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SLOVO NA ÚVOD
Mílí dobrodinci, dobrovolníci a členové,
právě jste otevřeli výroční zprávu Spolku Most – České Budějovice, jejímž prostřednictvím vás
chceme informovat o našich aktivitách v uplynulém roce 2021. Když se ohlédneme zpět do
uplynulého roku, máme za sebou mnohé. Rádi se proto podělíme o výsledky, které za sebou vidíme.
Výroční zpráva, ani jiný podobný materiál však nemůže nahradit reálná setkání. Dovolte mi, abych
všem dobrodincům a spolupracovníkům poděkoval za pomoc a přízeň, kterou jste v uplynulém roce
Spolku Most – České Budějovice věnovali.
předseda Spolku Most – České Budějovice, R. D. Tomas van Zavrel

VZNIK SPOLKU MOST
Spolek Most – České Budějovice (dále jen Spolek Most) existuje od roku 1993, jako sdružení fyzických
osob-dobrovolníků. Jeho cílem je
a) duševní, duchovní a tělesný rozvoj jedinců bez rozdílu pohlaví, věku, vyznání, politického
zaměření a sociálního postavení, národnosti, rasy a státní příslušnosti,
b) morální a kulturní formaci jedinců bez rozdílu pohlaví, věku, vyznání, politického zaměření
a sociálního postavení, národnosti, rasy a státní příslušnosti,
c) celostní a integrální rozvoj společnosti na křesťanských základech.
Působnost spolku zahrnuje území České republiky i ostatních států v rámci realizace příhraniční a
široké mezinárodní spolupráce.

SÍDLO
Spolek Most – České Budějovice, Biskupská 4, 370 21 České Budějovice
IČO: 49021125
DIČ: CZ49021125
ČÚ: 4671901369/0800

CÍL SPOLKU
Cílem spolku je veřejně prospěšná činnost zacílená na výchovnou morální a kulturní formaci na
křesťanských principech a rozvoj osobnosti napříč generacemi s důrazem na účelné a smysluplné
využívání volného času ve prospěch celostního a integrálního rozvoje společnosti a prevenci před
negativními jevy.
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ORGÁNY SPOLKU
Předseda: P. Mr. Mgr. Tomas van Zavrel
Místopředsedkyně: Mgr. Marie Němcová
Členové Rady spolku: P. Mr. Mgr. Tomas van Zavrel, Mgr. Marie Němcová, Mgr. Martina Fürstová,
Mgr. Ludmila Veselá
Kontrolní komise: Jan Staněk, Jan Šebor, Josef Kolář

ČLENOVÉ
Spolek Most má v současnosti 13 členů a cca 150 dobrovolníků.

ZPŮSOB ČINNOSTI SPOLKU
Za účelem dosažení stanovených cílů vykonává spolek tyto hlavní činnosti:
a) Organizace a pořadatelství
Například výukových programů pro školy a další cílové skupiny; vzdělávacích kurzů a školení; duchovních
seminářů a přednáškové činnosti; poutí, festivalů a zájezdů; osvěty křesťanství obecně a prezentace
římskokatolické církve; nejrůznějších krátkodobých i dlouhodobých programů zaměřených na děti, mládež,
(pra)rodiče, snoubence, manžele, kněze, řeholníky, řádové sestry i ostatní zájemce, na kulturu, partnerské a
rodinné vztahy, společenské problémy, etickou výchovu, sociální a zdravotní problematiku, ekologii,
vzájemné poznávání jiných národů a kultur.

b) Výchova dobrovolných vedoucích (animátorů) pro práci s nejrůznějšími cílovými skupinami,
zejména dětí, mládeže, seniorů.
c) Vytváření výchovných programů.
d) Zajišťování materiální a finanční pomoci nezbytné pro práci s cílovými skupinami.
e) Spolupráce se charitativními, humanitárními a jinými podobnými organizacemi.
f) Prevence patologických jevů, které ovlivňují život cílových skupin zejména dětí a mládeže.
g) Vytváření center pro pobyty dětí, mládeže i ostatních cílových skupin
h) Pomoc při vzniku klubových a vzdělávacích zařízení.
i) Podpora zdravé výchovy, především v oblastech duchovního života, partnerských a rodinných
vztahů, etiky, sociálního cítění a participace a budování občanské společnosti.
j) Pomoc handicapovaným jedincům při jejich integraci do společnosti.
k) Volnočasové aktivity.
l) Nákup a prodej předmětů sloužících k rozvoji činností a propagaci spolku za účelem optimálního
dosažení cílů spolku.
m) Nákup a prodej fundraisingových předmětů.
n) Poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů (nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi, sociálně aktivizační služby pro potřebné napříč generacemi atd.)
o) Navazování zahraničních a mezinárodní spolupráce a výměna získaných zkušeností.
Vedle hlavní činnosti může spolek vyvíjet vedlejší hospodářskou činnost, do které patří pronájmy, zisky
z reklamy, prodeje knih apod. Vedlejší hospodářská činnost může být uskutečňována pouze za účelem
podpory hlavní činnosti spolku či z důvodu hospodárného využití majetku spolku.
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SLUŽBA ŠKOLÁM
Programy pro školy: na www.vstupydoskol jsou nabídky programů
pro 1. i 2. stupeň ZŠ a pro SŠ a víceletá gymnázia
V roce 2021 bylo realizováno celkem 90 hodin výukových programů,
z toho 5 hodin pro děti v mateřských školách, 64 hodin pro žáky 1. stupně
ZŠ, 19 hodin pro žáky 2. stupně ZŠ a 2 hodiny pro žáky na gymnáziu.
V době, kdy byly školy zavřené, nebo nebylo možné míchat žáky z různých tříd, byla zavedená rotační
výuka, nebo mohli učitelé využít různých tematických stezek – Tajemství betlémských mudrců,
Průvodce postní dobou, Velikonoce – svátky plné tajemství. Programů se zúčastnilo přibližně 15001800 žáků v naší diecézi.
Program Za Mikulášem do katedrály pro ZŠ a MŠ - letos jsme nabídli mateřským a základním školám
v Českých Budějovicích a okolí dva programy v katedrále sv. Mikuláše v době kolem svátku oblíbeného
biskupa sv. Mikuláše.
Programy "Za Mikulášem do katedrály" a "Svatí v adventu" byly nabídnuty ve dvou týdnech – od 30.
11. do 3. 12. a od 7. 12. do 10. 12. Dohromady se jich zúčastnilo 26 skupin dětí s jejich doprovodem
(cca 520 dětí ze 7 MŠ a 5 ZŠ), dopoledne to byly převážně děti z MŠ a odpoledne z družin. Děti se svým
pedagogickým doprovodem si mohly prohlédnout katedrálu a dozvědět se více o kostele, o adventu a
o sv. Mikuláši a v případě programu "Svatí v adventu" i o dalších svatých v adventu. Na závěr programu
děti čekalo překvapení. Přišel za nimi Mikuláš a přinesl dětem svůj atribut – jablíčko a také kartičku,
kterou si děti mohly odnést domů, a ještě s ní pracovat. Jablíčka jsme dostali darem od firmy Zemcheba,
Chelčice.
Misijní klubka – od září 2021 vytváříme programy pro Misijní klubka. Programy jsou tvořeny na dvě
setkání měsíčně. Struktura programu: modlitba, četba Písma, katecheze, tvoření, hry, píseň, modlitba.
Misijní neděle - Letos Misijní neděle proběhla po celém světě 24. října.
Do slavení Misijní neděle se zapojilo mnoho farností, které kromě sbírky na projekty Papežských
misijních děl nachystaly např. misijní jarmark a obětní průvod obohacený o symboly kontinentů.

EVANGELIZAČNÍ / OSVĚTOVÉ PROGRAMY
WAKE UP 2021
V sobotu 22. května 2021 se uskutečnil WAKE UP festival České Budějovice. Ulice i parky města
zaplavilo 12 worshipových kapel a sborů z celého Jihočeského kraje. Svými písněmi a tancem se tak v
předvečer Letnic, kdy si církev připomíná seslání Ducha Svatého, modlily za město a celý kraj.
Do kulturně-náboženského festivalu se zapojilo přes 100 účinkujících, kteří v sobotu od 18 hodin
rozezněli své nástroje po celém městě. Převážně katolické zastoupení doplnily i protestanské církve
jako sbor Církve bratrské Elim z Písku, zástupci českobudějovického sboru Cesta života společně se
zpěváky z Apoštolské církve a křesťanský sbor Hope z Českých Budějovic. Festival podpořil svým
výstupem také jihočeský divadelník a písničkář Víťa Marčík a zúčastnily se římsko-katolické farní kapely
a sbory jako například Kostelní sbor Kos z Lomnice nad Lužnicí nebo Farní kapela Strakonice. Vystoupily
též kapely Backspace Band, 4D Band, AMDG, MaKaM a svou účastí přispěli i zástupci z týmu Budějcké
chvály. Do Českých Budějovic přijela také jedna taneční skupina, která na Zátkově nábřeží ztvárnila
Biblické tance. Festival přilákal odhadem 300 lidí.
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Škola křesťanského života a evangelizace Marie z Nazaretu, Matky církve
V roce 2021 se uskutečnil víkend školy na Hosíně 1.-3.10.2021. Účastníci byli uvedeni do základních
pravd křesťanské víry na příkladu života biblické postavy Abrahama. Program pro účastníky z naší
diecéze přijeli pomoci zrealizovat lektoři, leadeři a sloužící školy z celé ČR.
Večery chval
V srpnu 2021 vznikl projekt s názvem Chválové turné, které se uskutečnilo v obcích: Vimperk,
Pelhřimov a Veselí nad Lužnicí. Tým dobrovolníků vždy přijel do farnosti a společně s místními připravil
večer chval. Právě zapojit a nadchnout místní je hlavní cílem Chválového turné. Ti pak po skončení akce
mohou převzít iniciativu a večery chval organizovat ve farnosti svépomocí. V tomto projektu je důležité
připravit večer chval „na míru“. Proto se před samotnou akcí klade důraz na osobní schůzky,
porozumění situaci ve farnosti a určení programu večera podle jejích aktuálních potřeb.
Dny vděčnosti zdravotníkům
Mnoho rodin z farností v Českých Budějovicích
a v okolí se zapojilo do akce „Dny vděčnosti
zdravotníkům“, kterou vyhlásily tři celostátní
organizace podporující rodinu (Rodinný svaz,
Unie center pro rodinu a komunitu a Síť pro
rodinu). Protože se v poslední době ve
společnosti objevily různé formy agrese vůči
zdravotníkům, rozhodli jsme se udělat pravý
opak a zdravotníky ocenit naším vděkem a
drobnými dárky. Zorganizovali jsme sbírku
drobných pozorností, vzkazů a přání pro
zdravotníky, kteří měli velmi těžkou práci. Byli jsme velmi příjemně překvapeni, kolik se sešlo balíčků
a vzkazů. Vše jsme dovezli do nemocnic v Jindřichově Hradci, v Českých Budějovicích a v Č. Krumlově
a do několika zdravotnických středisek.

VIRTUÁLNÍ PROSTOR
Naše aktivity realizujeme také ve virtuálním prostoru na YouTube kanálu: YouTubeProlidi.online,
kde se nachází nabídka pro všechny věkové kategorie.
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Nedělní katecheze pro mladší a starší děti, Postní výzva pro děti, Cesta světla pro děti
Postní, Velikonoční, Adventní i Vánoční doby v on-line prostoru
Rok rodin a Rok Sv. Ludmily – podcasty o sv. Ludmile a o rodině
Podcasty Vztahy mezi manželi a v rodině
Podcasty Výchova dětí ve víře
On-line setkání různých církví a církevních hnutí
Svatí promlouvají – o životech světců s prof. Martinem Weisem z Teologické fakulty JU
Koncert rodin - V Týdnu pro rodinu od 8. do 16. 5. 2021 jsme spolu se SZUŠ Natanael
společně uspořádali Online koncert rodin s názvem Muzikou k radosti, aneb rodinná
pohoda není náhoda.
Souhrnná nabídka virtuálních katechezí k nedělním čtením pro dospělé
6
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SLUŽBA RODINÁM
Svatba na dohled
Od 9. 3. 2021 jsme organizovali první turnus přípravy na manželství. Příprava se skládá z 8 setkání:
1. Setkání – Psychologie a teologie člověka
2. Setkání – Jak katolická církev chápe manželství
3. Setkání – Psychologie a teologie partnerského vztahu
4. Setkání – Křesťanské charakteristiky manželství
5. Setkání – Konflikty a jejich řešení
6. Setkání – Muž a žena – sexualita v manželství
7. Setkání – Rodičovství
8. Setkání – Manželský slib a svatební obřad
Prvního turnusu se zúčastnilo 8 snoubeneckých párů. Druhého turnusu pak 4 – 6 párů.
Poutě pro rodiny.
Po ukončení pandemie Covid 19 jsme nabídli rodinám dvě poutě za rodiny. První se konala 30. 5. 2021
na Poutním místě Křemešník. I přes nepřízeň počasí se této poutě zúčastnilo mnoho rodin i jednotlivců.
Děti měly připravený program a rodiče si mohli vyslechnout přednášku o Nazaretské rodině, která je
příkladem rodin i v dnešní době.
Druhá pouť rodin se konala 19. 6. 2021 na Poutním místě Lomec a měla název 180 minut duchovního
programu pro rodiny. Děti měly svůj vlastní program a rodiče mohli vyslechnout přednášku Role otce
a matky v rodině od Mgr. Marka Nováka z nadačního fondu Credo.
Pravidelná setkání pro starší i mladší rodiny
Na Hosíně se jednou za měsíc scházejí dvě společenství rodin, která jsou otevřená všem. Na programu
je společné slavení mše sv., přednášky, sdílení, program pro děti, výlety apod. Od září do prosince se
tato setkání konala šestkrát. Každou třetí neděli v měsíci pro starší rrodiny a každou čtvrtou neděli
v měsíci pro mladší rodiny.
Adventní dílna pro rodiny
Byla určena všem rodinám, které si chtěli vyrobit vánoční ozdoby a drobné dárky. Uskutečnila se
12.2.2021 v Českých Budějovicích. Rodičům jsme umožnili jít na prohlídku nově zrekonstruované
budovy biskupství a děti si v adventní dílně zatím mohly vyrobit krásné dárky. K dospizici byla také
možnost interaktivní výstava Radost Vánoc, která byla pro rodiny přichystaná v katedrále sv. Mikuláše.
Psychologické poradenství a péče o rodiny po ztrátě dítěte
Zajišťuje PhDr. Alena Poláčková v poradně ProStory. Vznikl nový web www.proradna.bcb.cz.
Family Camp: letní dovolená pro rodiny s duchovním programem. V roce 2021 na faře v Petrovicích.
www.familycamp.cz
Duchovní obnova pro děti – Zúčastnilo se 13 dětí od 6do 12 let na duchovní obnově se sv. Ludmilou
na Ktiši.
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FORMACE MLÁDEŽE
Animátorský kurz
V průběhu 5 víkendů v roce si mladí lidé osvojují schopnosti jak vést mladší i vrstevníky a jak tvořit
společenství. V rámci přípravy na službu ve farnostech probíhá animátorská praxe, během které mají
účastníci kurzu vymyslet a zrealizovat víkend pro mladé z jejich farnosti.
Večery mladých
Během roku 2021 probíhají večery pro mládež na Hosíně, Březnici, Pelhřimově, na které přijíždí
kolem 25 mladých lidí z českobudějovické diecéze. Večer začíná společnou večeří a pokračuje
diskuzními skupinkami, svědectvím a modlitbou chval.
In víkend v Prachaticích
Na konci května proběhl 28. – 30. 5. 2021 In víkend v Prachaticích. Dívky přijely, aby prožily
společenství, přednášky a zajímavé workshopy jako například malování tašek, tancování a focení.
Hlavním tématem víkendu bylo sebepoznání, které považujeme za důležité při dospívání mladých lidí.
Večery pro VKH
Pro celkem 5 večerů jsme zrealizovali duchovní program pro vysokoškolské studenty. Přednášky,
modlitby, aktivity. Pro studenty byl program velmi
obohacující a podpořil jejich duchovní rozvoj.
Enter Junior a Enter Camp
Tradičně proběhly v průběhu prázdnin 2021
křesťanské campy. Mladí z celé diecéze přijeli, aby
prožili část prázdnin s Bohem uprostřed
společenství kněží a mladých lidí
Přípravný víkend tábora Hlubina na Hosíně
25. – 27. 6. 2021 proběhl přípravný víkend tábora
Hlubina na Hosíně (Hraničářův učeň).
Srdce na cestě “putovní tábor“
30. – 6. 7. 2021 proběhl „putovní tábor“ Srdce na cestě. Mladí lidé vyrazili z Českých Budějovic, aby
zažily nevšední zážitky a zkušenosti. Program byl připraven tak, aby se mladí lidé dostali do situací, ve
kterých musí řešit překážky nevšedními způsoby. V rámci programu mladí navštívili různé poutní
místa jako jsou Sv. Jan pod Skalou a národní pouť ke sv. Cyrilovi a Metodějovi na Velehradě.
Tábor pro děti Hlubina na Hosíně
Už podruhé proběhl 11. – 16. 7. 2021 tábor pro děti na Hosíně pod vedením otce Tomase van
Zavrela, Diecézního centra mládeže a dobrovolníků z řad mladých. Letošní téma bylo Hraničářův
učeň.
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Předprogram diecézní poutě pro mládež
8. – 9. 10 proběhl předprogram diecézní poutě pro mládež ve Velešíně, kde večer proběhly přednášky
a v noci se mládež připojila k noční pouti výročí diecézní charity 30 let. Pouť se konala z Českého
Krumlova do Českých Budějovic.
Diecézní setkání mládeže a církevní silvestr na Ktiši
Diecézní setkání mládeže proběhlo 19. – 21. 11. 2021 na Ktiši. Mladí se účastnili workshopů, chval,
svědectví, modlitby, diskuze s otcem biskupem Vlastimilem Kročilem, ale i mše svaté s otcem
biskupem Pavlem Posádem.
Silvestr na Ktiši 2021
Oslavit konec roku s přáteli a ve společenství mladých lidí přijelo na Ktiš 25 mladých lidí ze všech
koutů diecéze. Duchovně akci doprovázel otec Rafael Kaca, který měl zajímavé katecheze. Nechyběly
ani chvály a mše svatá.
Duchovní obnova pro mládež (on-line)
Uskutečnila se on-line 27. 3. 2021. Účastnili se mladí z celé diecéze.
On-line večery mladých
V nouzovém stavu se každý měsíc scházelo kolem 25 – 30 mladých lidí napříč diecézí na On-line
Večeru mladých. Hlavními body programu jsou přednášky, diskuze, adorace.
Výroba pořadů
Život v on-line prostoru nebyl náročný jen pro mládež, ale hlavně pro děti, které se najednou ocitly
doma s on-line výukou. Ve spolupráci s mládeží, jsme pro ně vytvořili tyto programy: Popeleční
středa on-line pro děti, Postní výzva pro děti, Výzva k vítězství, Cesta světla pro děti.

PÉČE O SENIORY
Pošli pozdrav nemocným a opuštěným
V tomto roce jsme navázali na mezigenerační
projekt při příležitosti svátků velikonočních
a vánočních. Požádali jsme děti, aby namalovaly
obrázky nebo vytvořily přání pro ty, kteří jsou
nemocní a opuštění.
Před Velikonocemi však byly školy kvůli
koronavirové pandemii zavřené, a tak Diecézní
centrum pro seniory mohlo využít jen obrázky,
které od dětí a jejich rodin přišly mailem nebo byly
doručeny přímo. Celkem se nám sešlo asi 200
obrázků nebo přání. Obrázky jsme mohli využít
víckrát, takže jsme nakonec podělili 1062 babiček a
dědečků ve 12 zařízeních.
Také před Vánocemi jsme podarovali babičky a dědečky v domovech seniorů a v hospicích. Výhodou
bylo, že se mohly opět zapojit základní i mateřské školy. Díky nim a rodinám z různých míst republiky
nám dohromady přišlo skoro 1300 vyrobených přání a ještě nad to další výrobky, které také udělaly
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radost. Přišly i obrázky e-mailem, a tak jsme mohli podarovat skoro 1400 klientů. Do akce před
Vánocemi se s distribucí přání zapojila také jedna dobrovolnice.

Dopisy pro seniory
Diecézní centrum pro seniory začalo od května připravovat na každý měsíc dopis pro seniory, který pro
ně může být povzbuzením a impulzem ke vzpomínání. Jeho součástí je pokaždé i list s omalovánkou
nebo bludištěm apod. na určité téma a také list buď s příběhem, nebo s vtipy. Dopisy rozesíláme
elektronicky pravidelně do domovů seniorů v naší diecézi, kde jich mohou využít sociální pracovníci,
dát je svým klientům nebo je společně s nimi přečíst, přičemž se pak mohou navzájem sdílet. Dopisy
ale také posíláme zájemcům ve farnostech mailem.
Duchovní obnova pro seniory
Konala se v pátek 10. 12. 2021 s biskupem Pavlem Posádem.
Senioři byli velmi povzbuzeni duchovním slovem, mší svatou,
svátostí smíření i společně stráveným časem.

Kulturní programy pro domovy seniorů
Pre-evangelizační kulturní programy pro domovy seniorů nemohly v 1. pololetí pokračovat kvůli
pandemii koronaviru. Proto jsme opět nabízeli ve spolupráci se spolkem Most díly pásma Pozdrav lásky
a požehnání, které jsou zveřejněny na YouTubeProlidi.online k volnému stažení. S uvolňováním
opatření proti šíření koronaviru jsme do domovů seniorů a podobných zařízení v celé českobudějovické
diecézi nabízeli letní Hudební pásmo s příběhy o sv. Ludmile. Během dvou týdnů (26. do 30. 7. a od 16.
do 20. 8) Duo AMDG - Lenka Krištofová a kněz Tomas van Zavrel vystoupili celkem 11krát, a to v
domovech pro seniory ve Veselí nad Lužnicí, v Hluboké nad Vltavou, v Sušici, v Dobré Vodě u Českých
Budějovic, v Chýnově, v Budislavi, v Českých Budějovicích v DS Máj a v Alzheimer centru, v Prachaticích
a v Horní Stropnici.
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Hudební Duo AMDG též vystoupilo ve třech zařízeních v adventu s literárně-hudebním pásmem, při
kterém se střídaly staré rorátní a adventní písně. Ve vánoční době rozdávali radost s vánočním
příběhem očima sv. Josefa a s koledami ve čtyřech zařízeních.

Poutní zájezd seniorů na poutní místa
Tetín a Svatý Jan pod Skalou
Ve čtvrtek 16. 9. 2021 v den památky sv.
Ludmily se senioři z Českých Budějovic
i okolí vydali na Tetín a následně do
Svatého Jana pod Skalou. V Tetíně i ve
Svatém Janu pod Skalou se senioři od
místních průvodců dozvěděli o historii
poutních míst, legendách souvisejících
s jejich založením a o světcích spojených
s těmito místy.

Klub dříve narozených
Od října Diecézní centrum pro seniory obnovilo ve spolupráci s Kongregací bratří Nejsvětější Svátosti
(Petríni) v Centru Petrklíč v Českých Budějovicích Klub dříve narozených. Senioři měli možnost se
scházet každou středu od 10:00 – 12:00. Nabídka programu byla rozmanitá, ale měla zároveň
pravidelnou strukturu - beseda s pozvaným hostem (např. s Mgr. Františkem Talířem, 1. náměstkem
hejtmana Jihočeského kraje, s Mgr. Hanou Koukalovou a s Mons. Davidem Henzlem, generálním
vikářem českobudějovické diecéze), promítání filmu, tvoření či Kafe s otcem Janem.

Nabídka besed a programů
V roce 2020 se nám podařilo rozšířit programy pro Besedy pro seniory, což jsou výukové a zábavné
pre-evangelizační programy pro domovy pro seniory v naší diecézi, které nabízíme na
www.besedyproseniory.cz. V roce 2021 jsme nabídku programů také obměnili. Mezi programy např.
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nabízíme témata Pouť do Mariazell, Santiago de Compostela, Křestané v Iráku, Lurdy, také témata
velikonoční, adventní, vánoční, biblická a o Dušičkách.
Podcasty
Natočili jsme tři série podcastů. Adventní, vánoční a postní i velikonoční podcasty byly zamýšleny jako
nízkoprahové pro všechny kategorie dospělých s cílem se něco nového dozvědět a zároveň se hlouběji
zamyslet nad smyslem křesťanských svátků a symbolů. Všechny pořady byly vysílány na YouTube
Prolidi.online.
Postní podcasty Svatého týdne a radostné poselství Velikonočního oktávu - Jednalo se o podcasty na
každý den Svatého týdne a Velikonočního oktávu, jež mohly pomoci prohloubit prožívání závěru postní
doby a navodit velikonoční radost.
Zprávy a příběhy o pronásledovaných křesťanech - Na konci listopadu, ve středu 24. 11., byla tzv.
Červená středa, den připomínky a modliteb za pronásledované. Na YouTube Prolidi.online byl v týdnu
od 17. 11. do 24. 11. každý den k poslechu jeden podcast s tematikou pronásledování a nesvobody
náboženského vyznání. Texty byly použity z časopisů od organizací Hlas mučedníků a CSI – Křesťanská
mezinárodní solidarita s jejich svolením.

PROJEKTY PODPOROVANÉ DOTACEMI
Spolek Most k realizaci své činnosti využívá nejrůznější dotační tituly. V této části se můžete seznámit
s projekty podle dotačního titulu.

2021
ČB

Dotační titul, opatření

Název projektu

Cestovní ruch

Křesťanské Povltaví/2021/ČB

JK

Kultura

Letní svatojánské koncerty v
Jihočeském kraji

JK

Děti a mládež

Animátorský kurz
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KŘESŤANSKÉ POVLTAVÍ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
Zrealizovaný projekt byl pojatý, jako nový produkt církevní turistiky, který si kladl za cíl přispět k
zvýšení viditelnosti a návštěvnosti města. Zpřístupnil církevní objekty ve městě prostřednictvím
pořádání kulturních akcí v prostorách českobudějovických chrámů. Tímto poukázal na kořeny a
křesťanské tradice v překrásných architektonických stavbách což umocňuje emoční zážitek
návštěvníků.
V projektu byly zrealizovány např. tyto akce:
„Koncert s tématem VODA - PEZET“
17. června 2021 byli návštěvníci koncertu v kostele Obětování PM v ČB osloveni kvartetem PeZet.
Při koncertu např. zazněly známé skladby jako Panis Angelikus, Hallelujah, Ave Maria. Byla zde krásná
přátelská atmosféra, v které si návštěvníci mohli odpočinout. Obohaceni o kvalitní kulturní zážitek
odcházeli radostně naladěni do svých domovů.
„Houslový koncert – Violionhoneymoon“
24. června 2021 se uskutečnil pro obyvatele i návštěvníky města ČB koncert věhlasných umělců houslistky s manželem z mezinárodní kapely Streetwings, kteří velmi zaujali své publikum klasickými,
ale i velmi populárními skladbami a keltským hudebním žánrem. Návštěvníci odcházeli nadšení.
„ Letní svatojánské koncerty“
2 letní svatojánské koncerty skupiny AMDG se uskutečnily ve dnech 17. a 27. září. Skupina AMDG &
friends ztvárnila hudební žánr Praise music. Koncert návštěvníkům poskytnul nevšední zážitek a
zároveň turisté mohli navštívit prostory kostelů, které jsou běžně pro veřejnost nepřístupné, ale pro
turisty velmi zajímavé.
„Festival křesťanské mládeže“
V pátek 8. 10. 2020 se sešli mladí lidé z různých míst jižních Čech na faře ve Velešíně, odkud šli přes
Český Krumlov pěší pouť do Českých Budějovic na Diecézní pouť. Po cestě pro ně byla připravena
zábavná interaktivní hra, kterou si moc užili. Zajímavá a velmi přínosná pro ně byla také tematická
přednáška Vzhůru k vodám, při níž se mohli nejen filosoficky zamyslet na fenoménem vody i jejím
duchovním rozměrem a přínosem. Účastníkům se velmi líbil workshop, při němž si mohli
vlastnoručně kreativně pomalovat a popsat plátěnou tašku. V ČB katedrále sv. Mikuláše si užili
koncert kapely Backspace band. Mladí lidé byli doslova nadšeni atmosférou, která se mezi nimi také
díky organizátorům vytvořila. Mladí lidé odjížděli nadšení, povzbuzeni a naplněni pokojem a radostí.
„DIECÉZNÍ POUŤ“
Lidé z celého jihočeského kraje a také turisté z různých míst se sešli v sobotu 9.10.2021 na události
Diecézní pouť. Ta byla zahájena divadelním představení dětského souboru Johánek z Nepomuk.
Následovala pontifikální mše sv. s O. biskupem Vlastimilem Kročilem v klášterním kostele Obětování
Panny Marie. Po té byly pro účastníky připraveny přednášky o vodě a o sv. Janu Nepomuckém, a také
možnost prohlídky nově zrenovovaných prostor biskupství českobudějovického a také prostor
klášterního kostela Obětování PM i s výkladem renomovaného kostelníka pana Míchala. Samozřejmě,
že jsme také pamatovali na děti. Ty měly přichystané speciální tematické aktivity. Po celou dobu
pouti byl přístupný celý objekt dominikánského kláštera, v jehož křížové chodbě byla instalována
interaktivní výstava o vodě v misiích. Součástí výstavy jsou i fotografie ze křtů dětí a obrázky
s rekordy o vodě. Otevřený klášter přivábil mnoho turistů.
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Ohlédnutí za projektem s názvem „ Rozšíření webu krestanskepovltavi.cz“
Web krestanskepovltavi.cz se snaží o zpřístupnění církevních památek podél Vltavy. Díky tomuto
projektu jsme poskytli turistům konkrétní informace o sedmi kostelích (Kostel sv. Václava, katedrála
sv. Mikuláše, kostel Obětování Panny Marie, kostel sv. Rodiny, kostel Panny Marie Růžencové, kaple
sv. Josefa, kostel Božského srdce Páně,) které se nacházejí v centru ČB, na web stránkách. Vytvořili
jsme také pro turisty virtuální mapy s turistickými trasy po církevních památkách v ČB. Vše je
dostupné na: krestanskepovltavi.cz
Ohlédnutí za projektem s názvem: „Virtuální prohlídky kostelů v centru ČB“
Na web stránkách: krestanskepovltavi.cz jsme turistům poskytli video prezentace kostelů, které
jistě ocení turisté, kteří se do ČB chystají a také ti, kteří se sem z nejrůznějších důvodů dostat
nemohou. Nabízíme tak velmi tourist-friendly materiál sedmi kostelů, které se nacházejí v centru
Českých Budějovic, jsou to: Kostel sv. Václava, katedrála sv. Mikuláše, kostel Obětování Panny Marie,
kostel sv. Rodiny, kostel Panny Marie Růžencové, kaple sv. Josefa a kostel Božského srdce Páně.
Videa jsou doprovázeny hudebním doprovodem a titulky, které podtrhují charakter jednotlivých
kostelů.

UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ KTIŠ
V roce 2021 zde proběhlo 10 víkendových či vícedenních akcí, kterých se účastnilo průměrně 10–30
účastníků. Pandemie velmi omezila aktivity na Ktiši.
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HOSPODAŘENÍ 2021
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ROZPOČET NA 2022

Účastnické poplatky (602100, 602200, 602400)
Dary fyzických a právnických osob (682xxx)
Úroky z vedení běžného účtu
Platby z Biskupství ČB (682040) - dotace z USA
Pronájem prostor
Ostatní příjmy, příjem z literatury
Dotace měst,obcí, kraje, nadací, apod.
Příjmy celkem
Daň z úroku
DPP a srážky
Režijní výdaje
Výdaje na volnočasové aktivity (ubyt,strav, honoráře, účastnické poplatky)
Režie Ktiš - provoz
Režie Hosín - provoz
Nákup literatury a tiskovin
Dary poskytnuté
Opravy ostatní
Odpisy
Výdaje celkem
Rozdíl příjmů a výdajů

2022
700 000,00
700 000,00
1 000,00
400 000,00
20 000,00
450 000,00
2 271 000,00
50 000,00
380 000,00
300 000,00
350 000,00
800 000,00
100 000,00
20 000,00
2 000 000,00
271 000,00

Dary fyzických a právnických osob + příspěvek Biskupství

1 100 000,00
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