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Salesiánské hnutí mládeže 

(dále jen SHM) je křesťanské občanské sdružení. 

Naším posláním je vychovávat děti a mládež, 

vytvářet podmínky pro jejich všestranný rozvoj, 

zprostředkovávat a předávat jim 

křesťanské hodnoty.

Pracujeme s dětmi, mladými lidmi a rodinami. 

Poskytováním solidní nabídky využití volného času 

a uplatňováním preventivního systému 

se snažíme předcházet negativním jevům 

a podporovat zdravý rozvoj dětí. Mladým lidem 

starším 15 let nabízíme podíl na utváření naší 

nabídky a rovněž na ovlivňování chodu celé 

organizace. Naším heslem je „Mladí pro mladé“.

Aktivity, které pořádáme, zahrnují všestranné 

činnosti v klubech (kroužky, kluby a oratoře, 

výpravy, výlety, turnaje, tábory), celostátní akce 

(festivaly, turnaje, soustředění, plesy), 

zahraniční pobyty (výměnné, mezinárodní hry 

salesiánské mládeže), vzdělávání a formaci 

vedoucích a trenérů, prorodinné aktivity 

(přípravu snoubenců, centra pro rodinu, 

mateřská centra).
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SHM vzniklo v prosinci 1991. V roce 1992 se skupina mlá-
deže pod vedením několika salesiánů a sester FMA zúčastnila 
akce „Confronto ’92“ v Itálii. Jednalo se o setkání mladých 
lidí z celé 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 svo-
bodný 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 má možnost se 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. Její činnost nahradila 
formace členů SHM přímo v klubech a zčásti její úkoly pře-
vzal duchovní rádce. V červnu 1999 jsme se stali členy České 
rady dětí a mládeže a navázali kontakty s dalšími mládežnic-
kými organizacemi (YMCA, Junák, Pionýr, Folklórní sdru-
žení, ATOM, Česká tábornická unie), se kterými jsme spo-
lupracovali.

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.

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 v SHM

Výchova a formace – výchovná činnost v klu-
bech 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, kte-
rými 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, se-
tkání 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.

Organizační struktura a členská základna

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 2007 mělo SHM 33 klubů, z toho 30 
s právní subjektivitou. Členskou základnu tvo-
řilo 2  554 členů – z toho 2  193 do 26 let.

Členové Předsednictva 
Národní rady SHM v roce 2007:
  Mgr. Lukáš Zrzavý – prezident,
  Mgr. P. Josef Glogar– delegát SDB 

(do 31. 8. 2007),
  Mgr. P. Jindřich Čáp – delegát SDB 

(od 1. 9. 2007),
  Mgr. Markéta Hanáková – delegátka FMA,
  Stanislav Paseka – delegát ACS,
  Josef Wenzl – sekce ekonomiky,
  Ing. Lucie Lišková – sekce kultury,
  Mgr. Pavel Blažek – sekce chaloupky,
  Mgr. Tomáš Martinec – sekce sportu,
  Gábina Kučerová – zástupce klubů SHM,
  JUDr. Markéta Selucká, Ph. D. – zástupce 

klubů SHM,
  Alžběta Fuchsová – zástupce klubů SHM,
  Bc. Pavel Fasora – zástupce klubů SHM,
  Jan Zrzavý – zástupce klubů SHM.

Zpráva o stavu SHM

I v roce 2007 byl stav SHM dobrý a stabili-
zovaný. V březnu nám byl na období let 2007 
až 2010 opět udělen čestný titul Organizace 
uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi 
a mládeží.

Hlavní úkoly pro rok 2007 zahrnovaly:
  přípravu strategie a formace
  zprovoznění nových webových stránek

Obojí se nám podařilo naplnit. Strategie do 
roku 2013 byla schválena Národní radou SHM. 

V oblasti formace byla započata vážná diskuze 
o spolupráci se Sdružením salesiánů spolupra-
covníků a došlo ke změně na pozici duchovního 
rádce. Od 1. září 2007 jím je Mgr. P. Jindra Čáp, 
který byl v rámci SDB částečně uvolněn pro 
práci v SHM.

Podařilo se nám také zprovoznit nové inter-
netové stránky. Realizace byla to trochu slo-
žitější, než jsme si původně představovali, ale 
výsledek stojí za to. Máme novou možnost pre-
zentovat naši činnost na veřejnosti i efektivní 
způsob předávaní informací uvnitř SHM.
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Významné události roku 2007

Únor
  XIII. křesťanský ples mladých

Březen
  Národní rada SHM v Prostějově

Duben
  Účast na XVIII. Mezinárodních hrách 

salesiánské mládeže v Německu
  Školení táborových vedoucích v Brně

Květen
  Festival SHM v Pardubicích

Listopad
  Výjezdní zasedání PNR v Koryčanech

Činnost prezidenta

Prezident SHM, Mgr. Lukáš Zrzavý, plnil 
všechny úkoly, které vyplývají ze stanov (po-
depisování zásadních dokumentů, svolávání 
PNR, zastupování SHM, účast na celostátních 
akcích). Zastupování SHM bylo v posledním 

roce zaměřeno na větší kontakt se salesián-
skou rodinou. Vzhledem k tomu, že prezident 
již není v představenstvu ČRDM, bylo jeho pů-
sobní v této oblasti omezeno, stále ale zůstávají 
osobní kontakty.

Činnost ústředí

Ústředí zajišťovalo v roce 2007:
  zasedání PNR a NR a plnění úkolů z nich 

vycházejících,
  kontakt se sekcemi a technické zázemí 

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

  kontakt s kluby,
  provoz nafukovací skluzavky pro děti,
  prezentaci SHM na pražské Bambiriádě,
  vydávání Zpravodaje SHM – má spíše 

informační charakter (reprezentativním 
dokumentem je výroční zpráva),

  webové stránky SHM,
  spolupráci se státními orgány (po stránce 

dotací a vzdělávání),
  kontakt se salesiánskou rodinou, PGSI, 

ČRDM.

Chod ústředí zabezpečovali:
  Mgr. Magda Paseková – jednatelka,
  Josef Wenzl – ekonom, účetní,
  Bc. Petr Pošta – webmaster,
  Jan Zrzavý – provoz skluzavky,
  Naděžda Šindelářová – redaktorka Zpravodaje,
  Ing. Jaroslava Šmídová – distributorka 

Zpravodaje.



Celostátní akce – činnost sekcí SHM
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Sekce sportu

Sportovní sekce pokračovala ve své pravidelné 
činnosti. Hlavní náplní bylo pořádání sportov-
ních akcí, především turnajů ve stolním tenise, 
fotbale a fl orbale. Dále se sportovci z různých 
klubů zúčastnili XVIII. mezinárodních her sa-
lesiánské mládeže v Německu.

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

19.–21. ledna 2007, Koryčany
  2. bodovací turnaj

2.–4. března 2007, Újezd u Brna
  3. bodovací turnaj

18.–20. května 2007, Plzeň
  4. bodovací turnaj

19.–21. října 2007, Havířov
  Memoriál Bohumila Vavroše

23.–25. listopadu 2007, Ostrava

Těchto turnajů se zúčastnilo celkem přes 280 
hráčů z 8 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

Kromě toho se uskutečnily další akce:
  Soustředění reprezentantů

6.–11. 2. 2007, Ostrava
  1. turnaj družstev

31. 3. 2007, Brno
  2. turnaj družstev

21.–23. 9. 2007, Brno

Dále fungovala plně elektronická archivace prů-
běhů a výsledků turnajů.

Malá kopaná
Fotbalisté měli možnost účastnit se celkem šesti 
celostátních turnajů pořádaných ve třech věko-
vých kategoriích:

Nejmladší chlapci,
ročníky narození: 1995–1997
  Savio Cup

1. prosince 2007, Praha-Uhříněves

Mladší chlapci,
ročníky narození: 1992–1994
  1. kvalifi kační turnaj

24. března 2007, Praha-Uhříněves
  O pohár uhříněveského starosty

  2. kvalifi kační turnaj

19. května 2007, Ostrava

Starší chlapci.
ročníky narození: 1990–1992
  1. kvalifi kační turnaj

13. ledna 2007, Praha-Uhříněves
  O pohár uhříněveského starosty

  2. kvalifi kační turnaj

16. června 2007, Ostrava
  3. kvalifi kační turnaj

7. října 2006, Brno
  Frassati cup

Celkem se těchto turnajů zúčastnilo přes 330 
hráčů z 14 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: 1992–1994 (1993–1995)
  2. bodovací turnaj

27. ledna 2007, Praha-Uhříněves
  3. bodovací turnaj

21. dubna 2007, Praha-Uhříněves
  1. bodovací turnaj

10. listopadu 2007, Praha-Uhříněves

Starší chlapci,
ročníky narození: 1989–1991 (1990–1992)
  2. bodovací turnaj

20. ledna 2007, Praha-Uhříněves
  3. bodovací turnaj

10. března 2007, Praha-Uhříněves
  1. bodovací turnaj

3. listopadu 2007, Praha-Uhříněves
  2. bodovací turnaj

8. prosince 2007, Praha-Uhříněves

Celkem se těchto turnajů zúčastnilo téměř 600 
hráčů z 19 klubů, středisek a škol.
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Cyklistika
22.–23. června se v Újezdě u Brna konal již 
7. ročník Cyklomaratonu K  24. Zúčastnilo se 
ho celkem 119 závodníků , kteří v součtu zdo-
lali obdivuhodných 32  929  km.

XVIII. mezinárodní hry salesiánské 
mládeže – Německo 2007
XVIII. mezinárodní hry salesiánské mládeže 
se v roce 2007 uskutečnily v Německu v Duis-
burgu. Zastoupení dětí a mladých lidí bylo opět 
nejen evropské, ale celosvětové. Organizaci her 
garantovalo sdružení PGSI.

Za Českou republiku se her účastnilo 37 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 zazářili 
a vybojovali pět medailových postů, což je náš 
nejlepší výsledek v historii her. Dvě místa z toho 
byla zlatá, jedno stříbrné a dvě bronzová.

Naše výprava však nebyla úspěšná pouze 
výsledkově. Také atmosféra uprostřed týmu 
byla nevídaná. Hry měly opět dobrou úroveň 
a přinesly účastníkům mnoho nejen sportov-
ních zážitků.

Sekce kultury

V lednu proběhlo Taneční setkání, které uspo-
řádala sekce ve spolupráci s SHM Klubem Pra-
ha-Kobylisy tentokrát v Kobyliském divadle. 
V únoru se ve Žďáře nad Sázavou konal tradiční 
již XIII. křesťanský ples mladých. V březnu 
proběhl další ročník celostátní výtvarné a ke-
ramické soutěže.

K nabídce sekce kultury patří neodmyslitelně 
i festivaly. Květnový Festival SHM se usku-
tečnil opět v Pardubicích a pro zúčastněné byl 
příležitostí k seznámení se s činností jednotli-
vých klubů, k poznání nových výtvarných tech-
nik i k posezení v přátelské atmosféře. Rokáč 
Boudky mohli mladí navštívit tentokrát v září 
v Újezdě u Brna.

Sekce chaloupek a vzdělávání

V roce 2007 pořádala sekce opět kurz pro hlavní 
vedoucí táborů. Konal se v dubnovém termínu 
v Brně a osvědčení získalo 37 vedoucích.

Kluby pořádaly stejně jako v minulých letech 
tábory a chaloupky pro děti a mládež. Celkem 
bylo uspořádáno 79 táborů. Pro jednodušší or-

ganizaci táborů byly na webu SHM doporučení, 
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 ekonomiky

Sekce ekonomiky zaštiťovala 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.
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Zahraniční aktivity

Již tradičně jsme se zúčastnili Mezinárodních 
her salesiánské mládeže, které se v roce 2007 
konaly v Německu a organizačně byly zajištěny 
sekcí sportu a ústředím.

Kromě toho se na realizaci zahraničních ak-
tivit podílely SHM kluby: Pardubice a Uhříně-
ves-Kolovraty, které uspořádaly zahraniční akce 
v Itálii a Norsku.

Činnost klubů

V roce 2007 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 290 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 jed-
norázovými akcemi, jako jsou např. besídky, 
výlety, víkendovky, turnaje, koncerty a vystou-
pení. Těch bylo pořádáno celkem přes 400. 
Tuto nabídku ještě rozšířily akce celostátní, 
kterých bylo téměř 30 a kterých se naše kluby 
hojně účastnily. V době jarních a letních prázd-
nin měly děti i mladí možnost účastnit se tá-
borů i zahraničních výjezdů. Celkem jsme jich 
uspořádali téměř 80.

Projekt byl fi nancován především z pro-
středků MŠMT a dalších zdrojů (krajské, magis-
trátní a obecní úřady, dary, členské příspěvky).

Činnost pro neorganizované 
děti a mládež
I v roce 2007 byly v některých klubech dětem 
pravidelně k dispozici kluby otevřených dveří 
a oratoře (Plzeň, Karlín, Pardubice, Ostrava, 
Třemošnice, Liblice). Práce s neorganizovanou 
mládeží byla realizována také formou jedno-
denních seminářů a dalších programů. (Pra-
ha-Kobylisy, Uhříněves–Kolovraty, Kostelec, 
Koryčany).

Projekt byl fi nancován především z pro-
středků MŠMT a dalších zdrojů (krajské, magis-
trátní a obecní úřady, dary, členské příspěvky).

Prorodinné aktivity
Naše působení zahrnovalo především dva pro-
jekty:

Centrum pro rodinu a děti
Centra poskytovala dopolední a odpolední pro-
gramy pro rodiče na rodičovské dovolené, po-
radnu pro tyto rodiče, dětské kluby, výlety a po-
byty. V roce 2007 byl projekt realizován v klu-
bech (Praha-Kobylisy, Uhříněves–Kolovraty 
a Liblice). Zájem rodičů i dětí nás přesvědčil 
o potřebnosti a smysluplnosti tohoto projektu.

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.

Oba tyto projekty byly fi nancovány přede-
vším ze státní dotace poskytnuté MPSV a z dal-
ších zdrojů.

Investice
Díky fi nanční podpoře MŠMT a Středočeského 
kraje bylo možné doplnit v klubech investiční 
vybavení. Klub Liblice pořídil novou keramic-
kou pec a v Klubu Uhříněves–Kolovraty byla 
zprovozněna bouldrová stěna a pro keramic-
kou dílnu v Horních Krutech byla zakoupena 
také nová keramická pec.
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Činnost klubů SHM
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České Budějovice

V roce 2007 jsme v našem klubu navazovali na 
zkušenosti z předchozích let a zaměřili se pře-
devším na příležitostné akce pro členy a animá-
tory. Naše činnost zahrnovala:
  Přípravu vedoucích a 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.

Na konci roku měl klub 20 členů.

Fryšták

Klub SHM Fryšták úzce spolupracuje s Do-
mem Ignáce Stuchlého ve Fryštáku. V rámci 
této spolupráce se náš Klub podílí na přípravě 
víkendových programů pro mládež od 14 let, 
které mají outdoorový charakter (divoká voda, 

hory, poutní vandry), a na činnosti nízkopra-
hového klubu pro místní mládež. Pevné místo 
a tradici mají v našem klubu kroužky lezení na 
umělé stěně.

V roce 2007 měl náš klub 42 členů.

Hlinsko

Činnost klubu se v roce 2007 slibně rozvíjela 
a zahrnovala nabídku pro děti, mládež, rodiče 
i členy.

K pravidelným akcím patří společenství pro 
dívky. Schází se každou neděli po večerní mši 
svaté, stejně tomu je tak i u chlapců. Každý tý-
den doprovází schola dětskou rytmickou mši 
svatou. Jedenkrát za dva týdny se schází krou-
žek první pomoci. V září se otevřel sportovní 
kroužek – fl orbal.

Jednorázových akcí se uskutečnilo přes dva-
cet. Z toho přibližně čtvrtinu pořádáme ve spo-
lupráci s místními organizacemi – Jednota Orel 
Hlinsko, Centrum Jana XXIII. a farnost Hlinsko. 
Největší zájem je o tradiční akce jako například 
pálení čarodějnic, karneval, divadelní předsta-
vení, konec školního roku, mikulášská besídka 
a další. Mezi jednorázové akce patří i víkendové 
výjezdy, které jsou zaměřené na utváření dob-
rých vztahů nejen mezi dětmi navzájem, ale i na 
obnovení a „vyčištění“ vztahu k Bohu. Cílem je 
předávat hodnoty a učit děti žít s radostí.

Škála prázdninových chaloupek v roce 2007 
byla široká. Uskutečnilo se celkem 5 chalou-
pek – 2 chaloupky pro děvčata, 1 pro chlapce, 1 
pro mládež, 1 pro rodiny s malými dětmi. Cha-
loupky pro děvčata a chlapce proběhly v Borové 
u Poličky a v Jimramově. Chaloupka pro děvčata 
ve věku 5–9 let byla na téma Indiáni, témátka 
byla zaměřená na vlastnosti. Pro děvčata ve 

věku 9–15 let probíhala na téma Cesty sv. Pavla, 
témátka zaměřená na otázky víry, partnerského 
života a doby chození. Chaloupka pro chlapce 
13–16 let byla na téma Osídlování nového konti-
nentu, témátka byla o modlitbě a Písmu svatém. 
Tak zvaná pracovní chaloupka – chaloupka pro 
mládež – nad 15 let, proběhla na hlinecké faře. 
Opravovala se místnost pro naše scházení a při-
pravovala se fara a farní zahrada na farní den. 
Kromě práce byl připraven i program Dlouhý, 
Široký a Bystrozraký. Poslední chaloupka byla ve 
znamení duchovní obnovy členů našeho klubu, 
kteří již mají rodinu. Pro děti byl připraven po-
hádkový program.

Náš klub spolupracuje s Centrem Jana XXIII., 
je to volnočasové centrum uprostřed hlinec-
kého sídliště. Pořádáme zde akce pro děti ze 
sociálně slabých rodin. Díky tomu jsme vyslali 
v roce 2007 některé členy našeho klubu na ško-
lení o minoritních kulturách a na školení, jak 
pracovat s dětmi ze sociálně slabého prostředí.

V roce 2007 jsme začali mapovat situaci v na-
šem městě. Snažili jsme se výzkumem zjistit, co 
chybí v nabídce volnočasových aktivit, co ro-
diče postrádají a o co se zajímají děti a mladí. 
Tuto problematiku jsme vyhodnotili a snažili se 
připravit projekt, který se bude o současnou si-
tuaci opírat. Na projekt se těšíme, pokusíme se 
jej zrealizovat v roce 2008.

Koncem roku 2007 měl klub 20 členů.
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Hodslavice

Rok 2007 byl pro náš docela „mladý“ klub prv-
ním uceleným rokem naší existence. Počtem 
členů se SHM klub Hodslavice řadí spíše mezi 
menší kluby. V současné době čítá 41 členů, 
z toho 10 řádných a 31 přidružených.

Činnost klubu spočívala především v pravi-
delných víkendových trénincích fotbalu a fl or-
balu všech tří chlapeckých věkových kategorií. 
Veškeré tréninky jsme uskutečňovali v tělocvič-
nách nedalekých základních škol a na venkov-
ních sportovních prostranstvích TJ Hodslavice 
a Orel Veřovice. Snažili jsme se také, i když jen 
sezónně a s nepřesnou pravidelností, věnovat 
jiným sportům: hokeji, nohejbalu, basketbalu, 
bowlingu a kuželkám.

Mimo sportovní aktivity jsme jednou za dva 
týdny konali pravidelná setkání společenství 
nejstarších kluků, na nichž jsme se, kromě orga-
nizačních záležitostí a plánování budoucích ak-
tivit, věnovali četbě Písma Svatého a modlitbě.

Duchovní formaci nám udělováním svátosti 
smíření v adventním a postním čase, víken-
dovou duchovní obnovou pro nejstarší kluky 
a děvčata, slavením mše svaté na prázdnino-
vém táboře mladších kluků zprostředkovávali 
ostravští salesiáni, především O. M. Dřímal.

S činností klubu se snažíme nenásilně se-
znamovat veřejnost prostřednictvím kabelové 
televize či občasného příspěvku do místního 
obecního zpravodaje, což je pravděpodobně 

důvodem stále většího zájmu o naše aktivity. Na 
tréninky začali docházet ve větším počtu noví 
kluci, a tak mnohé akce jsme otevřeli pro širo-
kou veřejnost a neorganizovanou mládež: tur-
naj v bowlingu, v šachu, ve fotbalu a fl orbalu.

Závěrem uvádíme několik dalších aktivit 
z naší nepravidelné činnosti: 5. ročník hodslav-
ského memoriálu Salesiána Otce Bittnera (pořá-
dáno ve spolupráci s místní TJ Orel a Lidovou 
stranou), víkendové pobyty s kluky v Hodoňo-
vicích, fotbalový turnaj starších kluků v Havlo-
vicích, fotbalový a fl orbalový turnaj mladších 
kluků u příležitosti závěru školního roku, cyk-
listická pouť na Svatý Hostýn na poděkování 
Pánu Bohu za zdárné ukončení školního roku, 
šestidenní prázdninový pobyt pro mladší kluky, 
inspirovaný myšlenkou LOH, turnaje v kužel-
kách pro mladší kluky, škračení vajec u příleži-
tosti svatodušních svátků, paintballové akce pro 
členy i neorganizovanou mládež, účast starších 
kluků na turnaji v halové kopané „Trochta cup“, 
mikulášský turnaj a nadílka pro mladší kluky, 
mikulášský bowling pro střední kluky, před-
vánoční víkendový výlet do Prahy pro neor-
ganizovanou mládež, vánoční turnaj ve fotbalu 
a fl orbalu.

V roce 2008 bychom rádi pokračovali v zapo-
čatém díle a pokud to bude v našich silách, roz-
šíříme turnajovou škálu pro širokou veřejnost 
o šipky a badminton.

Hradec Králové

Klub SHM Hradec Králové měl 24 členů, z toho 
8 řádných a 16 přidružených. Na zajišťování ak-
tivit Klubu se organizačně a též propůjčováním 
prostor velkou měrou podílely též členky Kon-
gregace FMA v Hradci Králové, které jsou záro-
veň 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, 
svatby, křtiny apod., kde je příležitost probrat 
i soukromé záležitosti, sdílet radosti i strasti 
vlastního života a stávat se tak skutečným spo-
lečenstvím.

Vlastní činnost Klubu SHM HK probíhala ve 
3 oblastech: školení animátorek, prázdninové 
chaloupky, kroužek aerobiku.

Školení animátorek
V roce 2007 proběhla 3 víkendová setkání 
v domě Kongregace FMA v HK, při nichž se 
celkem 11 děvčat od 15 do 25 let z celého VČ 
regionu věnovalo pedagogicko-psychologické 
přípravě i osobní formaci, aby pak mohly půso-
bit jako vedoucí a asistentky při prázdninových 
pobytech dětí, které pořádá náš klub.

Chaloupky
Pořádání prázdninových pobytů pro děti (cha-
loupek) je důležitou částí činnosti Klubu SHM 
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Hradec Králové – pro jejich účel se po celý rok 
věnujeme přípravě vlastních kvalitních vedou-
cích a asistentů.

V roce 2007 jsme uspořádali následující cha-
loupky pro dívky z celého VČ regionu: v Křiv-
soudově pro 12 dívek (10 dní), v Hoštejně pro 11 
dívek (10 dní), v Mastech pro 12 dívek (7 dní).

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
V září 2007 se po mateřské přestávce cvičitelky 
podařilo znovu rozběhnout kroužek aerobiku. 

Probíhal jednou týdně hodinu v tělocvičně cír-
kevního internátu Kongregace FMA, zúčastňo-
valo se ho průměrně 6 děvčat, ubytovaných na 
internátě.

Naše plány
V roce 2007 byla z důvodu odchodu důle-

žitých osob pozastavena činnost sboru Cho-
rus Ramus, který byl po celou dobu existence 
klubu jeho stěžejní aktivitou. V následujícím 
roce bude naším úkolem uvažovat o tom, zda 
existuje nějaká cesta, jak oživit sbor, a také o for-
mách a možnostech rozvoje celého klubu.

I přes jisté problémy však nadále chceme na-
vazovat a prohlubovat vztahy především s těmi, 
kteří se již tradičně zapojují do našich akcí, vy-
užít možnost stát při nich v jejich problémech 
a doprovázet je na jejich cestě životem.

Koryčany

V roce 2007 jsme pokračovali v našich pravi-
delných aktivitách. Naši členové se pravidelně 
účastní tréninků stolního tenisu. Hudbymi-
lovní členové zpívají ve sboru, který se pra-
videlně schází každý týden a jednou za měsíc 
zpívá na dětské mši, a jedno odpoledne v týdnu 
mají děti možnost zahrát si stolní hry, stolní te-
nis, kulečník atd.

Novinkou v naší nabídce je fl orbal. V Kory-
čanech byla postavena nová tělocvična, a tak 
jsme využili této nové situace a dvě skupiny 

chlapců (mladší a starší) mají možnost pravi-
delně jednou týdně trénovat a příležitostně se 
také účastnit turnajů.

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.

Členská základna zaznamenala opět mírný 
nárůst, klub měl 56 členů.

Kostelec nad Orlicí

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-
tečnila řada příležitostných akcí. Na některých 
spolupracujeme s místními skauty - Betlémské 
světlo a Tříkrálová sbírka.

Některé z našich akcí plánujeme i pro příští 
rok:
  Svatojiřský turnaj (duben)
  Jarní výprava
  Svatováclavský turnaj – hra o sv. Václavu
  Podzimní výprava

  Malování pohledů pro misie
  Betlémské světlo

O letních prázdninách 2007 jsme organizovali 
rukodělné dílny pro děti a širokou veřejnost. 
Jedna z vedoucích úspěšně dokončila také kurz 
pro pracovníky v salesiánských zařízení na Ja-
boku. Naše činnost je prezentována v městském 
zpravodaji.

Členskou základnu tvořilo 22 členů.
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Kroměříž

V roce 2007 měl Klub SHM Kroměříž 7 řádných 
členů a 66 členů přidružených.

V Klubu se pravidelně schází:
  Turistický kroužek
  Cvičení pro rodiče s dětmi
  Sportovní hry pro mládež do 18 let
  Schola
  Kostička – setkání malých dětí s výtvarnou 

a kreativní činností
Kromě toho probíhal v průběhu roku dlou-

hodobý fl orbalový turnaj, který je určen pro 
žáky základních škol. Hraje se každou první 
sobotu v měsíci.

Během roku 2007 náš Klub uspořádal také 
tyto příležitostné akce: jako v předešlých le-
tech 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. Během roku jsme uspořádali tu-
ristické výlety do Bílých Karpat, maďarského 
Györu, dva zájezdy na Slovensko a menší výlety 
do okolí Kroměříže. V létě se uskutečnil putovní 
tábor pro mládež na Slovensku a také další tu-
ristické akce.

V roce 2008 plánujeme pořádání fotbalového 
zápasu, letní tábory pro děti i mládež např. se 
zaměřením na raft y a cyklistiku, a fl orbalového 
turnaje pro kroměřížskou mládež.

V srpnu plánujeme letní pobyt pro děti ve 
věku od 6–12 let v obci Modrá u Velehradu. 
V září uspořádáme výlet do italských Alp.

Více informací najdete na našich stránkách 
http://shm-km.wz.cz/hlavni.php.

Krucemburk

V současné době má SHM Klub Krucemburk 
63 členů. Velmi oblíbeným se v Krucemburku 
stal kroužek fl orbalu, který probíhá na ZŠ v tě-
locvičně. Florbal navštěvuje 20 dětí, které jsou 
rozděleny na 2 skupinky – mladší a starší.

Do již tradiční činnosti klubu patří dvakrát 
týdně schůzky dětí v klubovně na faře, kde mají 
děti možnost strávit část odpoledne pod vede-
ním svých starších kamarádů. Děti hrají v klu-
bovně i venku různé hry, povídají si a kreslí. 
Přitom jsou nenáročnou formou seznamováni 
se základy víry a křesťanství. Děti zde navazují 
a upevňují svá kamarádství, učí se vzájemné ko-
munikaci, porozumění, i týmovému řešení ne-
obvyklých situací. V poslední době, kdy byl na 
faře umístěn stůl na ping pong, stolní fotbálek 
a další stolní hry, lze zde po domluvě děti po-
tkat i v jinou dobu než jsou plánované schůzky. 
Po nedělní mši sv. se zde schází děti z farnosti, 
aby si společně zahrály a popovídaly si. Celkově 
mohou trávit v klubovně hodně času nejen děti 
s vedoucími, ale i samotní vedoucí, kteří připra-
vují program pro mladší.

První neděli v měsíci se koná v kostele dětská 
mše sv., na které zpívají děti s doprovodem kytar, 
fl éten atd. (musím říci, že jim to opravdu jde ☺). 
Tomu předchází vždy několik hudebních a pě-
veckých zkoušek.

Vyvrcholením celého roku jsou prázdninové 
pobyty pro děti, na které se celý rok těší nejen 
ony, ale i jejich vedoucí. Program táborů a cha-
loupek je dopředu pečlivě plánován a tajně 
připravován, a tak žijí děti dlouho v očeká-
vání, čím je prázdniny zase překvapí. Mladší 
děvčata strávila 10 dní o prázdninách na faře 
v Chotěborkách, kde na ně čekal hrabě Drá-
kula a hodní upíři. Starší děvčata „nabalovala 
chlapce svých snů“ na desetidenní chaloupce ve 
Stařči a mladší chlapci strávili společně týden 
v Jeníkově u Hlinska.

Vedoucí a asistenty chaloupek čerpáme z řad 
dorostenců našeho klubu. Větší část členů SHM 
Klubu Krucemburk dorůstá do věku, kdy by 
sami mohli vést mladší děti. Skupinky s dětmi 
mohou však vést pouze někteří (ať už z důvodu 
dojíždění do školy nebo pro dostatek vedou-
cích). Ostatní však nezahálejí! Asi 8 našich řád-
ných členů jezdí pravidelně o víkendech do Par-
dubic k salesiánům vypomáhat v projektu pro 
dětské domovy, kde se věnují dětem z dětských 
domovů. Čtyři naši další členové se účastní ani-
mátorských setkání pořádaných SADBOU.

Mimo pravidelné aktivity našeho klubu jsou 
pořádány i krátkodobé akce, např.:
  Víkendový pobyt mladších dětí v Jeníkově 

u Hlinska
  Výlet do ZOO
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  Festival SHM v Pardubicích
  Dětský den na faře (půjčený skákací hrad 

z ústředí)
  Fotbalový turnaj s družstvem Hlinska
  Pálení čarodějnic pro starší děti
  Víkend starších dětí v Havlíčkově Borové
  Loučení s prázdninami

  Multikino Beruška – celovečerní promítání 
pro děti

  Mikulášská besídka pro děti
  Předvánoce – společné slavení Vánoc
  Turnaj ve stolním tenise
  Předsilvestr pro děti
  Florbalové zápasy s okolními týmy

Liblice

V roce 2007 se činnost klubu velmi rozšířila do 
dalších vesnic v okolí a pak i do města Mělník. 
Klub získal do pronájmu místnost bývalé kočár-
kárny v panelovém domě na sídlišti v Mělníku. 
Svou činnost rozvíjel na školách v okolí – základní 
a mateřské školy (Byšice, Všetaty, Nebužely, Řepín, 
Mělnické Volno, Mělník). Spolupracovali jsme 
s rodinnými centry v Mělníku – RC Kašpárek 
a RC Chloumek. Několik vedoucích se podílelo 
na vedení kroužků. Hlavní nabízenou pravidel-
nou aktivitou byla keramika. Vedle ní byly ještě 
hudební kroužky – fl étny a kytary. Počet členů, 
kteří se účastní kroužků tak narostl na 322.

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 – Tvoření 
z pedigu. Zprovoznili jsme naše nové webové 
stránky www.shm.cz/Liblice.

Rodiče velice uvítali službu příměstského tá-
bora v Liblicích. Rozvíjela se i pravidelná kera-
mika pro dospělé.

V roce 2008 čeká klub stěhování do jiných 
prostor a bude pokračovat úsilí o udržení do-
savadních aktivit.

Moravské Budějovice

Činnost klubu zahrnovala jednorázové a víken-

dové akce – víkendovka Kdousov, ministrantská 
víkendovka Nové Syrovice, setkání dětí atd., 
dále klub realizuje pravidelnou činnost – fl orbal 
a ministrantské schůzky. O letních prázdninách 
jsme rovněž uspořádali pro chlapce letní cha-

loupku v Kostelní Myslové.

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

Členské základna zaznamenala v tomto roce 
velký nárůst a tvořilo ji 85 členů.

Nekoř

I rok 2007, 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 zahrnovala 
aktivity pravidelné i jednorázové. Mezi jedno-
rázové akce patří především Svatováclavský fot-
balový turnaj a pouťové posezení pod lipami.

Stěžejní činností našeho klubu jsou dětské 
letní tábory, kterých se ročně aktivně účastní 
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.

Klub měl celkem 50 členů.
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Neratov

V uplynulém roce se činnost klubu nadále za-
měřovala především na divadelní, výtvarné 
a hudební aktivity:

Divadelní spolek NeDivSe jako každý rok 
vystoupil na Neratovských poutních slavnos-
tech, tentokrát s moderním zpracováním bib-
lického příběhu o milosrdném Samaritánovi

Výtvarný kroužek – převážně 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 minulém roce byly vyslyšeny prosby a přání 
většiny členů hudebního kroužku a zakou-
pili jsme nové odposlechy, které jsme poprvé 

úspěšně využili při Neratovských poutních 
slavnostech jak při hraní na mších, tak při diva-
delním představení

Výuka náboženství – probíhá ve skupinkách 
podle věku dětí

Kroužek společenských her – otevřen všem 
dětem jakéhokoliv věku, velký 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 2008 bychom chtěli pokračovat ve 
stávající činnosti. Navíc bychom chtěli zavést 
novou tradici – setkávání s hudbou – společně 
strávené večery se zpíváním otevřené pro nej-
širší veřejnost.

SDDM Ostrava-Zábřeh

Salesiánský dům dětí a mládeže, Klub SHM 
Ostrava-Zábřeh je určen pro děti ve věku od 6 
do 16 let. Je určen zvláště pro ty, kteří pocházejí 
z neúplných, rozpadlých, nefunkčních a soci-
álně slabších rodin. Adekvátně k procentuál-
nímu zastoupení v lokalitě jej navštěvují i děti 
romské. Jeho činnost byla ofi ciálně zahájena 
18. září 2000.

SDDM nabízí tyto aktivity:
  zájmové kroužky (volnočasové aktivity)

Slouží k doplnění a rozšiřování vědomostí 
dětí a mladých lidí, k rozvoji jejich vloh, 
kreativity, fantazie, zájmů a schopností. 
Učí se vzájemné spolupráci, ohleduplnosti 
a dalším dobrým lidským vlastnostem.
Ve školním roce 2006/2007 měly děti 
možnost navštěvovat tyto kroužky:
– keramika
– kreslení a malování
– vaření
– modelář
–  hudební kroužky: kytara, elektrická kytara, 

fl étna, klávesy, hudební nauka
– divadelní kroužek
– stolní tenis
– fl orbal
– aranžérský kroužek
– náboženství

–  kreslení pohádkových večerníčků pro TV 
Noe

  nízkoprahový klub (oratoř)
  nízkoprahové aktivity:

– Klubíčko (pro 5–7 leté )
– Klubko ( pro děvčata 10-13 let)
– Kutil ( pro chlapce 8-13 let)
–  Mažoretky (v rámci nízkoprahového 

klubu)
  jednorázové akce

– Dny řemesel, rukodělné workshopy
– sportovní turnaje
– 1krát za měsíc dětská mše svatá
– aktivity na zahradě

  víkendové a prázdninové pobyty
  možnost výkonu obecně prospěšných 

prací jako alternativa pro mladistvé 
delikventy) – spolupráce s Probačním 
a mediačním centrem

V minulých letech byla dána do provozu 
i nově zrekonstruovaná zahrada se sportov-
ním hřištěm (asfaltový povrch, basketbalové 
koše), která dětem slouží jako místo čekání na 
kroužky, místo odpočinku, her a zábavy. Za-
hrada má denní provoz, dopoledne ji navštěvují 
maminky s malými dětmi a odpoledne školní 
děti a mládež.
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V roce 2007 byl počet členů klubu 204. Cel-
kový počet zaregistrovaných členů SDDM 
k 1. 1. 2008 je 640.

Pardubice

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

Sportovní činnost se rozvíjí v těchto 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:
  Otava – vodácký tábor pro chlapce a děvčata 

2. stupně ZŠ a středoškoláky
  Děvčata – tábor pro dívky 2. stupně ZŠ
  Středověk – tábor pro chlapce 2. stupně ZŠ
  Příměsťák – příměstský tábor pro děti 

1. a 2. stupně ZŠ

Na konci roku měl klub 107 členů.

Plzeň

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

Pravidelná zájmová činnost
Kroužky:
  tvořivé (keramika, klubíčko, modelář)
  sportovní (fotbal, fl orbal, pohybovky, tanec, 

aerobic)
  jazykové (angličtina, němčina, italština)

  hudební (klavír, klávesy, fl étna, kytara)
  speciální (logopedie, vaření, divadlo, doučo-

vání z češtiny, matematiky a angličtiny)

Nepravidelná činnost
  jedenkrát za měsíc odpolední tvoření nejen 

pro děti: zdobení svící voskovými pláty, 
výroba voskovkových obrázků, výroba 
šperků, malování na sklo, výroba plyšáků, 
misijní koláč, adventní věnce, vánoční 
tvoření – výroba ozdob z papíru a z pedigu, 
zdobení baněk a windowcolor

  Tříkrálová sbírka – 4krát (leden)
  dětský karneval k Donu Boskovi (leden)
  fl orbalový turnaj SHM Praha 2krát (leden, 

duben)
  sobotní keramika pro rodiče 8krát
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  květnová akademie
  závěrečný táborák (červen)
  den otevřených dveří (září)
  střediskový výlet 3krát

– březen – Kokotské rybníky
– duben – na zříceninu hradu Věžka
– květen – do ZOO

  cyklovýlet – Buben
  přednáška o hudebních nástrojích
  adventní setkání 6krát
  vánoční besídka
  přípravná setkání na tábor v Římě – 4krát 

(březen–červen)

Víkendové pobyty:
  Silvestrovská Duha v Praze
  setkání DUHA – 2krát (únor, březen)
  potáborové setkání ve Stodu
  potáborové setkání v Hlučíně
  Misijní kongres dětí v Brně

Prázdninové pobyty
  letní tábor Stod pro dívky 1.–3. tř.
  letní zahraniční rekreačně poznávací tábor 

v Římě pro dívky 7.–9. tř.
  letní turistický tábor Kvilda pro dívky 

4.–6. tř.
  letní fl orbalový tábor Husinec pro chlapce 

4.–6. tř.
  letní chaloupka Borová u Svitav pro věřící 

děvčata od 7. tř.

Otevřený klub
Dva dny v týdnu (středa a čtvrtek) máme ote-
vřenou volnou oratoř, do které mohou děti 
a mladí volně přijít. Nabízíme jim stolní hry, 
stolní tenis, stolní fotbal, šipky, fl orbal a různé 
míčové hry.

Setkávání a vzdělávání 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 zaměřili na osobnost vychovatele Jana Bo-
ska. V druhé polovině (říjen–prosinec) jsme 
se zaměřili na zásady preventivního systému 
Dona Boska.

Během roku jsme uskutečnili další dvě se-
tkání; celodenní duchovní obnovu a závěrečné 
červnové setkání v pizzerii.

Vzdělávání
Osm z našich dobrovolníků úspěšně absolvo-
valo dobrovolnický kurz projektu Margherita 
pořádaný SADBOU (Salesiánská asociace Dona 
Boska) a obdrželi příslušné osvědčení. Program 
je akreditován MŠMT.

Díky této možnosti se nám podařilo zlepšit 
úroveň služby našich dobrovolníků ve vztahu 
k dětem a k mladým.

Propagace
O našich aktivitách a činnosti střediska jsou 
pravidelně informováni děti, mladí i rodiče pro-
střednictvím nástěnek uvnitř střediska, venkov-
ních vývěsek i webových stránek. Nejúčinnějším 
způsobem 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 
webových stránkách a také vedeme fotografi c-
kou kroniku střediska.

K propagaci zahájení činnosti na začátku no-
vého školního roku jsme využili možnost infor-
mačních letáků v tramvajových vozech a také 
plakátky v základních školách v blízkém okolí 
střediska.

Klub měl v roce 2007 celkem 155 členů.

Praha-Karlín

Sídlo Klubu je v blízkosti centra Prahy, cca 
5 min. od stanice metra Florenc. Budova, kde 
se Klub nachází, patří Kongregaci sester salesiá-
nek. Klub pořádá 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 for-
mace 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 mlá-
deže při DKSŠ Vítkova 12. Některá setkání byla 
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organizována i mimo Prahu, např. lednové se-
tkání v Pardubicích, účast na Dnech salesiánské 
spirituality v Kroměříži. V květnu se podařilo 
uspořádat formační setkání v italském Turíně 
a v Mornéze, kde jsme navštívili místa zaklada-
telů salesiánské rodiny. V prosinci jsme uspořá-
dali setkání všech dětí z letních táborů, kde si 
vedoucí i asistentky mohly prakticky vyzkoušet 
organizaci větší akce a práci s dětmi. Vedoucí 
se každoročně účastní také kurzů pro vedoucí 
letních táborů akreditovaných MŠMT, které po-
řádá ústředí SHM.

Prázdninové akce
V roce 2007 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 re-
publiky – Zbraslav u Brna, Ouběnice,

Nové Město na Moravě, Jistebnice, Vidče – Va-
lašské Meziříčí, Svitávka u Boskovic, Ruprech-
tice – Liberec, Stebno, Milhostice. Poprvé se 
také podařilo uspořádat příměstský tábor pro 
děti přímo v našem Klubu v Praze. Cílem těchto 
pobytů je vhodně prožít volný čas o prázdni-
nách. Program na tyto akce si připravují ve-
doucí společně s animátorkami. Přípravná se-
tkání vedoucích na tábor pod vedením sester 
salesiánek je zaměřeno na rozvoj osobnosti, pře-
devším na rozvoj sociálních dovedností se sna-
hou učit děti laskavosti, dobru, samostatnosti, 
zodpovědnosti, spolupráci, vstřícnosti, přátel-
ství a odpuštění. Každá tzv. chaloupka měla 
svůj program, svůj režim, své téma. Účastníci se 
tak mohli hravou formou skrze sport, turistiku, 
kulturu, hudbu učit a poznávat krásy přírody, 
ale i sami sebe, své schopnosti a dary.

Víkendové akce 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 velice 
tíživá. Proto se organizování víkendových vý-
jezdů setkalo s velkým ohlasem. Cílem je smys-
luplné využití volného času, rozvoj sociálních 
dovedností a v nemalé míře také poznávání 
krás přírody a naší vlasti. Některé výjezdy jsou 
zaměřeny také formačně a využívají nabídky 
programů jiných organizací..

Za podpory Nadace pro Radost se nám poda-
řilo uskutečnit celkem tři výjezdy. V květnu to 

byl víkend v Brně s výletem do Vídně, v červnu 
výjezd do Kroměříže a další do Pardubic.

Jednorázové akce
Z jednorázových akcí pro děti Klub pořádal:
  24.–27. 5. v součinnosti s ústředím a s ostat-

ními pražskými kluby prezentaci SHM na 
Bambiriádě. Náš klub tradičně půjčuje stolní 
fotbal a účastnice kurzů pro vedoucí letních 
táborů zajišťují jeden den provozu naší 
expozice.

  9. 6. Výlet s dětmi k Vltavě.
  6.–8. 12. Víkendové setkání dětí z letních 

táborů
Vzhledem k malému zájmu rodičů a osla-

bení našich možností jsme upustili od projektu 
Zdravá rodina podporovaný MPSV. Proto se 
neuskutečnilo více akcí. Většina jednorázových 
akcí se pořádala v rámci zmíněného projektu.

Volná oratoř
V roce 2004 se po delší pauze (od povodní 
v roce 2002) podařilo otevřít v nově rekon-
struovaných prostorách 2 klubovny pro volnou 
oratoř. Je určena dětem školního věku, které si 
chtějí ve volném čase něco zahrát, něco se nau-
čit, být spolu, poznat nové kamarády, jezdit na 
výlety. Děti mohou volně přijít a trávit volný čas 
podle vlastního výběru aktivity – různé stolní 
hry, společné hry, výtvarné aktivity, stolní tenis, 
stolní fotbal, apod. V létě je možné využít spor-
tovní hřiště a zahrádku v areálu objektu. V zimě 
užíváme tělocvičnu v DKSŠ. V rámci oratoře si 
děti mohou vyzkoušet také některé zajímavé 
aktivity; např. pečení a zdobení perníčků, ne-
tradiční výtvarné techniky apod.

V roce 2007 byla volná oratoř pouze jeden-
krát týdně a z důvodu nedostatku zkušených 
animátorů se zatím nepodařilo její činnost 
rozšířit.

Zájmové kroužky
Zájmové kroužky patří k oblíbeným aktivitám 
Klubu. Pro starší děti je určen dramatický krou-
žek a sportovní hry. V letošním roce Klub roz-
šířil svoji činnost o kroužek anglického jazyka. 
Také je v provozu Klub Spirála, který je určen 
středoškolské mládeži. Klub také jedenkrát 
týdně pronajímá tělocvičnu TJ Sokol Karlín, 
kde probíhal kroužek odbíjené.

Členskou základnu klubu tvořilo 75 členů.
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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 kli-
enty se staly vícečetné a sociálně slabší rodiny.

V letošním roce navštěvovalo náš klub cca 
420 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 ta-
neční kroužky, které navštěvovalo téměř 60 dětí. 
Dále do nabídky klubu patřila výtvarka, kera-
mika a šikovné ruce. Schůzek těchto kroužků se 
účastnilo cca 90 dětí za týden. Dvakrát týdně 
se scházeli chlapci z kroužku železničního mo-
deláře, který má v našem klubu již dlouholetou 
tradici. Nabídku pravidelných aktivit doplňoval 
stolní tenis, sportovní hry, divadelní a kouzel-
nický kroužek a jazykové a hudební kroužky. 
Aktivity předškolních dětí, maminek na mateř-
ské dovolené a rodinné akce se rozvíjely v rámci 
Klubu maminek, Školičky u Svišťů a během Ro-
dinných odpolední. Do naší nabídky patřil také 
Motivační kurz EU pro dospělé (PC, účetnictví, 
pedagogika, psychologie, personalistika).

Jednorázové akce
V roce 2007 jsme také uspořádali přes 70 krát-
kodobých akcí – karneval, vystoupení hudeb-
ního kroužku, místní turnaje ve stolním tenise, 
sobotní tvoření, semináře, výlety, vánoční kon-
certy, adventní trhy atd. V klubu se uskutečnily 
také tři celostátní akce: taneční setkání, vý-
tvarná a keramická soutěž. Naši členové se také 
účastnili celostátních sportovních turnajů ve 
stolním tenise a kopané

Práce s animátory
Důležitou součástí naší práce jsou také pravi-
delná setkání vedoucích a animátorů.

Tábory
Klub uspořádal také 12 táborů. Celkem se jich 
zúčastnilo přes 200 dětí.

Personálně zajišťuje činnost klubu 37 spolu-
pracovníků, z nichž je 15 dobrovolníků. Kromě 
těchto stálých spolupracovníků máme 10 spo-
lupracovníků, kteří pomáhají v naší organizaci 
příležitostně.

Členskou základnu klubu tvořilo 533 členů.

Prostějov

Naší základní myšlenkou je systematická práce 
s dětmi a mladými lidmi v duchu preventiv-
ního systému sv. Jana Boska. V průběhu celého 
roku dětem a mladým lidem nabízíme možnost 
účastnit se různých akcí, při kterých můžeme 
nabídnout rozvoj jejich osobnosti a duchov-
ního života.

Akce, které klub pořádá, jsou otevřeny i neor-
ganizovaným dětem a mladým lidem.

Oslava svátku sv. Jana Boska – sobota 
27. ledna 2007
Této oslavy se účastnily děti, které jezdí na akce 
společně s rodiči. Byl pro ně připraven duchovní 
program a následně zábavný program v sále 
s prezentací naší činnosti za rok 2006. Této akce 
se účastnilo asi 85 dětí a mladých lidí.

Cyklistická pouť do Králík 
11.–13. 5. 2007
Každoročně pořádáme cyklistickou pouť na 
některé poutní místo společně s farností Pový-
šení sv. Kříže a Cyrilometodějským gymnáziem 
v Prostějově. Cyklistické poutě se zúčastnilo 
celkem 20 mladých lidí, autobusem přijelo 42 
dětí i s rodiči.

Pohádkové odpoledne 3. 6. 2007
Za krásného červnového počasí sehráli na farní 
zahradě maminky s dětmi pěkné pohádkové 
představení.

Jarní prázdniny 9.–18. 2. 2007
Jarní prázdniny jsou vždy spojené s výukou 
běžeckého a sjezdového lyžování a snowboar-
dingu na Staré Vodě v Jeseníkách. Pro rok 2007 
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jsme museli pro velký zájem dětí a mladých při-
pravit dva turnusy (9.–13. února a 13.–18. února 
2006), na kterých se vystřídalo na 67 lyžařů.

Podzimní prázdniny 24.–27. 10. 2007
O podzimních prázdninách jsme pro velký zá-
jem uspořádali hned dvě akce. Pobyt na Staré 
Vodě v Jeseníkách byl obohacen o velkou po-
hádkovou hru a na Annabergu starší studenti 
pracovali na opravě chalupy. Celkem se zúčast-
nilo na 47 dětí a studentů.

Vánoční prázdniny 
27. 12. 2007–1. 1. 2008
Každoročně vyrážíme na vánoční prázdniny 
na Starou Vodu a letos také na nové místo An-
naberg. Na Staré vodě se opět sešly malé děti, 
které hrály několikadenní pohádkovou hru. An-
naberg se svým slabým sněhovým popraškem 
hostil studenty, kteří podle knížky „Poslední 
země“ objevovali Antarktidu. Akce se zúčast-
nilo na 47 dětí a mladých lidí

Prázdniny jsme zakončili i loučením se sta-
rým rokem a přivítali rok 2008 společným se-
tkáním na Annabergu.

Letní tábory
Největší podíl výchovné práce s dětmi a mladými 
lidmi se uskuteční v době letních prázdnin. V roce 
2007 jsme uspořádali celkem 9 táborů: Pohádkový 
tábor I, II, cyklistický tábor do Beskyd, pobytový 
tábor pro děvčata, pobytový tábor „Odysseus“, 
cyklistický putovní tábor Altenmarkt, putovní tá-
bor po Jeseníkách, rangers výcvik budoucích ani-
mátorů a tábor Zamávání prázdninám.

Příprava a výchova animátorů
Můžeme s radostí konstatovat, že stále přibývá 
mladých lidí, kteří mají touhu věnovat svůj 
volný čas a schopnosti výchovné práci s dětmi 
a mladými lidmi.

V současné době existují tři skupiny animá-
torů:

  ti, kteří prošli základním školením, mají 
animátorské zkoušky a zdravotnické kurzy, 
vč. těch, kteří ještě nesplňují věk 18 let a jsou 
schopni plnit elementární úkoly (těchto 
animátorů je 18)

  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)

  skupina nejmladších studentů, kteří začínají 
se systematickou činností a formací pro 
službu animátora (celkem 13)
V roce 2007 bylo uskutečněno 5 metodických 

víkendů, na kterých se animátoři systematicky 
připravovali na výkon své služby. Tato setkání 
byla rovněž zaměřena na vytvoření pracovních 
týmů na jednotlivé akce a prázdninové tábory.

Tři animátorky vykonaly závěrečné zkoušky 
a 2 animátorky získaly průkaz zdravotníka po-
bytů pro děti a mládež.

Je třeba konstatovat, že v Klubu SHM Pros-
tějov vznikl velmi kvalitní tým animátorů, kteří 
se s opravdovým nasazením a zaujetím věnují 
dětem a mladým lidem.

Kvalita práce s dětmi a mladými lidmi má 
v Klubu SHM Prostějov stále vzrůstající ten-
denci. Je to dáno také tím, že Klub velmi úzce 
spolupracuje s Cyrilometodějským gymnáziem 
Prostějov, zvláště s jeho klubem Oáza a Středis-
kem volného času při CMG Prostějov.

Materiální základna, školící a duchovní cen-
trum Stará Voda v Jeseníkách, nová turistická 
základna na Annabergu v Jeseníkách a mnoho 
mladých a nadšených lidí. To dává do budoucna 
velkou naději na zdárný rozvoj systematické 
práce s dětmi a mladými.

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 2007 celkem 44 členů.

Trutnov

Hlavní činností klubu Trutnov jsou tábory dětí 
a příležitostné akce. Účastníci našich táborů 
jsou předškolní děti z křesťanského oddělení 
MŠ DUHA z Trutnova nebo větší děti, které na-
vštěvovaly dříve křesťanské oddělení MŠ, již mu 

odrostly a nyní se hlásí na naše tábory často i se 
svými kamarády.

Také v roce 2007 se na faře v Horním Starém 
městě Trutnov konala mše sv. pro děti a pro-
gram pro děti. O letních prázdninách jsme 
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uspořádali tři tábory (Libňatov – Svobodné pro 
větší děti, pro předškolní děti a Čechtice)

Z příležitostných akcí proběhly: tradiční 
soutěžení na farní zahradě, dětský den, du-

chovní obnovy, mikulášská besídka a vánoční 
nadílka, oslava svátku sv. Jana Boska a několik 
výletů.

Klub má v současné době 31 členů.

Třemošnice

Klub měl v roce 2007 ve své nabídce především 
aktivity pro neorganizované děti a mládež. 
Velmi využívaná je lezecká stěna, která si za dva 

roky získala mnoho příznivců a o lezení je velký 
zájem. Členskou základnu klubu tvořilo celkem 
59 členů.

Uhříněves–Kolovraty

Náš klub nabízel dětem, mladým, ale i dospělým 
pravidelné i příležitostné aktivity.

Svou tradici mají sportovní kroužky: mini-
kopaná, fl orbal a volejbal, které jsou kromě 
pravidelných tréninků doplněny o celostátní 
turnaje. V roce 2007 jsme jich uspořádali cel-
kem deset.

Především pro děvčata rozvíjel svou činnost 
taneční kroužek. Kromě tréninků zahrnovala 
jeho náplň i soustředění a různá vystoupení 
(např. na plese SHM, Bambiriádě, tanečních 
soutěžích).

Kroužky keramiky v Uhříněvsi nabízely dě-
tem i rodičům příležitost rozvinout výtvarné 
a rukodělné dovednosti, ale nejen v Uhříněvsi. 
Snažíme se podporovat iniciativy našich ve-
doucích a od března jsme otevřeli novou kera-
mickou dílnu v Horních Krutech. Obecní úřad 
provedl na vlastní náklady stavební úpravy po-
skytnutých prostor a přispívá na energii. Díky 
dotaci MŠMT a Středočeského kraje se nám po-
dařilo zakoupit novou keramickou pec. V Hor-
ních Krutech tak pod vedením Vlaďky Draho-
tové má téměř 30 dětí týdně možnost strávit 
svůj čas v keramické dílně Sluníčkový svět.

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. 
O jarních a letních prázdninách se konaly již 
tradičně tábory, během roku nechyběly ani vý-
lety a víkendovky.

Velmi vydařená byla také expedice do Nor-
ska, které se zúčastnili především vedoucí a ani-
mátoři.

Především pro maminky na mateřské a ro-
dičovské dovolené a pro jejich ratolesti fun-
govalo a rozšířilo svou činnost centrum pro 
rodinu. Maminky měli možnost navštěvovat 
se svými dětmi mamiklub a keramiku. Dále 
naši nabídku doplňovala kreativní dílna pro 
maminky a pohybová herna pro děti. Zájem 
byl také o večery pro maminky.

Dramatický kroužek nacvičil a uvedl na 
podzim v Kobyliském divadle inscenaci hry 
„Počkej, chce něco říct…“

Své místo si získaly také kapely, které se pra-
videlně schází v nové zkušebně.

Nabídka aktivit pro organizované děti byla 
ještě doplněna programem otevřeným i pro ne-
členy. Kromě aktivit pořádaných klubem jsme 
se také zúčastňovali celostátních akcí SHM. 
Další z našich vedoucích získali osvědčení 
zdravotníka.

Rok 2007 byl pro náš klub poměrně náročný, 
ale zároveň i úspěšný. Zakoupili jsme již zmíně-
nou novou keramickou pec a dále se nám díky 
investiční dotaci MŠMT podařilo uvést do pro-
vozu novou boulderovou stěnu, která je skvě-
lým doplněním venkovní lezecké stěny hlavně 
v zimním období.

V roce 2007 měl klub 274 členů.
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Újezd u Brna

Klub se zaměřuje především na činnost kroužků. 
A to jak sportovních – stolní tenis, fl orbal, fot-
bal, tak dovednostních – keramika, výtvarka. 
Značnou část času a fi nancí Klub věnuje mateř-
skému klubu Ovečka. Vyvrcholením kroužků 
jsou tábory a chaloupky. Táborů se pravidelně 
účastní asi 60 dětí z širšího okolí Újezda.

Akce pro členy
Přidružení členové navštěvují jednotlivé kroužky. 
Tyto kroužky během roku pořádají výlety, tur-
naje či nejrůznější exkurze. Pokud kroužek při-
praví akci většího charakteru, je zpravidla pro 
širší veřejnost. Příkladem mohou být turnaje ve 
stolním tenise, fl orbale či fotbale.

Akce pro neorganizovanou mládež
Pro širší veřejnost organizujeme zájezdy (po-
znávací, sportovní, poutní). Pro nečleny je také 
určen závod K24 nebo přehlídka rockových 
amatérských kapel Boudky.

Systém přípravy vedoucích, vzdělávání
Vedoucí jednotlivých kroužků se účastní vzdě-
lávacích kurzů, které pořádá SHM, popř. jiné 

organizace. Další vzdělávání probíhá z odbor-
ných tiskovin. Formaci zajišťuje náš duchovní 
správce – P. Miloslav Kabrda, který je velice 
vstřícný k činnosti našeho Klubu. Vedoucí 
kroužků se scházejí na pravidelných měsíčních 
schůzích, kde se projednává dění v jednotlivých 
kroužcích.

Prezentace organizace na veřejnosti
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). V tomto 
roce jsme vyrobili malé letáčky, které obsa-
hovaly rozvrh kroužků a základní informace 
o tom, kdo jsme. Tyto jsme potom svépomocí 
roznesli do všech domácností v Újezdě.

Během roku 2007 Klub evidoval 205 členů.

Žďár nad Sázavou

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 2007 měl klub 26 členů.
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Přehled o hospodaření SHM 
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Výkaz zisku a ztráty – ústředí

Název ukazatele Číslo řádku Za účetní období celkem

A. NÁKLADY

 I. Spotřebované nákupy celkem: Součet ř. 2 až 5 1 340  745

 1. Spotřeba materiálu 2 340  745

 2. Spotřeba energie 3  0

 3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 4  0

 4. Prodané zboží 5  0

 II. Služby celkem: Součet ř. 7 až 10 6 988  487

 5. Opravy a udržování 7 0

 6. Cestovné 8 223  552

 7. Náklady na reprezentaci 9 0

 8. Ostatní služby 10 764  935

 III. Osobní náklady celkem: Součet ř. 12 až 16 11 758  790

 9. Mzdové náklady 12 616  713

 10. Zákonné sociální pojištění 13 142  077

 11. Ostatní sociální pojištění 14 0

 12. Zákonné sociální náklady 15 0

 13. Ostatní sociální náklady 16 0

 IV. Daně a poplatky celkem Součet ř. 18 až 20 17 3

 14. Daň silniční 18  0

 15. Daň z nemovitostí 19  0

 16. Ostatní daně a poplatky 20  3

 V. Ostatní náklady celkem Součet ř. 22 až 29 21 13  560

 17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 22 0

 18. Ostatní pokuty a penále 23 0

 19. Odpis nedobytné pohledávky 24 0

 20. Úroky 25 0

 21. Kursové ztráty 26 0

 22. Dary 27 0

 23. Manka a škody 28 0

 24. Jiné ostatní náklady 29 13  560

 VI. Odpisy, prod. maj., tvor. rez. a oprav. pol. celkem

   Součet ř. 31 až 36

30 8  325

 25.  Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 31 8  325

 26. Zůstatková cena prod. dlouh. nehm. a hmotného majetku 32 0

 27. Prodané cenné papíry a podíly 33 0

 28. Prodaný materiál 34 0

 29. Tvorba rezerv 35 0



Salesiánské hnutí mládeže  •  Výroční zpráva 200724

Název ukazatele Číslo řádku Za účetní období celkem

 30. Tvorba opravných položek 36 0

 VII. Poskytnuté příspěvky celkem Součet ř. 38 až 39 37 8  805

 31.  Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními 

složkami 

38 0

 32. Poskytnuté členské příspěvky 39 8  805

VIII. Daň z příjmů celkem ř. 41 40 0

 33. Dodatečné odvody daně z příjmů 41  0

  Náklady celkem ř. 1+6+11+17+21+30+37+40 42 2  118  715

B. VÝNOSY  

 I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem

   Součet ř. 44 až 46

43 555  944

 1. Tržby za vlastní výrobky 44 0

 2. Tržby z prodeje služeb 45 555  944

 3. Tržby za prodané zboží 46 0

 II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem

   Součet ř. 48 až 51

47 0

 4. Změna stavu zásob nedokončené výroby 47 0

 5. Změna stavu zásob polotovarů 48 0

  6. Změna stavu zásob výrobků 50 0

 7. Změna stavu zvířat 51 0

 III. Aktivace celkem Součet ř. 53 až 56 52 0

 8. Aktivace materiálu a zboží 53 0

 9. Aktivace vnitroorganizačních služeb 54 0

 10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 55 0

 11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 56 0

 IV. Ostatní výnosy celkem Součet ř. 58 až 64 57 3  323

 12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 58 0

 13. Ostatní pokuty a penále 59 0

 14. Platby za odepsané pohledávky 60 0

 15. Úroky 61 3  322

 16. Kurzové zisky 62 0

 17. Zúčtování fondů 63 0

 18. Jiné ostatní výnosy 64 1

 V. Tržby z prod. maj., zúčt. rezerv a opr. pol. celkem

   Součet ř. 66 až 72

65 0

 19. Tržby z prodeje dlouhodobého nehm. a hmot. majetku 66 0

 20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 67 0

 21. Tržby z prodeje materiálu 68 0

 22. Výnosy z krátkodobého fi nančního majetku 69 0
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Název ukazatele Číslo řádku Za účetní období celkem

 23. Zúčtování rezerv 70 0

 24. Výnosy z dlouhodobého fi nančního majetku 71 0

 25. Zúčtování opravných položek 72 0

 VI. Přijaté příspěvky celkem Součet ř. 74 až 76 73 337  449

 26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 74 137  449

 27. Přijaté příspěvky (dary) 75 188  900

 28. Přijaté členské příspěvky 76 11  100

 VII. Provozní dotace celkem ř. 78 77 1  235  210

 29. Provozní dotace 78 1  235  210

  Výnosy celkem ř. 43+47+52+57+65+73+77 79 2  131  926

 C. Výsledek hospodaření před zdaněním (±) ř. 79–ř. 42 80 13  211

 34. Daň z příjmů 81 0

 D. Výsledek hospodaření po zdanění (±) ř. 80–ř. 81 82 13  211

Struktura nákladů a výnosů ústředí SHM v roce 2007

Náklady ústředí 2007

materiál 340 745 16 %

služby 988 487 47 %

osobní náklady 758 790 36 %

ostatní náklady 13 563 1 %

odpisy 8 325 0 %

poskytnuté příspěvky 8 805 0 %

Výnosy ústředí 2007

tržby 555 944 26 %

ostatní výnosy 3 323 0 %

přijaté příspěvky 337 449 16 %

provozní dotace 1 235 210 58 %
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Rozvaha – ústředí

AKTIVA k 1. 1. 2007 k 31. 12. 2007

Dlouhodobý majetek celkem 124 950 104125

Dlouhodobý nehmotný majetek 0  

Dlouhodobý hmotný majetek 166 600 166 600

Dlouhodobý fi nanční majetek 0 0

Oprávky k dlouhodobému majetku –41 650 –62 475

Krátkodobý majetek 99 024 73 014

Zásoby 0 0

Pohledávky 3 576 5 104

Krátkodobý fi nanční majetek 86 601 63 316

Jiná aktiva 8 847 4 594

Aktiva celkem 223 974 177 139

PASIVA k 1. 1. 2007 k 31. 12. 2007

Vlastní zdroje 172 222 172 933

Jmění 339 025 326 525

Výsledek hospodaření –166 803 –153 592

Cizí zdroje 51 752 4 206

Rezervy 0 0

Dlouhodobé závazky 0 0

Krátkodobé závazky 51 752 4 206

Jiná pasiva 0 0

Pasiva celkem 223 974 177 139
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Přehled o hospodaření SHM (včetně klubů)

Subjekt Výnosy Náklady Hospodářský 

výsledek

SHM Klub České Budějovice 41 799,94 61 198,00 –19 398,06 

SHM Klub Fryšták 12 035,63 23 413,00 –11 377,37 

SHM Klub Hlinsko 76 444,84 75 990,00 454,84 

SHM Klub Hradec Králové 52 002,68 52 003,50 –0,82 

SHM Klub Koryčany 57 514,22 65 485,01 –7 970,79 

SHM Klub Kroměříž 297 328,50 1 987 804,50 –1 690 476,00 

SHM Klub Krucemburk 74 439,15 74 522,25 –83,10 

SHM Klub Liblice 286 766,64 274 382,00 12 384,64 

SHM Klub Mor. Budějovice 49 389,69 50 566,00 –1 176,31 

SHM Klub Nekoř 89 146,51 89 240,60 –94,09 

SHM Klub Neratov 17 461,11 21 500,20 –4 039,09 

SHM Klub Ostrava 660 825,81 640 645,70 20 180,11 

SHM Klub Pardubice 290 856,51 290 857,50 –0,99 

SHM Klub Plzeň 1 295 323,59 1 221 610,94 73 712,65 

SHM Klub Praha Karlín 254 718,24 248 812,50 5 905,74 

SHM Klub Praha Kobylisy 3 031 604,59 2 927 455,81 104 148,78 

SHM Klub Prostějov 479 113,56 465 838,00 13 275,56 

SHM Klub Trutnov 13 941,86 13 662,00 279,86 

SHM Klub Třemošnice 93 648,66 93 222,00 426,66 

SHM Klub Uhříněves–Kolovraty 573 216,75 531 414,41 41 802,34 

SHM Klub Újezd u Brna 379 696,97 376 814,00 2 882,97 

SHM Klub Hradec nad Moravicí 493,33 983,00 –489,67 

SHM Klub Ústí nad Orlicí 0,57 1 194,00 –1 193,43 

SHM Klub Kostelec nad Orlicí 27 386,91 28 280,10 –893,19 

SHM Klub Žďár nad Sázavou 25 325,50 25 325,50 –

SHM Klub Praha 1 1 299,00 1 299,00 –

SHM Klub Hodslavice 67 551,50 67 551,50 –

ústředí 2 037 749,34 2 024 538,23 13 211,11 

Celkem 10 287 081,60 11 735 609,25 –1 448 527,65
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září 2008

SHM přijalo v roce 2007 od Ministerstva kul-
tury provozní dotace v celkové výši 50  000  Kč, 
pro účetní jednotku ústředí byla určena částka 
30  000  Kč, zbývající částka 20  000  Kč byla ur-
čena pro kluby s právní subjektivitou a je o ní 
účtováno v účetnictví těchto klubů.

Od Ministerstva školství, mládeže a tělový-
chovy přijalo SHM v roce 2007 provozní do-
tace v celkové výši 1  710  000  Kč, pro účetní jed-
notku ústředí byla použita částka 617  810  Kč, 
zbývající částka 1  092  190  Kč byla určena pro 
kluby s právní subjektivitou a je o ní účtováno 
v účetnictví těchto klubů. 

Dále přijalo SHM v roce 2007 od Minister-
stva školství, mládeže a tělovýchovy investiční 
dotaci v celkové výši 150  000  Kč a celá byla ur-

čena pro kluby s právní subjektivitou a je o ní 
účtováno v účetnictví těchto klubů. 

SHM přijalo v roce 2007od MPSV provozní 
dotace v celkové výši 587  400  Kč, pro účetní 
jednotku byla určena celá částka.

Dále přijalo SHM v roce 2007 od MHMP 
neinvestiční dotaci v celkové výši 130  000  Kč 
a celá byla určena pro kluby s právní subjek-
tivitou a je o ní účtováno v účetnictví těchto 
klubů.

V rámci účetnictví ústředí jsou účtovány 
kluby bez právní subjektivity. 

Ekonomická část výroční zprávy byla schvá-
lena 29. 3. 2008 na Národní radě v Byšicích.

Děkujeme za podporu v roce 2007






