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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 2020. 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. Hana Koukalová
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
Výukový program je realizován v jedné nebo dvou vyučovacích hodinách
je přizpůsoben věkové kategorii žáků a zcela respektuje RVP a náboženskou neutralitu školy. (Leden
až červen 2020 tyto programy navštívilo 266 žáků v 5 školách. Září až prosinec 2020 programy
navštívilo 121 žáků v 5 školách).
Projekt do škol
Kvůli uzavření škol, z důvodů vládních proti-epidemiologických opatření, jsme nemohli dokončit
projekt Nulový hlad ve školách. Proto jsme společně připravili nový projekt Hlad nemá uši, který je
zaměřen na ekologické téma s ohledem na biblickou zprávu o stvoření a Boží záměr s člověkem.
Procházka velikonoční dobou s obrázky dětí a seniorů v Českých Budějovicích:
Základní školy a víceletá gymnázia mohly navštívit interaktivní výstavu obrázků s velikonoční
tématikou v klášterní chodbě kostela Obětování Panny Marie v Českých Budějovicích.
Evangelizační projekt na svátek sv. Mikuláše:
Od 7. – 11. 12. se mohly školy zúčastnit komentované prohlídky katedrály s návštěvou sv. Mikuláše.
Akce se zúčastnilo cca 500 dětí.
Katechetické dny a kurzy
 Katechetický kurz: od akademického roku 2019 začal na TF JU nový dvouletý katechetický
kurz. Pokračuje distanční formou.
 Kurz Katecheze dobrého pastýře: v Českých Budějovicích 28. – 29. 11. kurz vedly lektorky
Marie Zimmermannová (KTF UK Praha) a Markéta Fojtíková Roubalová (CMTF UP Olomouc).
 Virtuální lekce k přípravě na svátost smíření a na 1. sv. přijímání: které jsou zveřejňovány na
YouTubeProlidi.online.
 „Cestičky“ v liturgickém roce: Mgr. Markéta Grillová připravila program pro děti i dospělé,
který je venku (mimo uzavřené prostory), aby se ho mohli všichni zúčastnit. Obsahuje téma:
Dušičky, Advent, Radost Vánoc, Tři králové.

DUCHOVNÍ OBNOVY
1. Postní duchovní obnova: 28. - 29. 2. 2020 v Prachaticích, pro
křesťanské učitele
2. Duchovní obnova na Lomci s P. Josefem Prokešem: 7. 3. 2020
na téma Laudato Si. Účastnilo se 30 lidí.
3. Virtuální duchovní obnova: 7. 11. spojenou s přednáškou o sv.
Ludmile od prof. Martina Weise.
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VIRTUÁLNÍ PROSTOR
Vzhledem k nastalé celospolečenské situaci pandemie a vládním opatřením jsme naše aktivity plynule
přenesli do virtuálního prostoru na YouTube kanál: YouTubeProlidi.online, kde se nachází nabídka
pro všechny věkové kategorie.











Virtuální Velikonoce
Obrázky dětí k postní a velikonoční době
Nedělní katecheze pro mladší a starší děti
Virtuální Noc kostelů
Virtuální diecézní pouť
Slavnost všech svatých a Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
Katecheze v adventní a vánoční době v projektu Dopis Ježíškovi
Minikatecheze pro mladší děti a starší děti a pro katechezi mimo liturgický prostor,
které zveřejňujeme na webu: prolidi.online a na webu www.katecheze.cz
Postní, Velikonoční, Adventní i Vánoční doby v on-line prostoru
Španělština s misionářkou

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.
Restart Enter Junior
Dne 7. – 9. 2. 2020 proběhl víkend Restart Enter Junior. Účastníci
přijeli z celé diecéze, aby zavzpomínali na zážitky z Enter Junioru
a prázdninové zážitky s Bohem a přáteli.
Večer mladých
31. 1. 2020 se 20 mladých lidí z českobudějovické diecéze setkalo na faře v Třeboni, kde proběhl
Večer mladých pod vedením otce Tomase van Zavrela a místního společenství mládeže. Večer začal
společnou mší svatou. V programu nechybělo ani svědectví, hry, modlitba a chvály.
Diecézní ministrantský florbalový turnaj
Ve spolupráci s farností Veselí nad Lužnicí proběhl 7. Diecézní ministrantský florbalový turnaj, ve
dnech 22. – 23. 2. 2020. Soutěžilo se v 1. kategorii 1. – 5. třída, 2. kategorii 6. – 9. třída a v 3. kategorii
SŠ – 20 let.
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Najdi sám sebe v Sušici
6. – 8. 3. 2020 proběhl víkend pro mladé se zaměřením na sebepoznání v různých zátěžových
situacích. Mládež měla možnost poznávání nejen svých možností, ale také přiblížení vztahu s Bohem
prostřednictvím modlitby, přednášek, mše svaté a chval.
Diecézní setkání mládeže virtuálně
Diecézní setkání mládeže proběhlo 3. – 4. 4. 2020 v Českých Budějovicích. Mladí se účastnili
virtuálního večera workshopů, chval, svědectví a modlitby video – křížové cesty
IN víkend pro holky
12. – 14. 6. 2020 proběhl víkend pro 15 holek v Prachaticích. Během víkendového setkání měly holky
možnost poznávat „ženský svět“ v prostředí svých vrstevnic. V průběhu víkendu proběhly přednášky
od Mgr. Markéty Pavelkové o sebepoznání, ale také mše svatá s otcem Rafaelem Kacou.
Přípravný víkend tábora pro děti na Hosíně (cesta kolem světa s Aslanem)
19. – 21. 6. 2020 proběhl přípravný víkend vedoucích tábora na Hosíně Cesta kolem světa s Aslanem.
Enter Junior a Enter Camp
Tradičně, ale zároveň letos netradičně proběhl v průběhu prázdnin 2020 křesťanský camp. Mladí
z celé diecéze přijížděli, aby prožívali část prázdnin s Bohem uprostřed společenství kněží a mladých
lidí ve Strakonicích a v Českých Budějovicích. Proběhlo v souladu s opatřeními v menších skupinkách
na přelomu červenec – srpen 2020.
Tábor pro děti na Hosíně (cesta kolem světa s Aslanem)
Letos poprvé 12. – 17. 7. 2020 proběhl tábor pro děti na Hosíně pod vedením otce Tomase van
Zavrela, a za pomoci mnoha dobrovolníků z řad mladých.
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.

PÉČE O SENIORY
Klub dříve narozených
Po úspěchu předchozích let, kdy se podařilo založit klub
seniorů, který nyní funguje již samostatně pod záštitou
salesiánské farnosti sv. Vojtěcha, se v roce 2020 nepodařilo
předat fungující klub seniorů na děkanství sv. Mikuláše, ale
podařilo se za pomoci našeho centra ve spolupráci s Kongregací
bratří Nejsvětější Svátosti (Petríni) zahájit nový klub pro seniory
v Centru Petrklíč v Českých Budějovicích. Senioři měli možnost
se scházet každou středu od 10,00 – 12,00. Program
připravovalo Centrum pro seniory. Bohužel se díky pandemii
museli zrušit další schůze a čeká se na příhodnější dobu.
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Pošli pozdrav nemocným a opuštěným
V roce 2020 jsme zorganizovali mezigenerační projekt při
příležitosti svátků velikonočních a vánočních. Požádali jsme
děti, aby namalovaly obrázky nebo vytvořily přání pro ty, kteří
jsou nemocní a opuštění. Do výzvy se zapojilo řada škol z naší
diecéze, které nám poslali 900 výtvorů. Obrázky jsme
laminovali a rozesílali do vybraných charit, hospiců a domovů
pro seniory po celé naší diecézi. Tento projekt se sešel s velkým
ohlasem.
Programy pro domovy seniorů
Pre-evangelizační kulturní programy pro domovy důchodců pokračovaly, ale ve velmi omezené míře
kvůli pandemii. Proto jsme nahradili ve spolupráci se spolkem Most tuto nabídku 5 novými díly pásma
Pozdrav lásky a požehnání, které jsme zveřejnili na YouTubeProlidi.online k volnému stažení. Hudební
pásma: Oslava svatého Valentýna, Léto s duo AMDG, Doznívání Vánoc jsou proložená mluveným
slovem. S těmito programy jezdí napříč celou naší diecézí Lenka Krištofová a kněz Tomas van Zavrel.
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 2020 jsme měli konkrétně připravená například tato témata Pouť
do Mariazell, Santiago de Compostela, Křestané v Iráku, Lurdy. Programy nakonec nebyly uskutečněny
pro vládní nařízení kvůli pandemii.
Vikariátní zástupci a katecheté se snažili zůstat v osobním telefonickém kontaktu se seniory a
povzbuzovat je v této nelehké době.

PROJEKTY PODPOROVANÉ DOTACEMI
Spolek Most k realizaci své činnosti využívá nejrůznější dotační tituly. V této části se můžete seznámit
s projekty podle dotačního titulu.
2020

Dotační titul, opatření

Název projektu

Město ČB

Cestovní ruch

Křesťanské Povltaví/2020/ČB

JK

Kultura

Kulturní život v Křesťanském Povltaví
Animátorský kurz
Rozšíření webu KP

Cestovní ruch
Hluboká
Tábor

Rozšíření krastanskepovltaví.cz
Adventní koncert
Ministrantský florbalový turnaj

Tábor

Celoměstská fotografická výstava
Boží doteky Šumavy s doprovodným
Kulturním programem

Kultura
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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:

FESTIVAL MLÁDEŽE
V pátek 30. 7. 2020 se sešlo asi 50 mladých z různých míst jižních Čech v krásném prostředí kostela
Svaté Rodiny v Českých Budějovicích. Během festivalu se střídaly písně příležitostní kapely Enterband,
katecheze, modlitby, rozhovory, prostor ke ztišení i k popovídání a sdílení se. Mladí lidé byli doslova
nadšeni atmosférou, která se mezi nimi také díky organizátorům vytvořila. Během programu zaznělo
jedno hlavní svědectví mladého člověka o svém životě a víře v Boha, které mohlo být pro druhé
povzbuzením. Nato pak navazovala modlitba žehnání, kdy se kněží jednotlivě modlili za zúčastněné.
Mladí lidé odjížděli nadšení, povzbuzeni a naplněni pokojem a radostí.

CHVÁLA STVOŘENÍ
V pondělí 17. srpna 2020 byli návštěvníci koncertu v kostele sv. Jana Nepomuckého osloveni Duem
AMDG, které ztvárňuje tzv. Praise music– křesťanské chvály. Při písních a modlitbách se mohli
zamýšlet nad stvořením světa, krásou přírody, smyslem života a ochranou životního prostředí.
Koncert s názvem „Chvála stvoření“ byl zároveň duchovní přípravou na 1. září, kdy se koná „Světový
den modliteb za péči o stvoření“, a tak zvolené písně, skladby a texty mohly vybízet k děkování za
život a stvořený svět. Také vedly ke ztišení, k modlitbě a ke zklidnění mysli v každodenním shonu.
Návštěvníci odcházeli spokojeni a naplněni zvoleným tématem.

BOŽÍ DOTEKY ŠUMAVY
Od 24. srpna do 6. září mohli obyvatelé i návštěvníci města České Budějovice navštívit 10 místních
lokalit, aby si prohlédli velkoformátové fotografie v rámci výstavy „Boží doteky Šumavy“. Mohli tak
zároveň objevovat zajímavosti a architektonické či kulturní skvosty na těchto místech: Jihočeské
muzeum, Jihočeská vědecká knihovna, Krajský úřad, Diecézní charita, Fér café, klášter Obětování
Panny Marie, kostel sv. Vojtěcha, kostel sv. Jana Nepomuckého, katedrála sv. Mikuláše a Teologická
fakulta. Na každém místě byly letáčky s mapkou všech míst, kde obrazy byly umístěny, a tak lidé
mohli obejít všechna místa a poznat všechny fotografie, na kterých fotograf Petr Moravec zachytil
krásu a jedinečnost Šumavy.
Z mnoha kladných ohlasů lidí lze říct, že fotografie byly opravdu krásné a vybízely tak k úžasu nad
přírodou a mnohdy i k rozjímání. Výstava se vztahovala ke „Světovému dni modliteb za péči o
stvoření“ 1. září, zaměřenému na péči o životní prostředí. Akci obohatily dva koncerty: Chvála
stvoření v kostele sv. Jana Nep. 17. srpna od Dua AMDG a koncert kvarteta PeZet 30. srpna.
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INTERAKTIVNÍ WORKSHOP BEURONSKÉHO UMĚNÍ S PROHLÍDKOU KOSTELA
Ve čtvrtek 10. září někteří účastníci tamní odpolední mše svaté zůstali v kostele Panny Marie
Růžencové, při čemž se k nim přidali další lidé. Čekala na ně přednáška s prohlídkou Beuronského
umění, které se v kostele nachází. Dozvěděli se tak např., že Beuronská umělecká škola byla založena
na konci 19. století benediktiny v beuronském arciopatství u Sigmaringenu v jižním Německu a že
spojuje křesťanské motivy s estetikou starého Egypta. Návštěvníci kostela tak zjistili, proč toto umění
hledalo inspiraci v Egyptě, a kde je to patrné. Uvědomili si, jaká moudrost je v malbách skrytá.
Přednášku si připravila paní Mgr. Monica Bubna Litic, příslušnice starobylého šlechtického rodu.
Návštěvníci odcházeli domů obohaceni nejen o nové informace a znalosti, ale také o duchovní zážitek
znásobený prohlídkou kostela.

FESTIVAL „VZHŮRU K VODÁM!“
Avizovaný festival s názvem „Vzhůru k vodám“ se měl věnovat tématu vody z různých pohledů. Měl
se konat v rámci Diecézní poutě v sobotu 3. října v Českých Budějovicích, ale z důvodu opatření vlády
byl zrušen. Křesťané, ani milovníci přírody našeho kraje a sousedních krajů o tento zajímavý festival
nepřišli úplně. Byl totiž zájemcům nabídnut program virtuální formou na YouTube kanálu
prolidi.online. Virtuální program začal v sobotu 3. října v 9.30. Po zahájení jsme mohli zhlédnout
natočenou modlitbu dětí za diecézi z Mladé Vožice. Pak následovala Korunka k Božímu milosrdenství
z kláštera v Nových Hradech a modlitba dětí z Protivína. Přenos mše svaté z Hluboké nad Vltavou,
kterou sloužil biskup Vlastimil Kročil, začala v 10.30. Po ní následoval další program prolínaný
modlitbami dětí za diecézi z dalších míst – z Prachatic, z Pelhřimova, z Trhových Svinů, z Todně,
z Českých Budějovic, z Klokot a z Písku. Z dalšího programu můžeme jmenovat skladbu Svatojánské
litanie doprovázenou fotkami různých výjevů sv. Jana Nepomuckého, Otazníky kolem sv. Jana
Nepomuckého a Hříchy Václava IV. prof. ThLic. PaedDr. Martina Weise, Th.D. Další část programu se
zase věnovala tématu vody, např. o zacházení s vodou v misijním filmu Guyanská Diana.
Virtuální návštěvníci se tak mohli spojit na dálku se svým biskupem a s ostatními diecézany
v kritickém a nejistém čase. Vybrané programy mohly být pro lidi povzbuzením a časem odpočinku.
Při sledování se také mohly sejít celé rodiny díky natočeným videím modliteb dětí za diecézi a
společně i s ostatními se spojit v modlitbě za celou diecézi a Jihočeský kraj.

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ LABYRINT SVĚTA
K příležitosti 350. výročí Jana Amose Komenského (1592-1670) jsme se připojili k projektu Komenský
2020 a Komenského nadčasové vizi za cílem udělat svět lepším! Akce se měla původně konat
v kostele Svaté Rodiny v Č. Budějovicích ve čtvrtek 15. 10. ve večerních hodinách. Avšak kvůli situaci
s pandemií Covid-19 a souvisejícím vládním opatřením se představení nemohli zúčastnit diváci. Ti
však o zážitek z Divadla Víti Marčíka nepřišli, představení totiž bylo přenášeno online. Večer 15. 10. se
zájemci o toto představení po technických potížích přeci jen dočkali.
Víťa Marčík zdařile a poutavě ve svém představení představil dílo, které známe hlavně ze základních
či středních škol známe dílo Jana Ámose Komenského, „Labyrint světa a ráj srdce“.

UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ KTIŠ
V roce 2020 zde proběhlo 12 víkendových či vícedenních akcí, kterých se účastnilo průměrně 10–30
účastníků. Pandemie velmi omezila aktivity na Ktiši.
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HOSPODAŘENÍ 2020
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