jsou zároveň řádnými členkami SHM.

Organizační jádro Klubu (výbor, vedoucí ak-
tivit) se spolu setkává nejen při schůzích, kde 
se probírají „úřední“ záležitosti okolo fungo-
vání Klubu, ale také při neformálních schůz-
kách a oslavách, např. společná večeře na zahá-
jení školního roku, oslava svátku Dona Boska, 

Hradec Králové
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svatby, křtiny apod., kde je příležitost probrat 
i soukromé záležitosti, sdílet radosti i strasti 
vlastního života a stávat se tak skutečným spo-
lečenstvím.

Činnost Klubu probíhala ve 4 oblastech: sbor 
Chorus Ramus, školení asistentek, prázdninové 
chaloupky, kroužek aerobiku.

Chorus Ramus
Zkoušky se konají jednou týdně 2 hodiny v No-
vém Adalbertinu v HK, navštěvuje je 15 členů 
ve věku od 18 do 30 let. Pod vedením nové di-
rigentky se sbor připravoval na své první vy-
stoupení na velké akci s mezinárodní účastí – 
Královéhradeckých slavnostech sborového 
zpěvu. Zde rozhodně obstál se ctí. Řada účast-
níků slavností byla překvapena, jaký kvalitní 
sbor, o němž neměli tušení, v Hradci funguje.

K tradičním akcím sboru patří rozloučení se 
školním rokem na farní zahradě v Černilově, 
spojené s grilováním. Členové sboru se také 
společně zúčastnili představení v hradeckém 
Klicperově divadle.

V listopadu jsme zorganizovali další ročník 
úspěšného pracovního setkání sborů a kapel 
z celé republiky, Hradecké Rámusení, které se 
konalo v prostorách salesiánského střediska 
v Pardubicích.

Od září 2006 se sbor věnoval přípravě tra-
dičního Živého Betléma (ve spolupráci s Ob-
lastní charitou). Představení se uskutečnilo 
25. prosince na Velkém náměstí v Hradci Krá-
lové a na jeho dvě reprízy se přišlo podívat cca 
1000 diváků.

Nová dirigentka vedla sbor velmi dobře, 
avšak poněkud jiným směrem než byla původní 
myšlenka jeho zakladatelů. Několik důležitých 
členů se rozhodlo ze sboru odejít, proto jsme 
pro rok 2007 pozastavili jeho činnost. Budeme 
hledat nové cesty a možnosti, jak Chorus Ra-
mus oživit v jeho původní podobě.

Asistentská setkání
Probíhají zhruba jedenkrát za 2 měsíce ve škol-
ním roce, vždy od pátečního večera do neděl-
ního rána. Celkem proběhlo 5 asistentských se-
tkání, z toho 3 víkendová setkání v domě Kon-
gregace FMA v HK, jedna třídenní duchovní 
obnova na faře v Chotěborkách a jedno setkání 
asistentek bylo spojeno s návštěvou P. Cháveze 
v Pardubicích. Průměrně se schází 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 (cha-
loupek) je důležitou částí činnosti Klubu – pro 
jejich účel se po celý rok věnujeme přípravě 
vlastních kvalitních vedoucích a asistentů.

V roce 2006 jsme uspořádali 3 týdenní cha-
loupky pro dívky z celého VČ regionu:
  v Hoštejně pro 17 dívek od 7 do 12 let;
  v Králíkách pro 13 dívek od 9 do 16 let;
  v Chotěborkách pro 14 dívek od 12 do 18 let.

Jako hlavní cíl těchto prázdninových akcí 
jsme si určili: 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. Spo-
kojení účastníci chaloupek jsou snad důkazem 
toho, že se nám to daří.

Aerobik
Od ledna pokračoval kroužek aerobiku, který se 
po mateřské přestávce cvičitelky v r.2005 poda-
řilo znovu rozběhnout. Probíhal jednou týdně 
hodinu v tělocvičně církevního internátu Kon-
gregace FMA, zúčastňovalo se ho průměrně 8 
děvčat. Od září 2006 se z naší cvičitelky znovu 
stala nastávající maminka, a tak ve druhém po-
loletí došlo opět k přerušení kroužku. Rádi by-
chom ho znovu nabídli děvčatům v září 2007, 
uvidíme, zda se to podaří.

Naše plány
Ve všech našich aktivitách narážíme na určitý 
úbytek klientely, proto bude naším úkolem pro 
rok 2007 přemýšlet o formách a možnostech 
dalšího rozvoje Klubu SHM HK. I přes jisté 
problémy chceme nadále navazovat a prohlu-
bovat vztahy především s těmi, kteří se již tra-
dičně zapojují do našich akcí, získávat jejich 
důvěru, využít možnost stát při nich v jejich 
problémech a doprovázet je na jejich cestě ži-
votem. Chceme se zaměřit na kvalitu akcí a na 
naplnění možností, které všechny akce pro děti 
a mládež přinášejí – pracovat s dětmi a mládeží 
v duchu preventivního výchovného systému, 
a tak předcházet negativním jevům v životě 
konkrétních lidí.
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Během školního roku se v klubovně konalo so-
botní setkávání, jehož náplní byly hry, soutěže 
a výtvarné tvoření. V roce 2007 chceme využít 
nabídky celostátních akcí SHM – Festival, tur-

naje a dále bychom rádi připravili výtvarné 
tvoření pro maminky s dětmi.

Klub měl na konci roku 40 členů.

Hradec nad Moravicí

V roce 2006 jsme pokračovali v našich pravi-
delných aktivitách:
  naši členové se pravidelně účastní tréninků 

stolního tenisu
  hudbymilovní 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 
pro neorganizovanou mládež již tradičně Mi-

kulášskou besídku v kostele sv. Vavřince, které 
se pravidelně účastní okolo 150 dětí a 150 do-
spělých. Ve spolupráci s farností Koryčany jsme 
také uspořádali dětský den.

Rok 2006 byl pro nás přínosný také z hlediska 
realizace druhé etapy rekonstrukce kluboven na 
Cyrilce. Tato rekonstrukce byla možná přede-
vším díky dotaci MŠMT a ochotě a nasazení 
dobrovolníků.

Členská základna zaznamenala mírný nárůst, 
klub měl 40 členů.

Koryčany

Pravidelně jednou za dva týdny se konají 
schůzky oddílu Rytířů a dvorních dam pro 
mladší děti, jednou za týden se schází kroužek 
paličkování.

Kromě toho se v rámci činnosti klubu usku-
tečnily mimo běžných schůzek následující 
akce:

Malování Velikonočních pohledů na pomoc 
misiím, velikonoční prázdniny na faře, výprava 
do skanzenu experimentální archeologie Villa 
Nova v Uhřínově, malý turnaj u příležitosti 
slavnosti Nejsvětější trojice, výprava na Brodec, 
výlet kroužku paličkování do Vamberka (mu-
zeum krajek), minichaloupka v Barotošovicích 
v Orl. h., středověké odpoledne – den otevře-

ných dveří pro veřejnost, pomoc při úklidu kří-
žové cesty v místním lesoparku, oslava svátku 
sv. Václava – výprava do Hradce Králové, volné 
odpoledne na faře, malování Vánočních po-
hledů pro misie, účast na roznášení Betlém-
ského světla ve spolupráci s místními skauty, 
oslava Silvestra pro mladší děti.

O všech větších akcích se snažíme informovat 
veřejnost prostřednictvím městského zpravo-
daje. Článek o Středověkém odpoledni byl také 
v regionálních novinách – Noviny Rychnovska.

V roce 2006 měl klub 26 členů, jedna z ve-
doucích využila možnosti a zúčastnila se kurzu 
sociální pedagogiky pro pracovníky salesián-
ských zařízení na Jaboku v Praze.

Kostelec nad Orlicí

V roce 2006 měl Klub SHM Kroměříž 50 členů (7 
řádných a 43 přidružených). Předsedou Klubu je 
Jan Kapounek. V Klubu se pravidelně schází:
  Hudební kroužek Schola SHM Kroměříž 

(schůzka 1 za 14 dní)

  Turistický kroužek – mladší 
(schůzka 1 za 14 dní)

  Turistický kroužek – starší 
(schůzka 1 za 14 dní)

  Sportovní kroužek – starší (každý týden)

Kroměříž
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  Sportovní kroužek – mladší 
(schůzka 1 za 14 dní)

  Auto-moto kroužek (schůzka 1 za 14 dní)
  Animátoři SHM (schůzka 1 za 14 dní)

Během roku jsme uspořádali tyto akce: jako 
v předešlých letech se konal fotbalový turnaj 
„ženatí proti svobodným“, v  zimním období 
jsme pořádali jednodenní lyžování v Besky-
dech 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, raft y na Slovensku. Někteří členové Klubu 
podnikli výlet na Ukrajinu, kde byli na bri-
gádě – pomáhali místnímu faráři. V září jsme 
udělali třídenní výlet do italských Alp.

V roce 2007 plánujeme pořádání fotbalového 
zápasu, letní tábory pro děti i mládež se zamě-
řením na raft y a cyklistiku, uspořádání bodo-
vacího fl orbalového turnaje pro kroměřížskou 
mládež do 9 tříd ZŠ.

Více informací najdete na našich stránkách 
www.shm.cz/kromeriz.

Do již tradiční činnosti klubu patří kroužek 
fl orbalu, který probíhá na ZŠ v tělocvičně. Velmi 
oblíbenými se staly schůzky dětí v klubovně na 
faře (po vystěhování našeho klubu před 2 lety, 
jsme se v minulém roce mohli šťastně vrá-
tit zpět na faru). Během týdne se zde schá-
zejí 2 skupinky, které jsou rozděleny na starší 
a mladší děti. Děti v hrají v klubovně i venku 
různé hry, povídají si, kreslí, čtou si z Bible nebo 
jsou jinou nenáročnou formou seznamováni se 
základy víry a křesťanství.

S příchodem nového farního administrátora 
a s jeho podporou se začala rozvíjet naše čin-
nost. Děti a vedoucí mohou chodit na faru ne-
jen na pravidelné schůzky, ale je možné trávit 
v klubovně více času. Ve farním sále nám bylo 
umožňěno umístit stůl na stolní tenis a stolní 
fotbálek, které jsou dětmi využívány i mimo 
pravidelné schůzky. Po nedělní mši sv. se zde 
schází většina dětí z farnosti, aby si společně za-
hrály a popovídaly si.

Poslední pátek v měsíci se koná v kostele 
dětská mše sv., na které zpívají děti s kytarami, 
píšťalkami, … Tomu předchází vždy několik hu-
debních a pěveckých zkoušek

Pro velké množství zájemců o naše prázdni-
nové pobyty máme rozděleny chaloupky vždy 

na starší, mladší a děvčata a chlapce. V roce 
2006 se konaly následující chaloupky:
  Mladší děvčata – chaloupka v Koněšíně
  Starší děvčata – chalouka v Hartvíkovicích
  Starší chlapci – chaloupka v Pustých 

Žibřidovicích
  Mladší chlapci – čtyřdenní chaloupka 

v Jeníkově u Hlinska

Vedoucí a asistenty chaloupek čerpáme z řad 
dorostenců našeho klubu. V minulém roce ab-
solvovalo 6 z nich školení vedoucích a 2 jedinci 
prošli zdravotnickým kurzem ZZA.

Mimo pravidelné aktivity našeho klubu jdou 
pořádány i krátkodobé akce, mezi které patřily: 
výlet na běžkách a opékání buřtů, víkendový 
pobyt s dětmi v Jeníkově u Hlinska, setkání 
s donem Chavezem v Pardubicích, táborák na 
konci školního roku, multikino Beruška – celo-
večerní promítání pro děti, setkání v Přibyslavi, 
víkend s SHM Klubem Hlinsko v Jeníkově, Mi-
kulášská besídka pro děti, slavení Vánoc, před-
silvestr pro děti, účasti na turnajích ve fl orbalu.

V současné době má SHM Klub Krucemburk 
67 členů (19 řádných a 48 přidružených členů). 
Jedná se převážně o mládež do 20 let.

Krucemburk

V roce 2006 nabízel Klub své pravidelné pro-
gramy, aktivity a kroužky, pro místní děti z Lib-
lic, ale činnost se velmi rozšířila i do dalších 
vesnic v okolí. Klub nastoupil směr k profe-

sionalizaci. Michaela Viktorinová se na plný 
úvazek věnovala vedení volnočasových aktivit, 
a tak vznikly kroužky keramiky a fl étny v zá-
kladních školách ve Všetatech, v Mělnickém 

Liblice
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Vtelně, Řepíně, Nebuželích a v mateřských ško-
lách v Liblicích, Byšicích, M.Vtelně. Spolupráce 
byla navázána s Rodinným centrem v Měl-
níku – Chloumku. Počet členů, kteří se účastní 
kroužků tak velmi narostl (na 223).

Uspořádali jsme akce pro děti. Z těch tradič-
ních to byl dětský den „Jarmark pro děti“ a „Sv. 
Mikuláš“ a k nim přibyly tvořící dny pláno-
vané do pololetních a velikonočních prázdnin 
a „Diskotéka pro děti“.

Každoročně pořádáme tábory. V letošním 
roce to byl malý příměstský tábor v Liblicích 
a letní pobytový na Vysoké. Rozvíjela se i pra-
videlná činnost pro dospělé. Keramika i jedno-
rázové akce zaměřené na tvoření před velikono-
cemi či před vánocemi.

V roce 2007 budeme usilovat o udržení a sta-
bilizaci této naší činnosti.

Činnost klubu zahrnovaly jednorázové a víken-
dové akce – víkendovka Jaroměřice (20 účast-
níků), vodácká akce Vltava (16 účastníků) a ví-
kendovka Valeč (26 účastníků), dále klub reali-
zuje pravidelnou činnost – fl orbal, ministrantské 
schůzky a v letních měsících fotbal. Klub rovněž 
uspořádal pro chlapce letní chaloupku ve Valči.

Všechny tyto aktivity jsou určeny pro členy 
i neorganizovanou mládež. 

Vedoucí ministrantských schůzek se zúčastnili 
kurzu vedoucích ministrantů v Osové Bytíšce, 
který byl pořádán brněnským biskupstvím.

Jelikož pořádáme vodácké akce, bylo na místě 
rovněž absolvování vodáckého kurzu, kterého 
se zúčastnili 2 řádní členové klubu a získali tak 
kvalifi kaci instruktor vodní turistiky a raft ingu. 
Kurz je akreditován MŠMT a realizovala jej UP 
v Olomouci.

Naši činnost dokumentujeme, z videozá-
znamů vytváříme propagační DVD, které po 
akcích prezentujeme farnostem v našem děka-
nátu. Vždy mají velice pozitivní ohlas.

Členskou základnu tvořilo 33 členů.

Moravské Budějovice–Jaroměřice n. R.

I rok 2006, stejně jako ty předcházející, se nesl ve 
znamení užší spolupráce s farností a ostatními 
spolky v Nekoři. Ta se týkala především spo-
luorganizování Masopustního bálu, dětského 
maškarního plesu, turnaje spolků ve fotbale 
a Dětského dne. Naše vlastní činnost zahrno-
vala aktivity pravidelné i jednorázové.

K pravidelným aktivitám patřily „Berušky“ – 
schůzky děvčat; schůzky ministrantů – zá-
bavná sobotní dopoledne pro nejmladší děti; 
„Flétničky“ – zkoušky dětí a Vánoční hraní 
koled pro osamocené spoluobčany.

V prvním pololetí se pravidelně konala také 
angličtina – výuka anglického jazyka pro ško-
láky.

Mezi jednorázové akce pořádané v roce 2006 
patří především Svatováclavský fotbalový tur-
naj a pouťové posezení pod lipami.

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 
hlavní běhy – jeden pro starší a jeden pro 
mladší děti. Táboření si už poněkolikáté zkusili 
také rodiče s předškoláky.

Klub měl celkem 56 členů.

Nekoř
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V uplynulém roce se činnost klubu nadále za-
měřovala především na již zavedené aktivity, 
vznikly ale také nové kroužky – kroužek spole-
čenských her a kroužek psaní na stroji.

Divadelní spolek NeDivSe jako každý rok vy-
stoupil na Neratovských poutních slavnostech, 
tentokrát s pohádkovým příběhem Kámen.

Keramická dílna a výtvarný kroužek – za-
hrnovaly převážně práci s hlínou, malování na 
hedvábí, pokreslování triček, malování na sklo 
aj. (dle zájmu dětí).

Hudební kroužek – hlavní náplň tvoří pří-
prava hudebního doprovodu ke mším v Nera-
tově a blízkém okolí, dále výuka hry na hudební 
nástroje (fl étna, kytara, rytmické nástroje, …); 
v roce 2006 byly vyslyšeny prosby a přání vět-
šiny členů hudebního kroužku a zakoupili jsme 

nové odposlechy, které jsme poprvé úspěšně 
využili při Neratovských poutních slavnostech 
jak při hraní na mších, tak při divadelním před-
stavení.

Výuka náboženství – probíhá ve skupinkách 
podle věku dětí.

Kroužek společenských her – otevřen všem 
dětem různého věku, úspěch má i u dospělých.

Kroužek psaní na stroji – zakoupili jsme 
počítačový program psaní na stroji, na kterém 
si každý může individuálně procvičovat své 
schopnosti

V roce 2007 bychom chtěli pokračovat ve stá-
vající činnosti, uvažujeme o rozšíření kroužku 
společenských her.

V roce 2006 měl klub 31 členů, z toho 4 řádné 
a 27 přidružených.

Neratov

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 spor-
tech: volejbal, malá kopaná, stolní tenis, nohej-
bal, fl orbal, aerobic a lezecký kroužek. V roce 
2006 se podařilo připravit dva volejbalové týmy 
na mezinárodní turnaje: Lugo di Ravenna e 
Nervesa della Battaglia.

Dále se sportovci Klubu SHM zúčastňovali 
turnajů ve volejbale, fl orbale, malé kopané a ve 
stolním tenise pořádané SHM. Smíšené volej-
balové družstvo již třetím rokem reprezentuje 
Klub SHM a Salesiánské středisko mládeže na 
Amatérské volejbalové lize v Hradci Králové. 
V současnosti se Klub SHM potýká se stolním 

tenisem, sportem, který nemá zatím žádného 
dobrovolníka – vedoucího.

Podařilo se rozšířit volejbalovou a fl orbalo-
vou základnu o kategorie mladších a starších 
žáků a žákyň.

Již tradičně se klub podílel na spolupořádání 
jednorázových akcí organizovaných Salesián-
ským střediskem mládeže. Mezi takové akce 
patří tradiční Odpoledne her a písní, Festival 
SHM, Den dětí, Den rodin, Muzikantská Ce-
cilka, Vánoční odpoledne, Mikulášská besídka, 
Silvestrovský večer, atd.

Klub pořádá také prázdninové akce. Ty probí-
haly pro všechny věkové kategorie mládeže: Sá-
zava – vodácký tábor pro starší chlapce, Ohře – 
vodácký tábor pro studenty SŠ, nejmladší – 
smíšená skupina mladších chlapců a děvčat, 
děvčata – tábor pro starší dívky, středověk – tá-
bor pro starší chlapce, Alpy – vysokohorská tu-
ristika pro studenty SŠ, příměsťák – příměstský 
tábor pro děti.

Na konci roku měl klub 107 členů.

Pardubice
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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, ke kterým patří:

Pravidelná zájmová činnost
Kroužky:
  tvořivé (keramika, Šikovné ruce, 

Klubíčko, modelář)
  sportovní (soft ball a fotbal, fl orbal, aerobic, 

tanec, pohybovky)
  jazykové (angličtina, italština)
  hudební (klavír, klávesy, fl étna, kytara)
  speciální (logopedie, vaření, divadlo, 

náboženství)

Plavání:
  jedenkrát týdně mohou členové střediska 

využít zdarma hodinu plavání s pedagogic-
kým doprovodem (probíhalo v 1. polovině 
roku)

Nepravidelná činnost
Jedenkrát za měsíc odpolední tvoření nejen pro 
děti (windowcolor, malování jutových tašek, 
savování, zdobení velikonočních vajec, výroba 
mýdla, batikování, obrázky z ovčího rouna, 
adventní věnce), Tříkrálová sbírka, dětský kar-
neval k Donu Boskovi, účast na celostátních 
fl orbalových turnajích SHM v Praze s na fl or-
balovém turnaji Sokolská liga Plzeň Roudná, 
sobotní keramika pro rodiče, květnová akade-
mie, závěrečný táborák, den otevřených dveří, 
střediskové výlety (údolím Berounky, zřícenina 
hradu Buben, Křížový Vrch, Praha, hrad Lo-
pata), vánoční besídka, výstava betlémů, víken-
dové pobyty

Prázdninové tábory a chaloupky
  jarní tábor v Klenčí pro děvčata 3.–5. tř.
  letní tábor Capartice pro chlapce a děvčata 

1.–3. tř.
  letní chaloupka Domaslav pro věřící děvčata 

4.–6. tř.
  letní tábor Srní pro děvčata 4.–6. tř.

  letní tábor Dolný Kubín pro děvčata 6.–8. tř.
  letní chaloupka Vysoké nad Jizerou pro 

věřící děvčata od 7. tř.

Neorganizovaná mládež
Od pondělí do čtvrtka máme otevřenou volnou 
oratoř, do které mohou děti a mladí volně při-
jít. Nabízíme jim stolní hry, stolní tenis, stolní 
fotbal, šipky, fl orbal a různé míčové hry. Během 
roku jsme pro tyto účastníky zorganizovali také 
tyto činnosti a aktivity: soutěž k donu Boskovi, 
střediskový turnaj ve stolním tenise, střediskový 
turnaj ve stolním fotbale, soutěž „kdo je kdo“, 
děti pomáhají dětem – výroba svíček, výroba 
dárků pro děti z denního stacionáře a jejich pře-
dání, Betlémské hvězdy – 3 adventní setkání

Setkání vedoucích
Vždy jednou za měsíc se scházíme s vedoucími 
našich kroužků ke zhodnocení a plánování 
činnosti a aktivit. Součástí setkání je formační 
okénko. V první polovině roku (leden–červen) 
jsme se snažili prohloubit hodnotu společen-
ství, stmelení skupiny a vzájemnou komuni-
kaci. V druhé polovině (říjen–prosinec) jsme se 
zaměřili na osobnost vychovatele Jana Boska.

Během roku jsme uskutečnili další dvě ne-
formální setkání, závěrečné červnové grilo-
vání a prosincový výjezd do Prahy na muzikál 
„Bídníci“.

Vzdělávání
V průběhu roku dvě z našich vedoucích úspěšně 
absolvovali kurz pro hlavní vedoucí dětského 
tábora pořádaný IDM MŠMT, a získali tak pří-
slušné osvědčení (květen). Další čtyři z našich 
dobrovolníků absolvovali úspěšně dobrovol-
nický program Margherita pořádaný SADBOU 
(Salesiánská asociace Dona Boska) a obdrželi 
příslušné osvědčení. Program je akreditován 
MŠMT.

Propagace
O našich aktivitách a činnosti jsou pravidelně 
informováni děti, mladí i rodiče prostřednic-
tvím nástěnek uvnitř střediska, venkovních vý-
věsek i webových stránek. Nejúčinnějším způ-
sobem zůstává osobní pozvání a zapojení do 
činností a jednorázových aktivit a také osobní 
předání letáčků k jednotlivým akcím. Zároveň 
je průběžně doplňována fotogalerie na našich 

Plzeň
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webových stránkách a také vedeme fotografi c-
kou kroniku.

K propagaci zahájení činnosti na začátku 
nového školního roku jsme využili možnost 
informačních letáků v tramvajových vozech 

a také plakátky v základních školách v blízkém 
okolí klubu.

Členskou základnu tvořili 4 řádní členové 
a 233 přidružených členů.

Činnost zahrnuje především sportovní akti-
vity. Členové klubu se účastní pravidelně ce-
lostátních turnajů v malé kopané i ve fl orbale. 
Kromě toho se členové klubu aktivně zapojují 
do programu přípravy na manželství. Jednak do 

vzdělávání a přípravy nových vedoucích a lek-
torů a také do přímé práce se snoubenci.

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

Praha 1

Sídlo Klubu je v blízkosti centra Prahy, cca 
pět minut od stanice metra Florenc. Budova, 
kde se Klub nachází patří Kongregaci sester sa-
lesiánek. 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 stu-
dentky 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 DKSŠ Vítkova 12. Ně-
která setkání byla organizována i mimo Prahu, 
např. Lipiny (duchovní obnova), Plzeň (herní 
setkání). Vedoucí se každoročně účastní také 
akreditovaných kurzů a dále dnů Salesiánské 
spirituality, které pořádá Kongregace sester 
salesiánek.

Prázdninové akce pro děti
V roce 2006 náš Klub organizoval 10 prázdni-
nových pobytů. Na každé z těchto akcí bylo cca 
15–20 účastníků ve věku do 18 let. Tyto prázd-
ninové pobyty byly na různých místech naší 
republiky – Valdov, Nechralice, Brandýs nad 
Orlicí, Vidče, Fryšava, Jeníkov u Teplic, Stebno, 
Milhostice. Dále jsme pořádali putovní akci 
Česká Sibiř a cyklistickou putovní akci po již-

ních Čechách. Cílem těchto pobytů je vhodně 
prožít volný čas o prázdninách. Program na tyto 
akce si připravují vedoucí společně s animátor-
kami na setkání vedoucích pod vedením sester 
Salesiánek, je zaměřen na rozvoj osobnosti, pře-
devším sociálních dovedností se snahou učit 
děti laskavosti, dobru, samostatnosti, zodpověd-
nosti, spolupráci, vstřícnosti, přátelství a odpuš-
tění. Každá tzv. chaloupka měla svůj program, 
svůj režim, své téma. Účastníci se tak mohly 
hravou formou skrze sport, turistiku, kulturu, 
hudbu učit a poznávat krásy přírody, ale i sami 
sebe, své schopnosti a dary.

Víkendové akce během školního roku 
pro mládež
Víkendové akce organizujeme pro současné 
i bývalé studentky DKSŠ, které pocházejí z ne-
úplných a nefunkčních rodin a přinášejí si nej-
různější zranění. Finanční a sociální situace 
v rodinách těchto dívek je často složitá a ve-
lice tíživá. Proto se organizování víkendových 
výjezdů setkalo s velkým ohlasem. Cílem je 
smysluplné využití volného času, rozvoj sociál-
ních dovedností v nemalé míře také poznávání 
krás přírody a naší vlasti. Některé výjezdy jsou 
zaměřeny také formačně s využitím nabídky 
programů jiných organizací. Uskutečnili jsme 
výjezd do Pardubic a do Rumburka.

Protože tento projekt nebyl pro rok 2006 
podpořen dotací z MHMP, museli jme počet 
výjezdů značně omezit.

Praha-Karlín
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Jednorázové akce pro děti a mládež
Z jednorázových akcí pro děti Klub pořádal: 

karneval, pečení mazanců a velikonočních be-
ránků, herní odpoledne na zahradě DKSŠ, vy-
cházku k Vltavě, rozloučení se školním rokem, 
adventní tvořivé odpoledne, pečení perníko-
vých chaloupek, vánoční besídku.

V rámci práce s rodinami se uskutečnilo ně-
kolik jednodenních výletů pro rodiny: sáňko-
vání na Vítkově, výlet na Petřín, výlet do stře-
dověku – skanzen Řepova. Výlety jsou pořádány 
pro celé rodiny. Mohou se jich však účastnit 
i děti bez rodičů.

Herní odpoledne jsou určena dětem s rodiči, 
většinou se jich účastní maminky s dětmi. Ně-
které probíhají v klubovnách klubu, dále máme 
k dispozici zahradu CMŠ, tělocvičnu, cvičnou 
kuchyňku a hřiště DKSŠ.

Volná oratoř pro děti
V roce 2004 se po delší pauze (od povodní 
v roce 2002) podařilo otevřít v nově rekonstru-
ovaných prostorách 2 klubovny pro volnou ora-
toř, je určena dětem školního věku, které si chtějí 

ve volném čase něco zahrát, něco se naučit, být 
společně, poznat nové kamarády, jezdit na vý-
lety. 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 spor-
tovní hřiště a zahrádku v areálu objektu. V zimě 
užíváme tělocvičnu v DKSŠ.

V roce 2006 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 šikovné 
ruce, ekohrátky, sportovní, výtvarný a hudební 
kroužek. Dále pro starší děti, dramatický krou-
žek a výtvarný kroužek. V letošním roce klub 
rozšířil svoji činnost o kroužek italského jazyka 
a o klub Spirála, jsou určeny středoškolské mlá-
deži. Klub také jedenkrát týdně pronajímá tělo-
cvičnu od TJ Sokol Karlín, kde probíhá kroužek 
odbíjené.

Členskou základnu klubu tvořilo 85 členů.

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 kli-
enty se staly vícečetné a sociálně slabší rodiny.

V letošním roce navštěvovalo náš klub cca 
440 klientů ve věku 0–25 let. Největším procen-
tem 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 téměř 100 dětí. Dále do nabídky 
klubu patřila výtvarka, keramika a šikovné 
ruce. Schůzek těchto kroužků se účastnilo cca 
120 dětí za týden. Dvakrát týdně se scházeli 
chlapci z kroužku železničního modeláře, který 
má v našem klubu již dlouholetou tradici. Na-
bídku pravidelných aktivit doplňoval stolní 
tenis, sportovní hry, divadelní a kouzelnický 
kroužek a jazykové a hudební kroužky. Aktivity 
předškolních dětí, maminek na mateřské dovo-
lené a rodinné akce se rozvíjely v rámci Klubu 
maminek, Školičky u Svišťů a během Rodin-

ných odpolední. Novinkou v naší nabídce pro 
dospělé byl Motivační kurz EU (PC, účetnictví, 
pedagogika, psychologie, personalistika).

Jednorázové akce – v roce 2006 jsme také 
uspořádali přes 50 krátkodobých akcí – karne-
val, vystoupení hudebního kroužku, místní tur-
naje ve stolním tenise, sobotní tvoření, vánoční 
koncerty, adventní trhy atd. V klubu se uskuteč-
nilo také šest celostátních akcí: taneční setkání, 
výtvarné soutěže a semináře, turnaj 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 9 táborů, z toho 
jeden o jarních a osm o letních prázdninách. 
Celkem se jich zúčastnilo přes 180 dětí.

Personálně zajišťuje činnost klubu 20 spolu-
pracovníků, z nichž je 17 dobrovolníků. Kromě 
těchto stálých spolupracovníků máme 10 spo-
lupracovníků, kteří pomáhají v naší organizaci 
příležitostně.

Členskou základnu klubu tvořilo 520 členů.

Praha-Kobylisy
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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 preventiv-
ního 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:

Oslava svátku sv. Jana Boska
Této akce se účastnily děti, které jezdí na akce 
společně s rodiči. Byl pro ně připraven du-
chovní program a následně zábavný program 
s divadlem. Této akce se účastnilo asi 70 dětí 
a mladých lidí.

Cyklistická pouť na Velehrad
Každoročně pořádáme cyklistickou pouť na ně-
které poutní místo společně s farností Povýšení 
sv. Kříže a farností Stražisko. Cyklistické poutě 
se účastnilo celkem 32 mladých lidí i s rodiči.

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

Jarní prázdniny
Jarní prázdniny jsou vždy spojené s výukou 
běžeckého a sjezdového lyžování a snowboar-
dingu na Staré Vodě v Jeseníkách. Pro rok 2006 
jsme museli připravit dva turnusy pro velký zá-
jem dětí a mladých lidí: 1.–6. 2. a 6.–11. 2. 2006, 
na kterých se vystřídalo na 85 lyžařů.

Podzimní prázdniny
Podzimní prázdniny se uskutečnily na Staré 
Vodě v Jeseníkách a byly zarámovány pohád-
kou „O ztracené lásce“. Celkem se účastnilo 
na 61 dětí. Vzhledem ke kapacitě turistické 
základny jsme s chlapci uskutečnili putování 
do přírody na loveckou chatu Neděle pod Žá-
rovým vrchem.

Vánoční prázdniny
Každoročně vyrážíme o vánočních prázdni-
nách na Starou Vodu trénovat na běžkách. 
Vzhledem k absenci sněhu jsme si místo běžek 
a lyží vzali kolečkové brusle, které se nám v pro-

gramu velice osvědčili. Akce se účastnilo na 35 
dětí. Prázdniny jsme zakončili i loučením se sta-
rým rokem a přivítali rok 2006.

Letní prázdniny
Největší podíl výchovné práce s dětmi a mla-
dými lidmi se uskuteční v době letních prázdnin. 
V roce 2006 jsme uspořádali celkem 8 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 sku-
piny animátorů:
  ti, kteří prošli základním školením, mají 

animátorské zkoušky a zdravotnické kurzy, 
včetně těch, kteří ještě nesplňují věk 18 let 
(těchto animátorů je 23)

  skupina mladých lidí, kteří se teprve připra-
vují na službu animátora, projevili zájem 
o tuto práci a systematicky poznávají tuto 
službu (těchto budoucích animátorů je 11)
V roce 2006 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. Jedna 
animátorka vykonala závěrečné zkoušky a dvě 
animátorky získaly průkaz zdravotníka.

Je třeba konstatovat, že v Klubu SHM Prostě-
jov vznikl velmi kvalitní tým animátorů, kteří 
se s opravdovým nasazením a zaujetím věnují 
výchovné práci s dětmi a mladými lidmi. Vý-
chovná 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 vol-
ného času při CMG Prostějov.

Materiální základna, školící a duchovní cen-
trum 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.

Klub měl v roce 2006 celkem 32 členů.

Prostějov
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Také v roce 2006 na faře v Horním Starém 
městě Trutnov konaly pravidelné schůzky. Ne-
jen pro děti, které se jich účastnily, jsme uspořá-
dali tři tábory o letních prázdninách.

Z jednorázových akcí proběhly tradiční sou-
těžení na farní zahradě, dětský den, duchovní 

obnova, mikulášská besídka a vánoční nadílka, 
oslava svátku sv. Jana Boska a několik výletů. 
Kromě toho měly starší děti možnost zúčastnit 
se setkání s psychologem.

Klub má v současné době 36 členů.

Trutnov

Během školního roku se pravidelně konají 
schůzky pro děti z Třemošnice, které jsou 
doplňovány o krátkodobé akce. Hodně vyu-
žívaná je lezecká stěna, kterou jsme zprovoz-

nili v roce 2005, a mezi dětmi je o lezení stále 
velký zájem.

Členskou základnu klubu tvořilo celkem 58 
členů.

Třemošnice

Také v roce 2006 nabízel klub dětem, mládeži, 
ale i dospělým pravidelné i jednorázové ak-
tivity.

Velký zájem byl již tradičně o sportovní 
kroužky: minikopanou, fl orbal a volejbal.

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 i rodičům 
příležitost využít výtvarné a rukodělné doved-
nosti. Turistické oddíly se scházely pravidelně 
a mají ve svých řadách přes 30 chlapců a děv-
čat. 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 je-
jich ratolesti fungovalo každý týden aktivní do-
poledne. Velký zájem především v zimním ob-
dobí byl o relaxační cvičení pro ženy a dívky. 
Dramatický kroužek se scházel nepravidelně, 
ale jeho členky připravili pěkné vystoupení.

Své místo si získaly také kapely, které se za-
čaly pravidelně scházet v nové zkušebně.

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

Členové klubu uspořádali v roce 2006 také 
řadu krátkodobých akcí celostátního i míst-
ního charakteru (turnaje O pohár uhříněves-
kého starosty, turnaje ve fl orbale, víkendové 
výpravy, jednodenní výlety atd.). O jarních 
a letních prázdninách se konaly již tradičně 
tábory.

Velmi vydařené bylo také putování po Bul-
harsku, kterého se zúčastnili především vedoucí 
a animátoři. Na konci roku se také uskutečnilo 
setkání vedoucích. V roce 2006 získalo sedm 
mladých osvědčení zdravotníka a dva vedoucí 
absolvovali kurz pro hlavní vedoucí táborů.

Kromě aktivit pořádaných klubem jsme se 
také zúčastňovali celostátních akcí SHM.

Rok 2006 byl pro náš klub poměrně náročný, 
ale zároveň i úspěšný. Díky grantu Magistrátu 
hl. m. Prahy jsme dokončili první etapu rekon-
strukce dětského hřiště pro mladší děti. Také 
jsme obdrželi investiční dotaci z MŠMT a po-
dařilo se nám zprovoznit suterénní víceúčelou 
klubovnu a zkušebnu pro hudební kroužky. 
Kromě toho jsme také zakoupili novou apara-
turu pro naše kapely.

V roce 2006 měl klub 226 členů.

Uhříněves–Kolovraty
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Klub se zaměřuje především na činnost kroužků. 
A to jak sportovních (stolní tenis, fl orbal, fotbal) 
tak dovednostních (keramika, výtvarka). Nový 
kroužek – mateřský klub Ovečka – zastřešuje se-
tkávání maminek s malými dětmi. V roce 2006 
bylo v nabídce klubu 21 kroužků a staralo se o ně 
asi 20 vedoucích.

Vyvrcholením činnosti kroužků jsou tábory 
a chaloupky, těch jsme uspořádali celkem 7.

Přidružení členové navštěvují jednotlivé 
kroužky, které svou nabídku během roku dopl-
ňují různými výlety, exkurzemi, turnaji apod. Ty 
přináší nové poznatky či zážitky. Pokud krou-
žek připraví akci většího charakteru, je zpravi-
dla pro širší veřejnost.

Pro neorganizovanou mládež a širší veřej-
nost organizujeme zájezdy (poznávací, spor-

tovní, poutní). Pro nečleny je také určen závod 
K24 a různé turnaje (fotbalové, fl orbalové).

Vedoucí jednotlivých kroužků se účastní 
vzdělávacích kurzů, které pořádá SHM, popř. 
jiné organizace. Další vzdělávání probíhá z od-
borných tiskovin. Formaci zajišťuje náš du-
chovní správce – P. Miloslav Kabrda, který je 
velice vstřícný k činnosti našeho Klubu.

Klub své aktivity prezentuje na svém webu. 
Informace o akcích jsou rovněž zveřejňovány 
prostřednictvím městského rozhlasu a na ofi ci-
álních plakátovacích plochách. Dvě pravidelné 
akce mají svoje vlastní stránky (www.boud-
ky.signaly.cz, a www.k24.signaly.cz).

Během roku 2006 Klub evidoval 205 členů.

Újezd u Brna

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. Kromě toho klub pro 
děti pořádal také jednorázové akce.

Na konci roku měl klub 25 členů.

Vimperk

Činnost klubu zahrnovala především zkoušky 
tanečních kroužků, které mají již svou dlouhole-
tou tradici. Děvčata se účastnila také tanečních 
soustředění a několikrát během roku vystupo-
vala při různých příležitostech (např. celostátní 

ples SHM, ples BiGy ve Žďáře nad Sázavou). 
Kromě tance byl program kroužků doplněn 
také několika výlety a výtvarnými aktivitami.

V roce 2006 měl klub 25 členů.

Žďár nad Sázavou



Přehled o hospodaření SHM 
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Ústředí Salesiánského hnutí mládeže hospo-
dařilo v roce 2006 s výnosy v celkové částce 
1  613  280,50  Kč a náklady 1  659  298,58  Kč.

Hospodářský výsledek po zdanění byl ve 
ztrátě –46  018,08  Kč.

Přehled o hospodaření ústředí

Výkaz zisku a ztráty – ústředí

Název ukazatele Číslo řádku Za účetní období celkem

 A. Náklady

 I. Spotřebované nákupy celkem: Součet ř. 2 až 5 1 271  298,00

 1. Spotřeba materiálu 2 271  298,00

 2. Spotřeba energie 3  

 3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 4  

 4. Prodané zboží 5  

 II. Služby celkem: Součet ř. 7 až 10 6 572  862,02

 5. Opravy a udržování 7  

 6. Cestovné 8 94  949,00

 7. Náklady na reprezentaci 9 20  000,00

 8. Ostatní služby 10 457  913,02

 III. Osobní náklady celkem: Součet ř. 12 až 16 11 516  000,00

 9. Mzdové náklady 12 417  421,00

 10. Zákonné sociální pojištění 13 98  579,00

 11. Ostatní sociální pojištění 14  

 12. Zákonné sociální náklady 15  

 13. Ostatní sociální náklady 16  

 IV. Daně a poplatky celkem: Součet ř. 18 až 20 17 0,00

 14. Daň silniční 18  

 15. Daň z nemovitostí 19  

 16. Ostatní daně a poplatky 20  

 V. Ostatní náklady celkem: Součet ř. 22 až 29 21 281  711,56

 17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 22  

 18. Ostatní pokuty a penále 23  

 19. Odpis nedobytné pohledávky 24  

 20. Úroky 25  

 21. Kursové ztráty 26  

 22. Dary 27  

 23. Manka a škody 28  

 24. Jiné ostatní náklady 29 281  711,56

 VI.  Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných 

položek celkem: Součet ř. 31 až 36

30 8  325,00
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Název ukazatele Číslo řádku Za účetní období celkem

 25.  Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného 

majetku

31 8  325,00

 26.  Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 

nehmotného a hmotného majetku

32  

 27. Prodané cenné papíry a podíly 33  

 28. Prodaný materiál 34  

 29. Tvorba rezerv 35  

 30. Tvorba opravných položek 36  

 VII. Poskytnuté příspěvky celkem: Součet ř. 38 až 39 37 9  102,00

 31.  Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními 

složkami

38  

 32. Poskytnuté členské příspěvky 39 9  102,00

 VIII. Daň z příjmů celkem ř. 41 40 0,00

 33. Dodatečné odvody daně z příjmů 41  

  Náklady celkem ř. 1+6+11+17+21+30+37+40 42 1  659  298,58

 B. Výnosy  

 I.  Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem: 

Součet ř. 44 až 46

43 474  543,60

 1. Tržby za vlastní výrobky 44  

 2. Tržby z prodeje služeb 45 474  543,60

 3. Tržby za prodané zboží 46  

 II.  Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem: 

Součet ř. 48 až 51

47 0,00

 4. Změna stavu zásob nedokončené výroby 47  

 5. Změna stavu zásob polotovarů 48  

 6. Změna stavu zásob výrobků 50  

 7. Změna stavu zvířat 51  

 III. Aktivace celkem: Součet ř. 53 až 56 52 0,00

 8. Aktivace materiálu a zboží 53  

 9. Aktivace vnitroorganizačních služeb 54  

 10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 55  

 11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 56  

 IV. Ostatní výnosy celkem: Součet ř. 58 až 64 57 10  789,90

 12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 58  

 13. Ostatní pokuty a penále 59  

 14. Platby za odepsané pohledávky 60  

 15. Úroky 61 3  330,90

 16. Kurzové zisky 62  

 17. Zúčtování fondů 63  

 18. Jiné ostatní výnosy 64 7  459,00
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Náklady a výnosy ústředí SHM v roce 2006

Náklady ústředí 2006

materiál 271  298 16 %

služby 572  862 34 %

osobní náklady 516  000 31 %

ostatní náklady 281  712 17 %

odpisy 8  325 1 %

poskytnuté příspěvky 9  102 1 %

Výnosy ústředí 2006

tržby za vlastní výkony 474  544 29 %

ostatní výnosy 10  790 1 %

přijaté příspěvky 264  622 16 %

provozní dotace 863  325 54 %

Název ukazatele Číslo řádku Za účetní období celkem

 V.  Tržby z prodaného majetku, zúčtování rezerv 

a opravných položek celkem: Součet ř. 66 až 72

65 0,00

 19.  Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného 

a hmotného majetku

66  

 20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 67  

 21. Tržby z prodeje materiálu 68  

 22. Výnosy z krátkodobého fi nančního majetku 69  

 23. Zúčtování rezerv 70  

 24. Výnosy z dlouhodobého fi nančního majetku 71  

 25. Zúčtování opravných položek 72  

 VI. Přijaté příspěvky celkem: Součet ř. 74 až 76 73 264  622,00

 26.  Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními 

složkami

74 183  122,00

 27. Přijaté příspěvky (dary) 75 80  000,00

 28. Přijaté členské příspěvky 76 1  500,00

 VII. Provozní dotace celkem ř. 78 77 863  325,00

 29. Provozní dotace 78 863  325,00

  Výnosy celkem ř. 43+47+52+57+65+73+77 79 1  613  280,50

 C. Výsledek hospodaření před zdaněním (±) ř. 79–ř.42 80 –46  018,08

 34. Daň z příjmů 81  

 D. Výsledek hospodaření po zdanění (±) ř. 80–ř. 81 82 –46  018,08

Účetní závěrka ústředí za rok 2006 byla ověřena auditorem.
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Přehled o hospodaření SHM (včetně klubů)

Subjekt Výnosy Náklady Hospodářský výsledek

SHM Klub České Budějovice 434  018,06 402  942,23 31  075,83

SHM Klub Fryšták 34  704,51 26  531,00 8  173,51

SHM Klub Hlinsko 51  319,40 51  384,50 –65,10

SHM Klub Hradec Králové 105  830,53 116  391,70 –10  561,17

SHM Klub Koryčany 50  776,24 34  197,30 16  578,94

SHM Klub Kroměříž 417  482,60 691  385,50 –273  902,90

SHM Klub Krucemburk 96  843,08 96  940,20 –97,12

SHM Klub Liblice 206  894,95 236  013,50 –29  118,55

SHM Klub Mor. Budějovice 60  292,61 63  218,60 –2  925,99

SHM Klub Nekoř 104  848,94 95  654,90 9  194,04

SHM Klub Neratov 24  097,08 28  497,40 –4  400,32

SHM Klub Pardubice 303  717,57 314  941,00 –11  223,43

SHM Klub Plzeň 1  293  606,84 1  348  243,32 –54  636,48

SHM Klub Praha Karlín 237  414,73 245  474,50 –8  059,77

SHM Klub Praha Kobylisy 1  010  104,82 1  034  898,61 –24  793,79

SHM Klub Prostějov 403  651,25 406  915,00 –3  263,75

SHM Klub Trutnov 16  330,16 15  918,00 412,16

SHM Klub Třemošnice 97  382,09 97  098,50 283,59

SHM Klub Uhříněves-Kolovraty 709  699,46 706  941,84 2  757,62

SHM Klub Újezd u Brna 511  289,20 511  093,00 196,20

SHM Klub Hradec nad Morav. 7  982,31 8  551,90 –569,59

SHM Klub Ústí nad Orlicí 1  200,76 1  188,00 12,76

SHM Klub Kostelec nad Orlicí 24  820,00 23  553,00 1  267,00

SHM Klub Žďár nad Sázavou 15  100,00 15  100,00 –

SHM Klub Praha 1 28  665,00 28  665,00 –

SHM Klub Hodslavice 10  000,00 10  000,00 –

Ústředí 1  613  280,50 1  659  298,58 –46  018,08

Celkem 7  871  352,69 8  271  037,08 –399  684,39

Salesiánské hnutí mládeže hospodařilo v roce 
2006 s výnosy v celkové částce 7  871  352,69  Kč 
a náklady 8  271  037,08 Kč.

Hospodářský výsledek po zdanění byl ve 
ztrátě –399  684,39  Kč.
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SHM přijalo v roce 2006 od MK provozní dotace 
v celkové výši 71  000  Kč, pro ústředí byla určena 
částka 15  000  Kč, zbývající částka 56  000  Kč byla 
určena pro kluby s právní subjektivitou a je o ní 
účtováno v účetnictví těchto klubů.

Od MŠMT přijalo SHM v roce 2006 provozní 
dotace v celkové výši 1  560  000  Kč, pro ústředí 
byla určena částka 413  125  Kč, zbývající částka 
1  146  875  Kč byla určena pro kluby s právní 
subjektivitou a je o ní účtováno v účetnictví 
těchto klubů. Dále přijalo SHM v roce 2006 
od MŠMT investiční dotaci v celkové výši 
233  000  Kč a celá byla určena pro kluby s právní 

subjektivitou a je o ní účtováno v účetnictví 
těchto klubů.

SHM přijalo v roce 2006 od MPSV provozní 
dotace v celkové výši 435  200  Kč, pro ústředí 
byla určena celá částka. Dále přijalo SHM 
v roce 2006 od MHMP neinvestiční dotaci 
v celkové výši 70  000  Kč a celá byla určena pro 
kluby s právní subjektivitou a je o ní účtováno 
v účetnictví těchto klubů.

Ekonomická část výroční zprávy byla dne 
17. března 2007 schválena na Národní radě 
SHM v Prostějově.
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