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ÚVOD
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-ti 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).
Z HISTORIE
SHM vzniklo v prosinci 1991. V roce 1992 se skupina mládeže pod vedením několika
salesiánů a sester FMA zúčastnila akce „Confronto ´92“ v Itálii. Jednalo se o setkání mladých
lidí z celé Evropy, kteří se věnují výchově dětí a mládeže ve svém okolí ve spolupráci se
salesiány Dona Boska a Dcerami Panny Marie Pomocnice. Mladí z České republiky se
rozhodli připojit k tomuto úsilí, navázat na činnost salesiánů v totalitě a rozvíjet ji v rámci
nových možností, které umožňuje svobodný stát.
V prvních letech své existence bylo SHM členěno na oblasti odpovídající bývalým
krajům. V průběhu času se ukázalo, že je třeba změnit organizační strukturu, aby vyhovovala
konkrétní činnosti SHM – zaměřit se na práci v jednotlivých místech. Byly tedy zřízeny kluby
(pro práci v jednotlivých místech) a ustanoveny sekce (koordinující jejich činnost v oblasti
kultury, sportu, chaloupek, ekonomiky a formace). Tím byl lépe vystižen charakter SHM.
V roce 1994 se SHM (zastoupené prezidentkou Miki Kubíčkovou) stalo členem PGSE
(sdružení Polisportive Giovanili Salesiane Europee), evropské sportovní salesiánské
organizace, a díky tomu má možnost se každoročně účastnit Mezinárodních her salesiánské
mládeže.
Od roku 1995 vznikaly postupně jednotlivé kluby SHM a činnost se začala rozvíjet
v širším měřítku. Do přímé práce a podpory se zapojili další členové salesiánské rodiny. Ve
směru k občanské společnosti jsme započali fázi spolupráce s dalšími organizacemi, které se
věnují výchově dětí a mládeže.
V roce 1999 proběhly některé změny uvnitř SHM. Začátkem roku byla zrušena Sekce
formace. Její činnost nahradila formace členů SHM přímo v klubech a zčásti její úkoly
převzal duchovní rádce. V červnu 1999 jsme se stali členy České rady dětí a mládeže.
V roce 2000 byla již činnost stabilizovaná – zejména po stránce vzniku nových klubů a
plynulé činnosti ústředí. Významnou událostí bylo pořádání Salesiánských her mládeže
v Pardubicích.
O rok později, v roce 2001, získala naše organizace oprávnění školit vedoucí táborů a
uspořádala první kurzy. Od té doby pořádáme tato školení každý rok.
Rok 2004 byl pro nás významný. Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy jsme
byli zařazeni mezi organizace, jimž byl udělen statut uznané nestátní neziskové organizace
pro oblast práce s dětmi a mládeží ve volném čase.
V roce 2006 jsme začali pracovat na nové strategii a nové podobě webových stránek.
V březnu 2007 nám byl na období let 2007 až 2010 opět udělen čestný titul „Organizace
uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží“. Od podzimu 2007 funguje redakční
systém webu.
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VÝCHOVA V SHM
Výchova a formace je naším posláním. Činnost v klubech se děje v salesiánském duchu.
Stojí na tzv. preventivním systému, jehož hlavním principem je předcházení pro děti a mládež
nežádoucím vlivům. Stojí na třech základních sloupech, kterými jsou rozum, víra a laskavost.
Nechceme vychovávat mládež pouze jako pracovníky, sportovce nebo umělce, ale chceme je
také formovat a vychovat z nich „lidi, kteří by byli schopni samostatně a kvalitně žít“. Proto
se snažíme, aby výchova a formace nechyběla na žádné akci SHM, ať už se jedná o zasedání,
setkání sekcí, školení vedoucích či trenérů, turnaje, besídky, výlety apod. Výchovu a formaci
nelze vydělit jako samostatnou složku ostatních činností, je třeba ji spojit se zábavou a prací.
Na jednotlivých akcích by měla probíhat zejména nepřímo – tzn. cestou osobních kontaktů.
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA A ČLENSKÁ ZÁKLADNA
Salesiánské hnutí mládeže je občanské sdružení registrované ministerstvem vnitra podle
zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. O zásadních otázkách rozhoduje Národní rada
SHM. Jejím řídícím a výkonným orgánem je Předsednictvo Národní rady, pomocným
orgánem jsou sekce zaměřené na určitou oblast činnosti. Statutárním zástupcem SHM je
prezident, který zastupuje sdružení navenek a jedná jeho jménem.
Základním organizačním článkem je Klub SHM, který může mít právní subjektivitu.
V roce 2008 mělo SHM 29 klubů, z toho 26 s právní subjektivitou. Členskou základnu
tvořilo 2 495 členů – z toho 2 114 do 26 let.
Členové Předsednictva Národní rady SHM v roce 2008:
Mgr. Lukáš Zrzavý
Mgr. P. Jindřich Čáp
Mgr. Markéta Hanáková
Stanislav Paseka
Josef Wenzl
Ing. Lucie Lišková
Mgr. Pavel Blažek
Alžběta Fuchsová
Mgr. Petr Pošta
Martin Pražan
JUDr. Markéta Selucká, Ph. D.
Jan Zrzavý

prezident
delegát SDB, sekce sportu
delegátka FMA
delegát ACS
sekce ekonomiky
sekce kultury
sekce chaloupky
zástupce klubů SHM
zástupce klubů SHM
zástupce klubů SHM
zástupce klubů SHM
zástupce klubů SHM

ZPRÁVA O STAVU SHM
I v roce 2008 byl stav SHM dobrý a stabilizovaný. V březnu schválili členové Národní
rady v Byšicích novou Strategii SHM na období 2008 – 2013. Z ní vyplývaly i hlavní úkoly
pro rok 2008:
• najít prvky spolupráce se salesiány-spolupracovníky
• dotáhnout systém formace
• posílit fungování sekcí – plán pro každou sekci vytvořit sadu workshopů. Pouze sekce
sportu zde zapracovala.
Část těchto úkolů se podařilo naplnit. Na podzim se uskutečnilo společné setkání
Předsednictva Národní rady SHM s Provinciální radou ASC a byla dohodnuta spolupráce
v oblasti duchovních cvičení, Festivalu a projektu v Klášterecké Jeseni.
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Významné události roku 2008
Leden
• XIV. křesťanský ples mladých v Praze
Březen
• Národní rada SHM Byšicích
Duben
• Účast na XIX. Mezinárodních hrách
salesiánské mládeže v Lublani
• Školení tábor. vedoucích v Brně

Květen
• Festival SHM v Pardubicích
Říjen
• Výjezdní zasedání PNR

ČINNOST PREZIDENTA
Prezident SHM, Mgr. Lukáš Zrzavý, plnil všechny úkoly, které vyplývají ze stanov
(podepisování zásadních dokumentů, svolávání PNR, zastupování SHM, účast na celostátních
akcích). Zastupování SHM bylo v posledním roce zaměřeno na větší kontakt se salesiánskou
rodinou.
ČINNOST ÚSTŘEDÍ
Ústředí zajišťovalo v roce 2008:
• 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
• informování členů SHM (Newsletter, výroční zpráva)
• webové stránky SHM
• spolupráci se státními orgány (oblast dotací a vzdělávání)
• kontakt se salesiánskou rodinou, PGSI, ČRDM
Chod ústředí zabezpečovali:
Mgr. Magda Paseková
jednatelka
Josef Wenzl
ekonom, účetní
Mgr. Petr Pošta
webmaster
Jan Zrzavý
provoz skluzavky
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CELOSTÁTNÍ AKCE – ČINNOST SEKCÍ SHM
Sekce sportu
Sportovní sekce pokračovala ve své pravidelné činnosti. Hlavní náplní bylo pořádání
sportovních akcí, především turnajů ve stolním tenise, fotbale a florbale. Dále se sportovci
z různých klubů a středisek zúčastnili XIX. mezinárodních her salesiánské mládeže v Lublani.
Stolní tenis
Stolní tenisté pracovali podle plánu činnosti a uspořádali:
1. bodovací turnaj
11. - 13. ledna 2008
Brno
2. bodovací turnaj
29. února - 2. března 2008 Újezd u Brna
3. bodovací turnaj
23. - 25. května 2008
Ostrava
4. bodovací turnaj
10. - 12. října 2008
Plzeň
Memoriál Bohumila Vavroše
28. - 30. listopadu 2008
Havířov
Těchto turnajů se zúčastnilo celkem cca 260 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

Kromě toho se uskutečnily další akce:
13.-17. února 2008
Soustředění reprezentantů
1. turnaj družstev
12. dubna 2008
2. turnaj družstev
27. září 2008

Ostrava
Brno
Brno

Dále fungovala plně elektronická archivace průběhů a výsledků turnajů.
Vedoucím stolního tenisu byl v roce 2008 Jan Traxler.
Malá kopaná
Fotbalisté měli možnost účastnit se celkem šesti celostátních turnajů pořádaných ve třech
věkových kategoriích:
Nejmladší chlapci – ročníky narození: 1995 – 1997
Savio Cup
29. listopadu 2008
Mladší chlapci – ročníky narození: 1993 – 1995
1. kvalifikační turnaj
10. května 2008
2. kvalifikační turnaj
11. října 2008
O pohár uhříněveského starosty
Starší chlapci – ročníky narození: 1991 – 1993
1. kvalifikační turnaj
12. ledna 2008
O pohár uhříněveského starosty
2. kvalifikační turnaj
21. června 2008
3. kvalifikační turnaj
3. října 2008
Frassati cup

Praha – Uhříněves
Ostrava
Praha – Uhříněves

Praha – Uhříněves
Ostrava
Brno

Celkem se těchto turnajů zúčastnilo přes 300 hráčů z 12 klubů, středisek a škol.
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Svou premiéru měla v tomto roce fotbalová reprezentace, která se zúčastnila Mezinárodních
her salesiánské mládeže v Lublani. Příprava reprezentantů zahrnovala:
1. soustředění
10.-12. ledna 2008
Praha
2. soustředění
25.-27. února 2008
Pardubice
3. soustředění
7.-9. dubna 2008
Ostrava
Kromě těchto akcí se v Ostravě 1. – 3. února 2008 uskutečnil také kurz pro trenéry.
Osvědčení licence C získalo 7 trenérů.
Činnost kopané vedli v roce 2008 Michal Přívratský, Tomáš Imlauf a Michal Šimáček.
Florbal
Celostátní florbalové turnaje probíhaly na jaře (sezóna 2007/2008) a na podzim (sezóna
2008/2009). Konaly se ve dvou kategoriích:
Mladší chlapci – ročníky narození: 1993 – 1995 (1994 – 1996)
3. bodovací turnaj
5. dubna 2008
1. bodovací turnaj
1. listopadu 2008

Praha – Uhříněves
Praha – Uhříněves

Starší chlapci – ročníky narození: 1990 – 1992 (1991 – 1993)
2. bodovací turnaj
19. ledna 2008
3. bodovací turnaj
8. února 2008
1. bodovací turnaj
8. listopadu 2008

Praha – Uhříněves
Praha – Uhříněves
Praha – Uhříněves

Celkem se těchto turnajů zúčastnilo přes 300 hráčů z 10 klubů, středisek a škol.
Vedoucím florbalu byl v roce 2008 Stanislav Paseka.
Cyklistika
20.-21. června se v Újezdě u Brna konal již 8. ročník Cyklomaratonu K 24. Zúčastnilo se ho
celkem 158 závodníků (34 žen a 124 mužů) , kteří v součtu zdolali za dvacet čtyři hodin
obdivuhodných 41 114,5 km.
XIX. Mezinárodní hry salesiánské mládeže – Lublaň 2008
XIX. mezinárodní hry salesiánské mládeže se v roce 2008 uskutečnily ve Slovinsku v
Lublani. Zastoupení dětí a mladých lidí bylo opět nejen evropské, ale celosvětové. Organizaci
her garantovalo sdružení PGSI.
Českou republiku reprezentovalo 39 účastníků, kteří soutěžili v malé kopané a ve stolním
tenise. Naši mladí se na hry připravovali již od začátku roku na přípravných setkáních a
soustředěních. Premiéru měl fotbalový tým reprezentantů.
Naše výprava byla úspěšná. Stolní tenisté vybojovali pět medailových postů – tři první a
dvě třetí místa. Atmosféra her i jejich úroveň byla opět velmi dobrá. Hry přinesly účastníkům
mnoho nejen sportovních zážitků.
Sekce kultury
V lednu proběhlo Taneční setkání, které uspořádala sekce ve spolupráci s SHM Klubem
Praha – Kobylisy. Již XIV. křesťanský ples mladých se konal v tomto roce v Praze
v Komunitním centru Matky Terezy. V březnu a dubnu probíhal další ročník celostátní
výtvarné a keramické soutěže, která vyvrcholila květnovou vernisáží.
K nabídce sekce kultury patří neodmyslitelně i festivaly. Květnový Festival SHM se
uskutečnil opět v Pardubicích a pro zúčastněné byl příležitostí k seznámení se s činností
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jednotlivých klubů, k poznání nových výtvarných technik i k posezení v přátelské atmosféře.
V srpnu proběhl rockový festival v Újezdě u Brna Rokáč Boudky.
Sekce chaloupek a vzdělávání
V roce 2008 pořádala sekce opět kurz pro hlavní vedoucí táborů. Konal se
v dubnovém termínu v Újezdě u Brna a zúčastnilo se ho 16 vedoucích.
Kluby pořádaly stejně jako v minulých letech tábory a chaloupky pro děti a mládež.
Celkem bylo uspořádáno 81 táborů a prázdninových pobytů. Pro jednodušší organizaci táborů
jsou na webu SHM doporučení, jak používat různé formuláře v období před táborem i během
tábora.
Podle možností probíhaly v jednotlivých klubech také setkání a kurzy pro vedoucí a
animátory.
Sekce ekonomiky
Sekce ekonomiky zaštiťovala především následující činnosti:
• podávání projektů – žádostí o dotaci na celorepublikové úrovni
• zpracování podkladů pro rozdělování dotací
• příprava podkladů pro vyúčtování dotací a kontroly
• zpracování finančního a mzdového účetnictví
• poradenství pro kluby v oblasti:
- podvojné účetnictví
- účetní program Stereo
- příprava místních projektů
- vyúčtování dotací
Jednou z neplánovaných činností sekce bylo v roce 2008 také zajištění kontroly z Finančního
úřadu, který kontroloval vyúčtování státní neinvestiční a investiční dotace získané z MŠMT
v roce 2004.
Zahraniční aktivity
Již tradičně jsme se zúčastnili Mezinárodních her salesiánské mládeže, které se v roce
2008 konaly ve Slovinsku v Lublani a organizačně byly zajištěny sekcí sportu a ústředím.
Kromě toho se na realizaci zahraničních aktivit podílely SHM kluby: Praha-Karlín a
Uhříněves-Kolovraty, které uspořádaly zahraniční akce v Litvě a ve Skotsku.
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ČINNOST KLUBŮ
V roce 2008 se úspěšně rozvíjela činnost i v našich základních článcích – SHM Klubech.
Rozsah 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 přes 280 kroužků s různým
zaměřením (sportovní, výtvarné, taneční, jazykové, formační atd.). Druhy kroužků a rozsah
nabídky závisel především na místních podmínkách a možnostech.
Tyto aktivity byly v klubech doplněny jednorázovými akcemi jako jsou např. besídky, výlety,
víkendovky, turnaje, koncerty a vystoupení. Těch bylo pořádáno celkem přes 400. Tuto nabídku
ještě rozšířily akce celostátní, kterých se uskutečnilo téměř 30 a kterých se naše kluby hojně
účastnily. V době jarních a letních prázdnin měly děti i mladí možnost využít nabídky táborů i
zahraničních výjezdů. Celkem jsme jich uspořádali přes 80.
Projekt byl financován především z prostředků MŠMT a dalších zdrojů (krajské, magistrátní a
obecní úřady, dary, členské příspěvky).
• Činnost pro neorganizované děti a mládež
I v roce 2008 byly v některých klubech dětem pravidelně k dispozici nízkoprahové kluby a
oratoře (Plzeň, Ostrava, Třemošnice). Práce s neorganizovanou mládeží byla realizována také
formou jednodenních seminářů a dalších doplňkových programů. (Praha – Kobylisy, UhříněvesKolovraty, Liblice, Kostelec, Koryčany).
Projekt byl financován především z prostředků MŠMT a dalších zdrojů (krajské, magistrátní a
obecní úřady, dary, členské příspěvky).
• Prorodinné aktivity
Naše působení se soustřeďovalo především na dva projekty:
Centra pro rodinu a děti
Centra poskytovala dopolední a odpolední programy pro rodiče na rodičovské dovolené, poradnu
pro tyto rodiče, dětské kluby, výlety a pobyty. V roce 2008 byl projekt realizován v klubech
(Praha - Kobylisy, Uhříněves – Kolovraty a Liblice). Zájem rodičů i dětí nás přesvědčil
o potřebnosti a smysluplnosti tohoto projektu.
Kurzy přípravy na manželství
Hlavní náplní kurzů přípravy na manželství v programu „Snoubenecká setkání v rodině“ jsou
setkání jednotlivých vedoucích manželských párů (lektorů) se skupinou 3-6 snoubeneckých párů.
Jeden kurz se skládá z 8 až 10 setkání, která jsou tématicky zaměřena a která mají mladým lidem
pomoci v přípravě na život v manželství. Snoubenci dostanou příležitost slyšet názory a
zkušenosti manželů a diskutovat s ostatními páry, které jsou v podobné životní situaci.
V některých lokalitách není příležitost pro setkávání více párů, a tak se vedoucí setkávají vždy
pouze s jedním párem. Někteří vedoucí jsou také zváni na různá setkání mládeže, kde přednášejí o
partnerských vztazích.
V roce 2008 se do projektu zapojilo 20 manželských párů, které vedly 246 setkání pro 182
mladých lidí.
Projekty byly financovány především ze státní dotace poskytnuté MPSV, dále z grantu MHMP a
dalších zdrojů.
• Investice
Díky finanční podpoře MŠMT bylo také možné doplnit v klubech investiční vybavení. Pro
provoz ústředí byla zakoupena nová kopírka. Naši nafukovací skluzavku, která je určena spíše
pro mladší děti, doplnila nafukovací lezecká věž. Využívat ji budou spíše starší děti. Klub
Koryčany pořídil florbalové mantinely a do Klubu Uhříněves-Kolovraty byla zakoupena dětská
sestava a také díky podpoře MHMP proběhla 2. etapa rekonstrukce dětského hřiště.
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ČINNOST KLUBŮ SHM
České Budějovice
V roce 2008 byla činnost klubu zaměřena na vzdělávání animátorů. Proti předchozím
obdobím došlo k útlumu.
Klub měl celkem 8 členů.
Fryšták
Klub SHM Fryšták úzce spolupracuje s Domem Ignáce Stuchlého ve Fryštáku. V rámci této
spolupráce se náš Klub podílí na přípravě víkendových programů pro mládež od 14 let a na
činnosti nízkoprahového klubu pro místní mládež. Pevné místo a tradici mají v našem klubu
také kroužky. Naše činnost zahrnovala akce:
a/ pro členy: (organizovaná mládež)
• Horolezecký kroužek – 1 x týdně v období šk. roku
• Přírodovědný kroužek – 1 x týdně v období šk. roku
b/ pro neorganizovanou mládež
•
•
•
•
•
•

DISklub – salesiánská oratoř pro místní děti a mládež – každodenní provoz
v pracovním týdnu během šk. roku
Velikonoce 19. – 23. března 2008 – 62 účastníků
Silvestr 2008 – 29. 12. 2008 – 1.1.2009 – 67 účastníků
Střapec I.-16.-18.5.2008 – víkend pro děti Starých Pák – 40 účastníků
Střapec II. 23.-25.5.2008 - víkend pro děti Starých Pák – 36 účastníků
Lis – 10.-12.10.2008 – duchovní obnova pro děti Starých Pák – 60 účastníků

c/ pro vedoucí
• Asistenti I. – 28.-30.11.2008 – formace vybraných lidí ze Střapce – 20 účastníků
V roce 2008 měl náš klub 41 členů.
Hlinsko
Činnost klubu se v roce 2008 nadále rozvíjela a zahrnovala nabídku pro děti, mládež, rodiče i
členy. Od září 2008 jsme se zaměřili především na rodiny a práci s dětmi. A to tak, aby byly
děti vedeny k zodpovědnosti a úctě k hodnotám.
K pravidelným akcím patří společenství pro dívky a chlapce. Schází se každou neděli
po večerní mši svaté na místní faře, kde máme dobré zázemí. Každý týden doprovází schola
dětskou rytmickou mši svatou. Každý týden od září v sobotu večer probíhala hlasová
výchova. Každý měsíc si také opakujeme první pomoc. V červnu byla uspořádána sobota
s první pomocí. Po celý rok 2008 byl veden sportovní kroužek - florbal.
Jednorázových akcí se uskutečnilo ke třiceti. Z toho přibližně polovinu pořádáme
ve spolupráci s místními organizacemi – Jednota Orel Hlinsko, Centrum Jana XXIII. a farnost
Hlinsko. Největší zájem je o tradiční akce jako například pálení čarodějnic, karneval,
divadelní představení, konec školního roku, mikulášská besídka a další. Mezi jednorázové
akce patří i víkendové výjezdy, které jsou zaměřené na utváření dobrých vztahů nejen mezi
dětmi navzájem, ale i na obnovení a „vyčištění“ vztahu k Bohu. Cílem je předávat hodnoty a
učit děti žít s radostí. V roce 2008 jsme téměř celou činnost našeho klubu propojili jedním
motivačním tématem – Projektem Klíč. Velký zájem byl o pohybové aktivity a především o
činnosti opírající se o tradici našeho regionu.
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Škála prázdninových chaloupek v roce 2008 byla široká. Uskutečnily se celkem
4 chaloupky – 2 chaloupky pro děvčata, 1 pro chlapce, 1 pro mládež. Vedoucí byli formováni
a připravováni na aktivity s dětmi. Hlavním cílem této přípravy bylo, aby vedoucí správně
propojovali činnosti tak, aby byla zachována modlitba, práce a zábava ve všech aktivitách ve
správném pořadí. Chaloupky pro děvčata proběhly v Jimramově. Chaloupka pro děvčata ve
věku 5-9 let byla na téma Mojžíš – Vyjití z Egypta, témátka byla zaměřená na modlitbu
růžence. Pro děvčata ve věku 9-15 let probíhala chaloupka s tématem Pravěk, témátka byla
zaměřená na otázky víry, partnerského života a doby chození. Chaloupka pro chlapce 13-16
let (České Petrovice) měla téma Irák - mise, témátka se věnovala Písmu a andělům. Tak
zvaná pracovní chaloupka - chaloupka pro mládež nad 15 let, proběhla nejprve zážitkovým
odpočinkem a obnovou v Jimramově, následně jsme se přesunuli na hlineckou faru.
Opravovala se místnost pro naše scházení, stěhoval se nábytek a připravovala se fara a farní
zahrada na farní den. Kromě práce byl připraven i program Ferda Mravenec – práce všeho
druhu.
Velkou změnu v našem Klubu přinesla rekonstrukce místnosti, kde se scházíme.
Podařilo se opravit celou místnost – rekonstrukce omítky, začištění stěn, rekonstrukce
elektrického vedení. Díky adventní prodejní výstavě se podařilo obstarat i nový nábytek.
Náš klub spolupracuje s Centrem Jana XXIII., což je volnočasové centrum uprostřed
hlineckého sídliště. Pořádáme zde akce pro děti ze sociálně slabých rodin. Díky tomu jsme
vyslali v roce 2008 některé členy našeho klubu na školení o minoritních kulturách a na
školení, jak pracovat s dětmi ze sociálně slabého prostředí. Další školení bylo ohledně
účetnictví v neziskovém sektoru.
V roce 2008 jsme začali realizovat připravený projekt Klíč, který vznikl díky našemu
zmapování situace v našem městě. Tento projekt doplňuje, co chybí v nabídce volnočasových
aktivit, co rodiče postrádají a o co se zajímají děti a mladí. Projekt se setkal se zájmem
veřejnosti, což podpořilo vznik podobného projektu na rok 2009.
Činnost prezentujeme v rámci Hlinecka při jednotlivých aktivitách. Využíváme
propagačních materiálů SHM, účastnili jsme se přehlídky neziskových organizací Hlinecko.
Využíváme nástěnky a volné vývěsní plochy, publikujeme články o činnosti v časopisech
a novinách. Zajímavé aktivity zveřejňujeme na http://hlinsko.shm.cz.
Koncem roku 2008 měl klub 5 členů řádných a 15 členů přidružených.
Hodslavice
Klub se zaměřuje na sportovní aktivity pro chlapce, které máme rozdělené do tří věkových
kategorií. Naše činnost je především založena na pravidelných trénincích fotbalu a florbalu.
S mladšími a středně starými chlapci trénujeme během školního roku jednou týdně,
vždy o víkendu. Střídáme tělocvičny Základních škol v Hodslavicích a ve Veřovicích, se
kterými máme velmi dobré vztahy. Během prázdnin tréninky zaměňujeme za různé vícedenní
pobyty v přírodě, krátkodobé výlety a akce. S nejstaršími kluky trénujeme co čtrnáct dní. O
tréninky nejstarších chlapců mají především zájem kluci z řad neorganizované mládeže. O
víkendech, na které trénink nepřipadá, míváme společné plánovací schůzky, kde dostávají
podobu naše budoucí akce.
Snažíme se akce stále více otevírat široké veřejnosti, především mladým lidem.
Uvádím aspoň některé, jenž jsme v minulém roce pořádali: bowlingový turnaj, lyžařský pobyt
ve slovenských Donovalech, šachový turnaj, turnaj v šipkách, autobusový zájezd na
Slovensko, memoriál salesiána O. Jana Bittnera, turnaj v nohejbale, velký vánoční fotbalový a
florbalový turnaj.
Z akcí, které byly věnované pouze členům našeho klubu, bych uvedl například
návštěvy bowlingu, bazénu, zimního stadionu, dále turnaje v kuželkách, pletení tatarů
s mladšími kluky, svatodušní škračení vajíček, účast mladších a středně starých kluků na
různých salesiánských fotbalových turnajích v Ostravě, víkendové pobyty s mladšími a
středně starými kluky, účast nejstarších chlapců na celostátním fotbalovém turnaji

Salesiánské hnutí mládeže

Výroční zpráva 2008

v Havlovicích, poutě na svatý Hostýn (jedna auty a druhá na kolech), prázdninový tábor pro
mladší kluky zaměřený na moderní vojenství, prázdninové trampování se středně starými
chlapci, opékání a letní kino pro mladší kluky, malá duchovní obnova, mikulášský a vánoční
turnaj pro mladší kategorii, účast nejstarších kluků na Trochta Cupu (letos jsme jej konečně
vyhráli).
V roce 2009 neplánujeme nic neobvyklého, chtěli bychom vyvíjet činnost v obdobném
duchu jako loni. Je to pro nás zaběhnutý systém, jenž se zdá, že vyhovuje jak členům, tak
veřejnosti, která se našich aktivit účastní.
Bohužel, co se týče prezentace naší činnosti, zatím jsme nezačali dostatečně využívat
možnosti propagace klubu na webových stránkách. Chtěli bychom to napravit. Snad se nám to
podaří. Avšak zcela běžně využíváme místní kabelové televize, přes kterou pravidelně o
připravovaných akcích informujeme širokou veřejnost. Kromě tohoto způsobu využíváme
klasického vyvěšování plakátků na veřejných místech.
Koncem roku 2008 náš klub čítal celkem 45 členů, z toho 10 řádných a 35 přidružených.

Hradec Králové
Klub SHM Hradec Králové měl v roce 2008 19 členů, z toho 4 řádné a 15 přidružených. Na
zajišťování aktivit Klubu se organizačně a též propůjčováním prostor velkou měrou podíleli
členky Kongregace FMA v Hradci Králové, které jsou zároveň řádnými členkami SHM.
Činnost Klubu SHM HK probíhala ve 3 oblastech: školení animátorek, prázdninové
chaloupky, kroužek aerobiku.
Školení animátorek
V roce 2008 proběhla 2 víkendová setkání v domě Kongregace FMA v HK, při nichž se
celkem 9 děvčat od 15 do 25 let věnovalo pedagogicko-psychologické přípravě i osobní
formaci, aby pak mohly působit jako vedoucí a asistentky při prázdninových pobytech dětí,
které pořádá náš klub.
Chaloupky
V roce 2008 jsme uspořádali následující chaloupky pro dívky z celého VČ regionu:
v Hradišťku u Vysokého Veselí pro 11 dívek (7 dní)
v Říčkách v Orlických horách pro 10 dívek (9 dní)
v Knířově pro 10 dívek (8 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. Spokojení účastníci chaloupek jsou snad důkazem
toho, že se nám to daří.
Aerobik
Kroužek aerobiku probíhal jednou týdně hodinu v tělocvičně církevního internátu Kongregace
FMA.
Koryčany
V roce 2008 jsme v zásadě pokračovali v našich standardních aktivitách, tzn. zpívali
jsme ve sboru, hráli si na Cyrilce s dětmi po výuce náboženství a také se úspěšně rozvíjela
činnost ve florbalovém kroužku. Členská základna zejména vzhledem k počtu florbalistů
úspěšně stoupá.
Každoročně pořádáme Mikulášskou besídku, které se účastní okolo 150 dětí a 150
dospělých, takže kostel sv. Vavřince „praská ve švech“. Program byl letos obohacen o
vystoupení dětí z náboženství a o zpěv scholy. Na konec a při zahájení školního roku jsme
pomáhali zorganizovat táborák a hry pro děti na farní zahradě. Rovněž se zapojujeme při
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slavení „malé pouti“ v Koryčanech, která se koná na svátek sv. Vavřince, patrona
koryčanského kostela. Využili jsme možnosti užít nafukovací hrad SHM. Ten se stal velkou
atrakcí celého farního odpoledne.
Florbalisté se pravidelně účastní turnajů pořádaných SHM Klubem Kroměříž, kde naši
měří síly s ostatními kluby a týmy florbalu z Kroměřížska. Rádi bychom také vyrazili do
Prahy na celorepublikový turnaj SHM ve florbale, snad se nám to podaří v příštím roce.
Záleží na tom, zdali seženeme nějakého sponzora na úhradu cestovného.
Též schola se úspěšně rozrůstá a vedle toho, že pravidelně hraje na měsíčních dětských
mších, je často zvána, aby hrála a zpívala např. při svatbách či křtinách v Koryčanech a okolí.
Stav SHM Klubu Koryčany je dobrý, víno bylo letos taky dobré, takže nezbývá než
poděkovat. Deo gratias!
V roce 2008 měl klub 63 členů.
Kostelec nad Orlicí
Pravidelně se v našem klubu schází:
Oddíl Rytířů a dvorních dam pro děti 1. st. ZŠ – schůzky 1x za 14 dní, občasné výlety a
výpravy.
Rukodělná dílna – každý týden v pondělí odpoledne pro dívky i chlapce.
O letních prázdninách 2008 jsme organizovali rukodělné dílny i pro děti z města – širokou
veřejnost. O letních prázdninách se uskutečnila chaloupka v Havlíčkově Borové 13. – 20.7.
2008, které se zúčastnilo 12 dětí.
Klub spolupracuje s místními skauty obzvlášť na akcích Betlémské světlo a Tříkrálová sbírka.
O našich aktivitách informujeme prostřednictvím článků v městském a farním zpravodaji.
V roce 2009 bychom rádi pokračovali v pravidelných schůzkách a nabídku doplnili o
Svatojiřský turnaj (duben), jarní výpravu, letní tažení (chaloupku), Svatováclavský turnaj,
podzimní výpravu, malování pohledů pro misie a Betlémské světlo.
Členskou základnu klubu tvořilo v r. 2008 27 řádných a 7 přidružených členů.
Kroměříž
V roce 2008 měl Klub SHM Kroměříž 91 členů. V Klubu se pravidelně konaly tyto kroužky:
•
•
•
•

Turistický kroužek
Cvičení pro rodiče s dětmi
Sportovní kroužek
Kreativní kroužek Duha

V roce 2008 se nám podařilo navázat bližší spolupráci s farností Panny Marie
v Kroměříži. Farnost našemu Klubu bezplatně nabídla místnosti, ve kterých se každý týden
scházel kreativní kroužek Duha pro děti předškolního a mladšího školního věku. S těmito
dětmi jsme se také na bázi dobrovolnosti zapojili do aktivit Papežského misijního díla dětí a
podíleli se našimi drobnými výrobky na charitativním farním jarmarku.
Aby Klub mohl i nadále poskytovat sportovní vyžití, navázal na začátku školního roku na již
tradiční spolupráci s Arcibiskupským gymnáziem. Sportovní činnost v našem Klubu byla
nabízena dětem od 2 let.
V loňském roce probíhal také 2. ročník florbalového turnaje o Pohár Klubu SHM
Kroměříž, který byl určen pro žáky základných škol. Turnaj se konal 1x za měsíc.
Náš turistický kroužek v loňském roce opět poodhalil krásy nejen nesčetných koutů Česka,
ale zavítal také do Itálie, Maďarska a Slovenska.
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O prázdninách nabídl Klub pro členy i nečleny dva tábory. Jeden se v rámci
turistického kroužku uskutečnil v malebném prostředí Šumavy a druhý, určený dětem od 6 do
12 let, v překrásném okolí Velehradu.
Nově se náš Klub úspěšně začlenil do dotačního programu města Kroměříže na rozvoj
volnočasových aktivit pro kroměřížskou mládež.
Naši vedoucí kroužků se také zúčastnili několika seminářů z nabídky Centra pro rodinu a
sociální péči v Brně, zejména v oblasti vedení cvičení pro děti.
Krucemburk
V současné době má SHM Klub Krucemburk 63 členů. Velmi oblíbeným se v Krucemburku
stal kroužek florbalu, který probíhá na ZŠ v tělocvičně. 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 vedením svých starších kamarádů. Děti hrají
v klubovně 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 komunikaci, porozumění, i týmovému řešení neobvyklých situací. V poslední
době, kdy byl na faře umístěn stůl na ping pong, stolní fotbálek a další stolní hry, lze zde po
domluvě děti potkat 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 připravují program
pro mladší.
První neděli v měsíci se koná v kostele dětská mše sv., na které zpívají děti s
doprovodem kytar, fléten atd... (musím říci, že jim to opravdu jde☺). Tomu předchází vždy
několik hudebních a pěveckých zkoušek.
Vyvrcholením celého roku jsou prázdninové pobyty pro děti, na které se celý rok těší
nejen ony, ale i jejich vedoucí. Program táborů a chaloupek je dopředu pečlivě plánován a
tajně připravován, a tak žijí děti dlouho v očekávání, čím je prázdniny zase překvapí.
Chaloupky jsme uspořádali celkem tři, ve Vrbatově Kostelci, Rychnově na Moravě a na
Míčově.
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 vedoucích). Ostatní však nezahálejí! Někteří naši členové jezdí pravidelně o
víkendech do Pardubic k salesiánům vypomáhat v projektu pro dětské domovy, kde se věnují
dětem z dětských domovů. Další členové se účastní animátorských setkání pořádaných
SADBOU.
Mimo pravidelné aktivity našeho klubu jsou pořádány i krátkodobé akce, např.:
• Víkendový pobyt mladších dětí v Havlíčkově Borové
• Víkend pro děvčata
• Festival SHM v Pardubicích
• Dětský den na faře (půjčený skákací hrad z ústředí)
• Florbalový turnaj s družstvem Zdírce
• Pálení čarodějnic pro starší děti
• Soustředění vedoucích
• Multikino Beruška – celovečerní promítání pro děti
• Mikulášská besídka pro děti
• Předvánoce – společné slavení Vánoc
• Turnaj ve fotbale
• Předsilvestr pro děti
• Florbalové zápasy s okolními týmy
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Liblice
Naše činnost se rozšířila do dalších vesnic v okolí a pak i do města Mělník. Klub má
k dispozici v pronájmu místnost bývalé kočárkárny v panelovém domě na sídlišti v Mělníku.
Po deseti letech jsme se rozloučili s naším místem na faře v Liblicích a přestěhovali se do
prostor MŠ, které máme pronajaty od obce Liblice.
Klub svou činnost rozvíjel na školách v okolí – základní a mateřské školy (Byšice,
Všetaty, Nebužely, Řepín, Mělnické Volno, Mělník). Spolupracovali jsme s rodinnými centry
- RC Kašpárek, RC Chloumek a RC Tišice. Několik vedoucích se podílelo na vedení kroužků.
Hlavní nabízenou pravidelnou aktivitou byla keramika. Vedle ní byly ještě hudební kroužky –
flétny a kytary. Pravidelné aktivity byly a jsou určeny především pro děti a rodiče s dětmi.
Současně jsme však připravili i nabídku pro dospělé. Keramika se u nich setkala opět
s velkým zájmem. Počet členů, kteří se účastní kroužků tak narostl na 392.
Uspořádali jsme také akce pro děti. Z těch tradičních to byl dětský den a „Sv. Mikuláš“.
K nim přibyly tvořící dny – tvoření z pedigu, vánoční tvoření a vánoční aranžování.
Informace o naší činnosti jsou k dispozici na webových stránkách www.shm.cz/Liblice .

Moravské Budějovice – Jaroměřice n. R.
Činnost klubu v roce 2008 zahrnovala:
 Jednorázové akce:
Celostátní setkání dětí v Jemnici – spoluúčast na jednodenní akci pro přidružené členy
klubu a neorganizovanou mládež (31.5. 2008)
Jihlava – vodácká akce (21.6. 2008)
Čerťáky – vodácká akce (6.9. 2008)
Hamerák – vodácká akce (20.9. 2008)
 Víkendové akce:
Víkendovka pro mládež ve Velkém Újezdě (27.-29.10. 2008)
Ministrantská víkendovka v Nových Syrovicích (21.-23.11. 2008)
 Chaloupky:
Ministrantská chaloupka v Babicích (12.-20.7)
 Pravidelná činnost:
Pravidelný florbalový kroužek – 1x týdně 10 účastníků
Pravidelné ministrantské schůzky – 1x týdně 10 účastníků
V roce 2008 měl klub 3 řádné a 108 přidružených členů.

Nekoř
Stejně jako v uplynulých letech i rok 2008 se nesl ve znamení užší spolupráce s farností a
ostatními spolky v Nekoři. Ta se týkala především spoluorganizování Dětského maškarního
plesu, Country bálu, turnaje spolků ve fotbale a Dětského dne. Naše vlastní činnost
zahrnuje akce jako například Svatováclavský fotbalový turnaj, „vandry“ pro vedoucí na
dětských táborech a pouťové posezení pod lipami. Většina akcí je určena široké veřejnosti.
Stěžejní činností našeho klubu jsou dětské letní tábory, kterých se ročně aktivně účastní
téměř 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.
O pořádaných akcích informujeme v Nekořském zpravodaji, ve farním časopise Zvony od sv.
Mikuláše a na plakátovacích plochách v okolí.
Plán na rok 2009 je podobný, rádi bychom všechny výše uvedené akce zopakovali.
Ke konci roku 2008 bylo v Klubu SHM Nekoř 18 řádných a 34 přidružených členů.
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Neratov
V uplynulém roce se činnost klubu nadále zaměřovala především na divadelní, výtvarné a
hudební aktivity:
Divadelní spolek NeDivSe jako každý rok vystoupil na Neratovských poutních slavnostech.
Výtvarný kroužek – převážně malování na hedvábí, kreslení na trička, malování na sklo aj.
dle zájmu dětí)
Hudební kroužek – hlavní náplň tvoří příprava hudebního doprovodu ke mším v Neratově a
blízkém okolí, dále výuka hry na hudební nástroje (flétna, kytara, rytmické nástroje…);
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
Klub měl v roce 2008 celkem 35 členů.
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
sociálně slabších rodin. Adekvátně k procentuálnímu zastoupení v lokalitě jej navštěvují i děti
romské. Jeho činnost byla oficiálně 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. Děti se učí se vzájemné spolupráci,
ohleduplnosti a dalším dobrým lidským vlastnostem.
Ve školním roce 2007/2008 měly děti možnost navštěvovat tyto kroužky:
•
keramika
•
kreslení a malování
•
vaření
•
modelář
•
hudební kroužky: kytara, elektrická kytara, flétna, klávesy, hudební nauka
•
divadelní kroužek
•
taneční kroužek
•
stolní tenis
•
náboženství
•
kreslení pohádkových večerníčků pro TV Noe
• otevřený klub ( oratoř)
• nízkoprahové aktivity:
•
Klubíčko ( pro 5-7 leté )
•
Klubko ( pro děvčata 10-13 let)
•
Kutil ( pro chlapce 8-13 let)
•
Mažoretky ( v rámci otevřeného klubu)
• jednorázové akce
•
Soutěže
•
Akademie na svátek sv. Jana Boska
•
Karneval
•
Dny řemesel, rukodělné workshopy
•
Akademie ke Dni maminek
•
Bambiriáda 2008

Salesiánské hnutí mládeže

•
•

Výroční zpráva 2008

•
Vánoční akademie
•
Silvestrovská oslava
•
sportovní turnaje
•
1x 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 sportovním
hřištěm (asfaltový povrch, basketbalové koše), která dětem slouží jako místo čekání na
kroužky, místo odpočinku, her a zábavy. Zahrada má denní provoz, dopoledne ji navštěvují
maminky s malými dětmi a odpoledne školní děti a mládež.
V roce 2008 byl počet členů klubu 166.
Pardubice
V roce 2008 se rozvíjela především sportovní činnost klubu. Zúčastnili jsme se několika
zajímavých vodáckých akcí, zejména sjezdu Moravice. V letních měsících jsme sjížděli
Sázavu. Volejbal a lezecký kroužek fungovaly pravidelně. Kromě toho se podařilo připravit
tři volejbalové týmy na mezinárodní turnaje: Lugo di Ravenna a Nervesa della Battaglia.
Smíšené volejbalové družstvo již třetím rokem reprezentuje Klub SHM a Salesiánské
středisko mládeže na Amatérské volejbalové lize v Hradci Králové.
Spolupráce Klubu se salesiánským střediskem se poněkud rozvolnila, přesto jsme se
podíleli na organizaci festivalu písní Muzikantská Cecilka, kterého se letos zúčastnilo 12
děvčat. Dále jsme spolupracovali na pořádání festivalu písní pro děti předškolního věku a
prvního stupně Cantate Bambi a na pořádání Festivalu SHM.
Klub měl celkem 45 členů.
Plzeň
SHM Klub Plzeň zaměřuje svoji činnost na oblast volného času dětí a mládeže, snaží se
podchytit především ty, kteří jsou neorganizovaní, bez vyhraněných zájmů. Hlavním cílem je
stáhnout tyto děti a mládež z ulice, uchránit je od společensky nežádoucích vlivů, nabídnout
jim smysluplné trávení volného času, doprovázet je v obtížných životních situacích a
v neposlední řadě jim pomoci odhalovat jejich individuální schopnosti a dovednosti
s perspektivou uplatnění se v budoucím povolání.
Cílovou skupinou jsou děti a mládež ve věku 5 – 20 let z města Plzně, především však ze
spádové oblasti městské čtvrti Skvrňany a přilehlých obcí Malesic, Křimic a Vejprnic, kteří se
z finančních, sociálních či dalších důvodů nemohou prosadit v jiných zařízeních jako jsou
např. základní umělecké školy, sportovní kluby, domy dětí a mládeže...) Nabízí smysluplné a
hodnotné využití volného času dětí a mládeže předcházející negativním vlivům. Snaží se
vytvářet prostředí důvěry, radosti, otevřenosti a kamarádství; umožňovat rozvoj schopností,
vloh, tvořivosti a fantazie.
V klubu působí sestry salesiánky společně s dalšími mladými lidmi (dobrovolníky), kteří
pomáhají nejen v zájmových kroužcích, ale částečně se podílí na chodu celé organizace.
Naše aktivity zahrnují:
• Pravidelná zájmová činnost - kroužky:
tvořivé (keramika, výtvarka)
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sportovní (florbal, pohybovky, cvičení pro maminky)
jazykové (angličtina, němčina, italština)
hudební (klavír, klávesy, flétna, kytara)
speciální (logopedie, vaření, divadlo, doučování z češtiny, matematiky
a angličtiny, relaxační večery)
Nepravidelná činnost
- 4x za rok 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 – 6x (leden)
- dětský karneval k Donu Boskovi (leden)
- sobotní keramika pro rodiče s dětmi 8x
- vystoupení cirkusu z Litvy
- tvoření pro vedoucí kroužků a dobrovolníky
- keramická soutěž
- květnová akademie
- závěrečný táborák (červen)
- den otevřených dveří (září)
- střediskový výlet 5x
- cyklovýlet - Buben
- slosování platných průkazek
- výstava modelů vláčků
- beseda o první pomoci
- adventní setkání 4x
- vánoční besídka
- výstava keramiky „Lampičky a světýlka“
- víkendové pobyty:

•

Prázdninové pobyty
- letní tábor Stod pro chlapce a dívky 1.-3. tř.
- letní zahraniční rekreačně poznávací tábor Turín pro dívky od 7. tř.
- letní tábor Stará Ves pro dívky 5.-7. tř.
- letní tábor Klenčí pro chlapce 4.-6. tř.
- letní hudební tábor Teplá pro dívky 3.-5. tř.
- příměstský dobrovolnický tábor Stod pro děti se zaměřením na jazyky

•

Otevřený klub
Dva dny v týdnu (středa a čtvrtek) máme otevřenou volnou oratoř, do které mohou
děti a mladí volně přijít. Nabízíme jim stolní hry, stolní tenis, stolní fotbal, šipky,
florbal a různé míčové hry. Denně v době otevřeného střediska je k dispozici nejméně
jeden pedagogický pracovník pro primární krizovou intervenci.

•

Setkávání a vzdělávání vedoucích
Vždy jednou za měsíc se scházíme s vedoucími našich kroužků ke zhodnocení a
plánování činností a aktivit. Součástí setkání je formační okénko. Během roku jsme
uskutečnili další dvě setkání;

•

Propagace
O našich aktivitách a činnosti klubu jsou pravidelně informováni děti, mladí i rodiče
prostřednictvím nástěnek uvnitř klubu, venkovních 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
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průběžně doplňována fotogalerie na našich webových stránkách a také vedeme
fotografickou 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.
Klub měl v roce 2008 celkem 140 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 salesiánek. Klub pořádá zejména:
a) měsíční školení vedoucích pro prázdninové akce
Setkání vedoucích probíhala každý měsíc kromě prázdnin v délce 3 dnů a účastnilo se jich
zhruba 10 - 15 účastnic (většinou studentky SŠ a VŠ). Cílem těchto setkávání je školení a
formace vedoucích letních táborů, ale také osobní formace a rozvoj, dále výměna zkušeností,
ale i možnost zapojit se do organizace a udělat osobní zkušenost ve výchovné práci. Pro tato
setkání byly zapůjčeny prostory Domova mládeže při DKSŠ Vítkova 12. Některá setkání byla
organizována i mimo Prahu, např. říjnové setkání v Ruprechticích v Liberci. Vyvrcholením
přípravy je potom uspořádání prázdninových akcí pro děti, kde si absolventky vzdělávacího
kurzu mohou ověřit své kompetence a na dalších setkáních mají možnost zhodnotit a sdílet
svoje zkušenosti. Vedoucí se každoročně účastní také kurzů pro vedoucí letních táborů
akreditovaných MŠMT, které pořádá ústředí SHM.
b) prázdninové akce pro děti
V roce 2008 náš Klub organizoval 10 prázdninových pobytů. Na každé z těchto akcí bylo cca
15 – 20 účastníků ve věku do 18 let. Tyto prázdninové pobyty byly na různých místech naší
republiky – Hrádek u Vlašimi, Jeníkov u Hlinska 2x, Jistebnice, Jeníkov u Teplic, Liberec–
Ruprechtice, Velíš u Vlašimi, Roztoky u Křivoklátu a Trmice. V roce 2008 jsme také poprvé
uspořádali prázdninový pobyt pro mimopražské děti v Praze – Karlíně v sídle klubu, který byl
zaměřen na rozvoj výtvarných schopností a poznávání Prahy. Cílem těchto pobytů je vhodně
prožít volný čas o prázdninách. Program na tyto akce si připravují vedoucí společně
s animátorkami na setkání vedoucích pod vedením sester salesiánek, je zaměřen na rozvoj
osobnosti, především sociálních dovedností se snahou učit děti laskavosti, dobru,
samostatnosti, zodpovědnosti, spolupráci, vstřícnosti, přátelství a odpuštění. 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 samy sebe, své
schopnosti a dary.
c) víkendové akce během školního roku pro mládež
Víkendové akce organizujeme pro současné i bývalé studentky DKSŠ, které pocházejí
z neúplných a nefunkčních rodin a přinášejí si nejrůznější zranění. Finanční a sociální situace
v rodinách těchto dívek je často složitá a velice tíživá. Proto se organizování víkendových
výjezdů setkalo s velkým ohlasem. Cílem je smysluplné využití volného času, rozvoj
sociálních dovedností v nemalé míře také poznávání krás přírody a naší vlasti. Některé
výjezdy jsou zaměřeny také formačně, s využitím nabídky programů jiných organizací.
V roce 2008 jsme uspořádali např. výjezd do Brna do Salesiánského střediska v Žabovřeskách
s výletem na zámek Náměšť nad Oslavou. Vzhledem k finanční náročnosti těchto akcí
musíme hledat i jiné finanční zdroje a ty se nám pro rok 2008 nepodařilo zajistit. Vzhledem
k daru Nadace Pro radost bude v roce 2009 možné uspořádat více výjezdů.
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d) mezinárodní výměnný projekt MOST PŘÁTELSTVÍ
Ve spolupráci s Litevským střediskem Centro Diano Seserys salezietes Kaunas, se nám
podařilo uspořádat mezinárodní výměnné pobyty MOST PŘÁTELSTVÍ. Na přelomu března
a dubna přijela skupina litevských dětí do ČR. V rámci pobytu u nás navštívily Prahu, Plzeň,
Hradec Králové a Ostravu. V těchto městech měli možnost také vystoupit s vlastním
cirkusovým představením ve školách a střediscích volného času pro děti. Na začátku prázdnin
se uskutečnila druhá část projektu a skupina našich mladých strávila týden na Litvě. Navštívili
Kaunas, Vilnius, přírodní rezervaci Kurtská kosa apod. Obě akce byli organizačně velmi
náročné, přesto velmi vydařené a účastníky velmi kladně hodnoceny.
e) zájmové kroužky
Zájmové kroužky patří k oblíbeným aktivitám Klubu. Pro studentky SŠ je to dramatický
kroužek, sportovní hry a kroužek anglického jazyka. V letošním roce klub rozšířil svoji
činnost o kroužek zpěvu a přípravu ke svátostem.
Praha – Kobylisy
Rok 2008 byl pro náš klub velmi adrenalinový. V červnu končil projekt ESF a nový projekt
nám nebyl podpořen. Museli jsme dobře zvážit, jak dál a v čem pokračovat. Prioritu u nás má
práce s dětmi, mládeží a rodinami. Rozhodování proto bylo jednoduché. Rozhodli jsme se
pokračovat v projektech, které jsou směřovány na naše cílové skupiny – děti a mládež. Nové
vzdělávací programy pro nezaměstnané jsme se rozhodli neotevírat. Projekt podpory
sirotčince ve Východním Timoru jsme si zachovali a společně s Nadací Divoké Husy jsme
odeslali 2760 USD.
Díky všem pracovníkům, dobrovolníkům a sympatizantům SHM jsme mohli dětem a mladým
lidem nabídnout bohatý program:
• Pravidelné volnočasové aktivity
Během školního roku mohou děti prožít aktivně odpolední hodiny v některém z našich
kroužků:
- sportovní
sportovní hry, fotbal, stolní tenis, tanečky, historický šerm
- kreativní dílny
výtvarné, keramické, rukodělné, modelářské, dramatické
- vzdělávací
anglický jazyk, německý jazyk
- ostatní
deskové hry
Činnost v zájmových kroužcích vrcholí dvakrát za rok - adventním a závěrečným
vystoupením v Salesiánském divadle doplněným o trhy s dětskými výrobky.
Rok 2008 v číslech:
počet dětí a mladých ve věku od 4 do 18 let navštěvujících volnočasové projekty - 387
počet volnočasových aktivit týdně – 18 aktivit po 42 hodinách
• Chaloupky
O prázdninách mohou děti z kroužků zažít společně dobrodružství uprostřed přírody, užít si
her s vrstevníky, koupání i výletů a naučit se klíčovým dovednostem. Chaloupky jsou týdenní
a dvoutýdenní pobyty pořádané pro různé věkové kategorie každý rok s jiným zaměřením.
Místem pobytů bývají především místa naší vlasti. V roce 2006 se část chaloupek uskutečnila
na Slovensku a v roce 2007 i v italské Kalábrii.
Animátory tohoto projektu jsou z velké části vedoucí volnočasových aktivit, ke kterým děti
získaly důvěru již během školního roku. Děti tak odjíždějí za poznáváním nových krajin
avšak s lidmi jim známými a blízkými.
Smyslem výše uvedených aktivit je podpora klíčových kompetencí (týmová spolupráce,
komunikace, sebevědomí, samostatnost, činorodost, rozhodnost, kreativita, soutěživost), které
jsou zapotřebí pro osobní rozvoj, pro zapojení se do společnosti a úspěšné uplatnění v životě.
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Rok 2008 v číslech:
počet dětí a mladých ve věku od 6 do 26 let účastnících se projektu - 298
počet chaloupek – 18
• A bude akce
Několikrát do roka připravujeme pro děti a mládež z kroužků a jejich kamarády jednodenní
společenské a kulturní akce, při kterých se mohou společně pobavit a užít si netradičně sobotu
nebo neděli.
Protože zájem o jednorázové akce stále roste, chceme tento náš projekt v roce 2009 rozšířit o
další kulturní a společenské počiny.
Rok 2008 v číslech:
počet dětí a mladých lidí účastnících se projektu - 640
vybrané akce - Karneval, Hledání velikonočních zajíčků, Dětský den, Výlet do ZOO, Hudební
dílna, Sportovní den, Drakiáda, Závěrečné vystoupení v Salesiánském divadle, Slavnost
světel, Předadventní koncert a trhy, Mikulášská besídka.
• Z Prahy ven
Výlety za Prahu a možná ještě dál jsou prima a nabízejí dětem během školního roku trochu té
skoroprázdninové romantiky. Jedná se o jednodenní nebo dvoudenní akce menších skupinek
dětí. Jde o nízkorozpočtové akce, které jsou díky tomu dobrou příležitostí zejména pro děti z
vícepočetných a sociálně znevýhodněných rodin. Zároveň jde o dobrou příležitost, jak
přípravit děti na nároky prázdninových pobytů.
Rok 2008 v číslech:
počet dětí a mladých lidí ve věku od 6 – 26 let účastnících se projektu – 172
počet jednodenních či dvoudenních akcí v roce 2008 - 11
• Výstavy, soutěže – projekt Taneční setkání 2008
Náš Klub pořádá jednou ročně přehlídku výtvarných a keramických děl dětí ze školských a
volnočasových zařízení z celé ČR. Díla jsou hodnocena odbornou i dětskou komisí a autoři
vítězných děl jsou pak na slavnostním vyhlášení v Salesiánském divadle věcně odměněni. V
letošním roce byla přehlídka spojena s beneficí ve prospěch sirotků z Východního Timoru.
Vítězná dětská díla byla vystavena v pražské kavárně Vesmírna a při slavnostní vernisáži
vydražena. Výtěžek v symbolické dražbě dosáhl téměř 30 000 Kč, díky Nadaci Divoké husy
byl ještě zdvojnásoben a do sirotčince v Lospalos bylo odesláno 56 127 Kč.
Na začátku roku uspořádal náš Klub sbírku dětského ošacení a hraček pro rómské osady na
Slovensku.
Jednou za dva roky je náš Klub místem soutěžního setkání tanečních souborů z celé ČR.
V roce 2008 se tanečního setkání v Praze zůčastnilo téměř 20 tanečních souborů a formací.
• Klub maminek a školička
Klub maminek nabízí aktivity především maminkám dětí ve věku od 0 do 6 let. Je otevřen 2 x
týdně ve středu a v pátek od 9 do 11,30 hod. Maminky zde mohou příjemně strávit čas se
svými dětmi u kávy nebo čaje. Sdílet své radosti i starosti s ostatními maminkami, zatímco si
jejich ratolesti mohou společně pohrát v herně.
Středeční klub je zaměřen na sportovní a výtvarnou činnost (pohybové aktivity v tělocvičně,
dramatická výchova a keramická dílna pro maminky i děti), páteční klub nabízí přednášky
odborníků na témata z různých oborů, např. psychologie, zdravotnictví, sociologie.
Školička je otevřena 3 x týdně v dopoledních hodinách pro děti od 3 let. Naše lektorky
nabízejí dětem chvíle plné her, písniček, básniček, kreativního tvoření nebo sportování v
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tělocvičně. Školička je vhodnou možností pro maminky, které samy pečují o dítě nebo jim
schází pomocná ruka babiček, aby alespoň jednou týdně mohly krátký čas věnovat sobě či
povinnostem, které se snáze zvládají bez dětí.
Rok 2008 v číslech:
počet maminek a dětí do 6 let věku navštěvujích Klub maminek – 80
počet aktivit týdně – 2 x týdně 6 hodin
počet dětí do 6 let věku navštěvujících školičku - 33
počet aktivit týdně - 3
• Volnočasové aktivity pro dospělé
Na základě poptávky nabízíme i několik aktivit pro dospělé ve večerních hodinách:
výuka anglického a německého jazyka, keramika, stolní tenis, cvičení pro ženy.
Maminkám na MD, které mají chuť a energii učit se, nabízíme výuku anglického jazyka v
dopoledních hodinách.
Rok 2008 v číslech:
počet dospělých navštěvujících pravidelné volnočasové projekty – 87
počet aktivit týdně – 6
• Víkendová tvoření
Víkendová tvoření pro celou rodinu probíhají v pátek v odpoledních hodinách nebo v sobotu
dopoledne. Děti společně se svými rodiči – a nejsou výjimkou ani babičky nebo dědečkové –
přicházejí na kloub netradičním výtvarným technikám. Domů odcházejí s výrobky, na které
mohou být právem pyšní. Navíc společné tvoření s rodičem stimuluje harmonické vztahy a
napomáhá lepší komunikaci v rodině Vzájemná interakce uvnitř jiných rodin může být
oslovující a podnětná, můžeme se inspirovat, co u nás doma dělat lépe.
Rok 2008 v číslech:
počet dětí a dospělých, kteří se zúčastnili projektu – 149
počet akcí v roce 2008 – 14
• Vzdělávací a poradenské centrum pro znevýhodněné osoby na trhu práce
Projekt řeší zvýšení zaměstnanosti žen, které se chtějí vrátit po mateřské dovolené do
pracovního procesu. Ženám jsou nabídnuty kurzy PC, psychologie, pedagogiky a základů
účetnictví, které mají přispět ke zvýšení či doplnění odbornosti, rozvíjet motivaci, sociální
dovednosti a v neposlední řadě podpořit růst sebehodnocení. Všechny účastnice kurzů mají
zajištěnou bezplatnou péči o děti po dobu jeho trvání. Tento projekt je spolufinancován ESF a
státním rozpočtem ČR.
Rok 2008 v číslech:
počet žen účastnících se projektu – 12
počet aktivit týdně – 4
V roce 2008 měl klub 503 členů.
Prostějov
Naší základní myšlenkou je systematická práce s dětmi a mladými lidmi v duchu
preventivního systému sv. Jana Boska. V červnu 2008 jsme vypracovali projekt „Pojď
s námi“, který obsahoval celoroční činnost pro děti i mladé lidi a zahrnoval také
systematickou přípravu a formaci animátorů.
Tento projekt se nám podařilo v plné míře realizovat; zahrnoval:
•

Krátkodobé akce
Jednodenní seminář a „Ples animátorů“
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Jarní prázdniny
Brigáda
Cyklistická pouť
Podzimní prázdniny
Vánoční prázdniny
•

Letní tábory
O letních prázdninách jsme uspořádali celkem 9 táborů rozdělených podle věku a
zájmu (pohádkové tábory, cyklistické, pobytové, ranger´s výcvik, zamávání
prázdninám).
Tábory se konaly na našich základnách ve Staré Vodě v Jeseníkách a na Annabergu.
Cyklistické putovní tábory vedli na Slovensko, další na Šumavu a do Jeseníků.
Celkem se táborů zúčastnilo téměř 200 dětí a mladých lidí.

•

Přípravu studentů ke službě animátora
V průběhu roku jsme uskutečnili celkem 5 metodických víkendů pro mladé.
K přípravě používáme metodickou příručku „Slabikář animátora“, kterou vydalo o.s.
Sadba. Průměrný počet animátorů na setkáních je 36 osob/víkend.

•

Nedělní sportovní a herní odpoledne
Od září jsme v katechetickém sále a na farní zahradě rozjeli projekt odpolední oratoře.
Smyslem je setkávání mladých a společně prožitý volný čas. Průměrně se účastní cca
18 mladých lidí.

Je třeba konstatovat, že v Klubu SHM Prostějov 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
tendenci. Je to dáno také tím, že Klub velmi úzce spolupracuje s Cyrilometodějským
gymnáziem Prostějov, zvláště s jeho klubem Oáza a Střediskem volného času při CMG
Prostějov.
Materiální základna, školící a duchovní centrum Stará Voda v Jeseníkách, 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 2008 celkem 51 členů.
Trutnov
Počet členů Klubu SHM Trutnov zůstává stejný z minulého roku. Je nás 31. Jsou to lidé
pomáhající s organizací táborů v létě, jejich dospívající děti a rodiče dětí z farností v okolí
Trutnova, jejichž děti chodí do křesťanského oddělení MŠ Duha. Hlavní činností klubu jsou
akce spolupořádané farností Horní Staré město Trutnov a farností Trutnov. Jsou to převážně
tábory, setkání u ohně, odpoledne dětských soutěží v září na sv. Václava, na Mikuláše, na
Den dětí. Pravidelně se scházíme také ke slavení dětské mše sv. 4. pátek v měsíci v Horním
Starém městě. Pro rodiče dětí okolních farností nabízíme možnosti duchovních obnov (postní
a adventní období). Stalo se už několik let pravidlem, že o prázdninách je ve Svobodě n.
Úpou pro salesiánskou rodinu pořádáno duchovní cvičení, kterého se mohou účastnit také
zájemci z farností - rodiče dětí, se kterými v MŠ pracujeme.
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Konkrétní akce za rok 2008
leden
svátek Dona Boska, mše sv. a společné setkání v jídelně blízké školy.
březen
duchovní obnova – Horní Staré město Trutnov
červen
Dětský den - soutěže pro děti, opékání vuřtů, fotbal
srpen
- tábor pro mladší děti – Benecko
- tábor pro mládež
setkání u příležitosti svátku patrona kostela - přednáška o sv. Václavu,
září
o kostele, soutěže pro děti, opékání vuřtů, fotbal
prosinec
- Mikulášska besídka pro děti z okolních farností – jídelna blízké školy
- adventní duchovní obnova – p. Josef Šplíchal – Horní Staré město Trutnov.
Třemošnice
1) Otevřený Klub Oáza u Telefonní budky
Otevřený klub je zaměřený na trávení volného času pro děti do 15 let, které se neúčastní
organizovaných způsobů využití volného času. V rámci projektu mohli návštěvníci využít
základní vybavení - ping pong, šipky, stolní hry; s tím souvisely činnosti: - výtvarné aktivity,
sportovní aktivity (např. lezecká stěna) a aktivity zážitkové pedagogiky. To vše za přítomnosti
a provázení odpovědného lektora s odborným vzděláním případně školením k práci s dětmi a
mládeží. Nabídka otevřeného klubu je určena pro všechny děti z lokality města Třemošnice a
okolí. Vstup do otevřeného klubu a využití vybavení je zdarma.
Počet oslovených účastníků, kteří klub navštěvují: 60 (z 70% ve věku 10 – 15 let, z 30% ve
věku 7-9 let)
Otevřený klub byl v roce 2008 realizován v podobě otvíracích dnů. Vzhledem k zájmu o tuto
službu z předchozích let a osvědčených postupů, byla v roce 2008 služba realizována formou
na 1-2 otvíracích dnů v týdnu. V roce 2008 bylo zrealizováno 68 otvíracích dní. Průměrná
návštěvnost činila 14 návštěvníků.
2) Lezecká stěna
V návaznosti na činnost otevřeného klubu funguje v rámci nabídky volnočasových aktivit
provoz venkovní lezecké stěny. Hlavním cílem provozu je rozšíření možností využití volného
času pro děti do 15 let a starší mládeže.
Lektoři zajišťující chod lezecké stěny jsou absolventy příslušného vzdělávání akreditovaného
MŠMT.
V roce 2008 bylo zrealizováno 12 lezeckých odpolední v rámci lezecké stěny.
.
3) Jednorázové volnočasové akce
Další činností Klubu SHM Třemošnice je pořádání jednorázových volnočasových akcí pro
děti do 15 let tematicky zaměřených na sport, hudbu, výtvarné aktivity. Jedná se o jednodenní
nebo víkendové akce. Cílem těchto aktivit je umožnění kontaktu se zájmovými činnostmi a
motivace účastníků k dalším aktivitám v rámci nabízených oblastí. A to nejen prostřednictvím
otevřeného klubu, ale zejména prostřednictvím organizovaných kroužků a zájmových aktivit.
V roce 2008 byly zrealizovány tyto akce:
- víkendové akce:
- Jarní mise aneb po stopách agenta petrklíče - jarní víkendovka (Třemošnice)
- Podzimní výjezd - podzimní prázdniny (Horní Bradlo)
- Podzimní mise – Kam se ztratil lesní poklad? (Třemošnice)
- Výlet do ZOO (Jihlava)
-

výtvarné dílny:
Malujeme na sklo,
Velikonoční tradice,
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-

Drátkování – ozdoby a šperky,
Ubrousková technika,
Vánoční ozdoby a tradice,

-

sportovní odpoledne:
Lanové překážkové dráhy,
Fotbalový turnaj,
Turnaj v ping pongu,
„Skalní golf“ – turnaj.
- tematická odpoledne:
Hodina zpěvu I, II,
Kouzelná škola vaření
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V roce 2008 měl klub 59 členů.
Uhříněves – Kolovraty
Náš klub nabízel dětem, mladým, ale i dospělým pravidelné i příležitostné aktivity.
Svou tradici mají sportovní kroužky: minikopaná a florbal, které jsou kromě pravidelných
tréninků doplněny o celostátní turnaje. V roce 2008 jsme jich uspořádali celkem osm.
Především pro děvčata rozvíjel svou činnost taneční kroužek. Kromě tréninků
zahrnovala jeho náplň i soustředění a různá vystoupení (např. na Bambiriádě, tanečních
soutěžích).
Kroužky keramiky nabízely dětem i rodičům příležitost rozvinout výtvarné a rukodělné
dovednosti a to nejen v Uhříněvsi. Snažíme se podporovat iniciativy našich vedoucích a již
druhým rokem funguje také keramická dílna v Horních Krutech.
Turistické oddíly mladších (Akitcita a Šelmy) se scházely pravidelně a mají ve svých
řadách přes 30 chlapců a děvčat. Skupiny starších dětí z turistických oddílů (Rafani a Poradní
skála) stejně jako členové kroužku lezení využívali hojně také příležitost lezení na umělé
stěně. O jarních a letních prázdninách se konaly již tradičně tábory, během roku nechyběly
ani výlety a víkendovky.
Velmi vydařená byla také expedice do Skotska, které se účastnili vedoucí a animátoři.
Především pro maminky na mateřské a rodičovské dovolené a pro jejich ratolesti
fungovalo a rozšířilo svou činnost Centrum pro rodinu Světýlko. Maminky měli možnost
navštěvovat se svými dětmi mamiklub a keramiku. Dále naši nabídku doplňovala kreativní
dílna a angličtina pro maminky a klub Sovička, pohybová herna a angličtina pro děti.
Zájem byl také o večery pro maminky a o křesťanský klub.
Své místo si získaly i kapely, které se pravidelně scházejí v nové zkušebně, a také
dramatický kroužek, který obnovil svou činnost.
Nabídka aktivit pro organizované děti byla ještě doplněna programem otevřeným i pro
nečleny. Kromě aktivit pořádaných klubem jsme se také zúčastňovali celostátních akcí SHM.
Další z našich vedoucích získali osvědčení zdravotníka.
Rok 2008 byl pro náš klub poměrně náročný, ale zároveň i úspěšný. Díky dotaci
MŠMT a MHMP jsme zrealizovali druhou etapu rekonstrukce dětského hřiště a díky
velkorysosti našich příznivců jsme zprovoznili samostatnou keramickou dílnu s novou pecí.
V roce 2008 měl klub 244 členů.
Újezd u Brna
Klub se zaměřuje především na pravidelnou činnost kroužků. A to jak sportovních (stolní
tenis, florbal, fotbal, cyklistika) tak dovednostních (keramika, výtvarka, modeláři). Kromě
toho je možné navštěvovat také několik dramatických kroužků a mateřský klub Ovečka.
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Vyvrcholením činnosti kroužků jsou tábory a chaloupky. Táborů se pravidelně účastní na 60
dětí.
Akce pro členy
Přidružení členové navštěvují jednotlivé kroužky. Některé kroužky pořádají během
roku výlety, turnaje nebo exkurze, které přinášejí nové poznatky či zážitky. Pokud kroužek
připraví akci většího charakteru, je zpravidla pro širší veřejnost.
Akce pro neorganizovanou mládež
Pro širší veřejnost organizujeme zájezdy (poznávací, sportovní, poutní). Pro nečleny je
také určen závod K24, Festival Boudky a různé turnaje (fotbalové, florbalové).
Systém přípravy vedoucích, vzdělávání
Vedoucí jednotlivých kroužků se účastní vzdělávacích kurzů, které pořádá SHM, popř.
jiné organizace. Vedoucím kroužků je doporučená účast na školení táborových vedoucích,
které se pořádá v Újezdě. Další vzdělávání probíhá z odborných tiskovin. Formaci zajišťuje
náš duchovní správce – P. Miloslav Kabrda, který je vstřícný k naší činnosti.
Prezentace organizace na veřejnosti
Klub své aktivity prezentuje na svém webu. Informace o akcích jsou rovněž
zveřejňovány prostřednictvím městského rozhlasu a na oficiálních plakátovacích plochách.
Ve vývěskách před kostelem, v kostele, v budově oratoře. Klub také přispívá do Zpravodaje
města Újezd u Brna. Dvě pravidelné akce mají svoje vlastní stránky (www.boudky.signaly.cz,
a www.k24.signaly.cz).
Plán činnosti v roce 2009
Jednotlivé kroužky připravují svoje akce, které se v průběhu roku s dostatečným
předstihem zveřejňují na webu. Největší akce budou opět
o Divadelní představení (15., 28., 29.3. a 5.4.)
o K24 (19.-20.června)
o tábory
o mládež (29.6. - 4.7.)
o dívky (4. - 18.7.)
o chlapci (18.7. - 1.8.)
o rodiny s dětmi (1. – 5.8.)
o Festival Boudky (4.9.)
o Divadelní odpoledne (listopad)
o výstava rukodělných kroužků (prosinec)
Na konci školního roku 2007/08 měl náš Klub 205 členů.
Žďár nad Sázavou
Činnost klubu zahrnovala především zkoušky tanečních kroužků, které mají již svou
dlouholetou tradici. Děvčata se účastnila také tanečních soustředění a několikrát během roku
vystupovala při různých příležitostech (např. plesy, oslavy). Kromě tance byl program
kroužků doplněn také několika výlety a výtvarnými aktivitami.
Klub měl 25 členů.
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PŘEHLED O HOSPODAŘENÍ SHM
Výkaz zisku a ztráty – ústředí

Název ukazatele
A. NÁKLADY
I. Spotřebované nákupy celkem:
Součet ř. 2 až 5
1. Spotřeba materiálu
2. Spotřeba energie
3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek
4. Prodané zboží
II. Služby celkem:
Součet ř.7 až 10
5. Opravy a udržování
6. Cestovné
7. Náklady na reprezentaci
8. Ostatní služby
III. Osobní náklady celkem:
Součet ř.12 až 16
9. Mzdové náklady
10. Zákonné sociální pojištění
11. Ostatní sociální pojištění
12. Zákonné sociální náklady
13. Ostatní sociální náklady
IV. Daně a poplatky celkem
Součet ř.18 až 20
14. Daň silniční
15. Daň z nemovitostí
16. Ostatní daně a poplatky
V. Ostatní náklady celkem
Součet ř.22 až 29
17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení
18. Ostatní pokuty a penále
19. Odpis nedobytné pohledávky
20. Úroky
21. Kursové ztráty
22. Dary
23. Manka a škody
24. Jiné ostatní náklady
VI. Odpisy, prod. Maj., tvor. rez. a oprav. pol. Celkem Součet ř.31 až 36
25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
26. Zůstatková cena prod. dlouh. nehm. a hmotného majetku
27. Prodané cenné papíry a podíly
28. Prodaný materiál
29. Tvorba rezerv
30. Tvorba opravných položek
VII. Poskytnuté příspěvky celkem
Součet ř. 38 až 39
31. Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami
32. Poskytnuté členské příspěvky
VIII. Daň z příjmů celkem
ř. 41
33. Dodatečné odvody daně z příjmů
Náklady celkem
ř. 1+6+11+17+21+30+37+40

číslo
řádku

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

za účetní
období
celkem

194 954
194 954
0
0
0
843 914
0
200 348
0
643 566
332 613
315 311
17 302
0
0
0
3
0
0
3
13 240
0
0
0
0
0
0
0
13 240
8 325
8 325
0
0
0
0
0
6 579
0
6 579
0
0
1 399 625
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Výkaz zisku a ztráty – ústředí (pokračování)

Název ukazatele
B. VÝNOSY
I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem
Součet ř. 44 až 46
1. Tržby za vlastní výrobky
2. Tržby z prodeje služeb
3. Tržby za prodané zboží
II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem
Součet ř. 48 až 51
4. Změna stavu zásob nedokončené výroby
5. Změna stavu zásob polotovarů
6. Změna stavu zásob výrobků
7. Změna stavu zvířat
III. Aktivace celkem
Součet ř. 53 až 56
8. Aktivace materiálu a zboží
9. Aktivace vnitroorganizačních služeb
10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
IV. Ostatní výnosy celkem
Součet ř. 58 až 64
12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení
13. Ostatní pokuty a penále
14. Platby za odepsané pohledávky
15. Úroky
16. Kurzové zisky
17. Zúčtování fondů
18. Jiné ostatní výnosy
V. Tržby z prod.maj., zúčt.rezerv a opr.pol. celkem
Součet ř. 66 až 72
19. Tržby z prodeje dlouhodobého nehm. a hmot.majetku
20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
21. Tržby z prodeje materiálu
22. Výnosy z krátkodobého finančního majetku
23. Zúčtování rezerv
24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
25. Zúčtování opravných položek
VI. Přijaté příspěvky celkem
Součet ř. 74 až 76
26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami
27. Přijaté příspěvky (dary)
28. Přijaté členské příspěvky
VII. Provozní dotace celkem
ř. 78
29. Provozní dotace
Výnosy celkem
ř. 43+47+52+57+65+73+77
C. Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)
ř. 79 - ř.42
34. Daň z příjmů
D. Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)
ř. 80 - ř. 81

číslo
řádku

43
44
45
46
47
47
48
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

za účetní
období
celkem

448 779
0
448 779
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 652
0
0
0
4 652
0
0
2 000
0
0
0
0
0
0
0
0
227 711
0
221 361
6 350
760 790
760 790
1 443 932
44 307
0
44 307
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ROZVAHA
k 1.1.2008
Dlouhodobý majetek celkem
Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek
Nedokončený dlouhodobý hm. majetek
Oprávky k dlouhodobému majetku
Krátkodobý majetek
Zásoby
Pohledávky
Krátkodobý finanční majetek
Jiná aktiva
AKTIVA CELKEM
Vlastní zdroje
Jmění
Výsledek hospodaření
Nerozdělená zisk, neuhrazená ztráta
Cizí zdroje
Rezervy
Dlouhodobé závazky
Krátkodobé závazky
Jiná pasiva
PASIVA CELKEM

104125
166600
0
-62475
73014
0
5104
63316
4594
177139
172933,33
326525
13211,11
-166802,78
4206
0
0
4206
0
177139,33

k 31.12.2008
423048
166600
0
339748
-83300
136316,1
0
18790
108220,27
9305,83
559364,1
543640,49
652924,82
44307,34
-153591,67
15723,61

15723,61
559364,1
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Grafy nákladů a výnosů ústředí SHM v roce 2008
Náklady ústředí
2008
materiál
služby
osobní náklady
ostatní náklady
odpisy
poskytnuté
příspěvky

Výnosy ústředí
2008
tržby
ostatní výnosy
přijaté příspěvky
provozní dotace

194954
843914
332613
13240
8325
6579

448779
6652
227711
760790
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Přehled o hospodaření SHM (včetně klubů)
Subjekt
SHM Klub České Budějovice
SHM Klub Fryšták
SHM Klub Hlinsko
SHM Klub Hradec Králové
SHM Klub Koryčany
SHM Klub Kroměříž
SHM Klub Krucemburk
SHM Klub Liblice
SHM Klub Mor. Budějovice
SHM Klub Nekoř
SHM Klub Neratov
SHM Klub Ostrava
SHM Klub Pardubice
SHM Klub Plzeň
SHM Klub Praha Karlín
SHM Klub Praha Kobylisy
SHM Klub Prostějov
SHM Klub Trutnov
SHM Klub Třemošnice
SHM Klub Praha Uhříněves
SHM Klub Újezd u Brna
SHM Klub Hradec nad Mor.
SHM Klub Ústí nad Orlicí
SHM Klub Kostelec nad Orlicí
ústředí *
CELKEM

Výnosy
830,47
138 628,75
72 657,23
46 860,56
47 204,80
183 878,80
82 492,32
421 042,48
82 093,05
101 672,69
20 439,07
563 137,96
117 825,37
1 072 486,03
231 356,01
2 728 918,30
391 965,20
27 672,01
49 944,76
935 466,45
510 948,24
2,24
44 402,74
1 443 932,51
9 315 858,04

Náklady
19 097,00
139 064,00
73 886,00
46 902,00
48 309,40
169 948,00
71 028,00
450 400,50
81 332,50
101 331,60
20 509,50
579 060,50
117 838,00
1 030 740,60
235 285,50
2 522 271,09
404 953,50
25 277,00
55 989,50
872 707,05
512 856,78
40 511,40
1 399 625,17
9 018 924,59

Hospodářský výsledek
18 266,53
435,25
1 228,77
41,44
1 104,60
13 930,80
11 464,32
29 358,02
760,55
341,09
70,43
15 922,54
12,63
41 745,43
3 929,49
206 647,21
12 988,30
2 395,01
6 044,74
62 759,40
1 908,54
2,24
3 891,34
44 307,34
296 933,45

* hospodaření včetně klubů bez právní subjektivity

SHM přijalo v roce 2008 od Ministerstva kultury provozní dotaci ve výši Kč 30.000,- Kč,
která byla určena pro kluby s právní subjektivitou a je o ní účtováno v účetnictví těchto klubů.
Od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy přijalo SHM v roce 2008 provozní dotace
v celkové výši Kč 1.600.000,- Kč, pro účetní jednotku byla určena částka Kč 632.270,- Kč,
zbývající částka Kč 967.730,- Kč byla určena pro kluby s právní subjektivitou a je o ní
účtováno v účetnictví těchto klubů.
Dále přijalo SHM v roce 2008 od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy investiční
dotaci v celkové výši Kč 530.000,- Kč a z toho je určena pro účetní jednotku částka ve výši
338.900,- Kč a zbývající částka Kč 191.100,- Kč byla určena pro kluby s právní subjektivitou
a je o ní účtováno v účetnictví těchto klubů.
SHM přijalo v roce 2008 od MPSV provozní dotaci ve výši Kč 128.520,- Kč a celá částka
byla určena pro účetní jednotku.
Dále přijalo SHM v roce 2008 od MHMP neinvestiční dotaci v celkové výši Kč 118.000,- Kč
a celá byla určena pro kluby s právní subjektivitou a je o ní účtováno v účetnictví těchto
klubů.

Ekonomická část výroční zprávy byla schválena 21.3.2009 na Národní radě v Ostravě.
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ČINNOST SALESIÁNSKÉHO HNUTÍ MLÁDEŽE V ROCE 2008 PODPOROVALI:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministerstvo kultury

Magistrát hlavního města Praha

Nadace pro radost

Děkujeme všem dalším dárcům, kteří podpořili činnost našeho sdružení.

