Spolek
MOST – České Budějovice

Výroční zpráva za rok 2016
Drazí mladí,
došli jsme k poslední etapě naší společné pouti do Krakova, kde v červenci příštího
roku budeme společně slavit 31. světový den mládeže. Na naší dlouhé a náročné
cestě nás vedla Ježíšova slova převzatá z horského kázání.
Tuto cestu jsme nastoupili v roce 2014, kdy jsme společně meditovali nad prvním
blahoslavenstvím: „Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské
království“ (Mt 5,3). Téma pro rok 2015 bylo „Blahoslavení čistého srdce, neboť
oni budou vidět Boha“ (Mt 5,8). V roce, který je před námi, se chceme inspirovat
slovy „Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství“ (Mt 5,7).
… Vždycky rád spojuji evangelní blahoslavenství s Matoušovou 25. kapitolou, kde
nám Ježíš představuje skutky milosrdenství a říká, že budeme souzeni na jejich
základě. Vyzývám vás tedy, abyste znovu objevili skutky tělesného milosrdenství:
sytit hladové, napájet žíznivé, oblékat nahé, přijímat cizince, ošetřovat nemocné,
navštěvovat vězně, pohřbívat mrtvé. A nezapomínejme ani na skutky duchovního
milosrdenství: radit pochybujícím, poučovat nevědomé, napomínat hříšníky,
utěšovat zarmoucené, odpouštět urážky, trpělivě snášet obtížné lidi, prosit Boha
za živé i mrtvé. Jak vidíte, milosrdenství není „tolerantnost“ ani pouhá citovost. V
něm se ověřuje pravdivost toho, zda jsme Ježíšovými učedníky, a naše
věrohodnost jako křesťanů v dnešním světě…
Z poselství papeže Františka k 31. Světovému dni mládeže
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VZNIK SPOLKU MOST
Spolek Most – České Budějovice (dále jen Spolek Most) vznikl již v roce 1993 jako „Hnutí
dětí a mládeže českobudějovické diecéze“ (registrováno pod Ministerstvem vnitra ČR 30.
9. 1993). 18. dubna 2005 došlo k přejmenování na Občanské sdružení Most.
Od 1. ledna 2014 změnilo OS Most v souladu s Občanským zákoníkem právní formu a stalo
se Spolkem. V roce 2015 pak došlo ke změně názvu na Spolek Most – České Budějovice.
Spolek Most je dobrovolným sdružením dětí, mládeže a všech lidí, kteří usilují o výchovu
mladé generace, jejich morální, kulturní a duchovní formaci i o rozvoj tělesné zdatnosti.
Sdružení jako samostatný subjekt pomáhá rozvíjet činnost Diecézního centra pro mládež
a Katechetického střediska v Českých Budějovicích a Diecézního centra života mládeže Ktiš
zejména akcemi pro neorganizovanou mládež, vytvářením dlouhodobých vzdělávacích a
formačních aktivit a také rozvíjením kontaktů s dětmi a mládeží ze zahraničí.
Spolek Most je členem Asociace křesťanských sdružení mládeže, která působí ve všech
krajích České republiky vyjma Pardubického.

SÍDLO
SPOLEK Most – České Budějovice, Biskupská 4, 370 21 České Budějovice
IČO: 49021125
DIČ: CZ49021125
ČÚ: 4200053535/6800

ZPŮSOB ČINNOSTI
 výchova dobrovolných vedoucích mládeže
 zajišťování materiální pomoci, kontaktů a dotací na konkrétní akce pro děti a mládež a
pro práci s nimi
 organizace nejrůznějších akcí pro děti, mládež, rodiče i ostatní zájemce. Tyto akce jsou
zaměřeny na kulturu, partnerské a rodinné vztahy, společenské problémy, etickou
výchovu, sociální a zdravotní problematiku, jakož i vzájemné poznávání s jinými národy
 spolupráce s nestátními charitativními, humanitárními a jinými podobnými
organizacemi
 prevence drogových závislostí a dalších negativních vlivů působících na děti a mládež

ČLENOVÉ
Spolek Most má v současnosti 37 členů a cca 25 dobrovolníků.

ORGÁNY SPOLKU
Ředitel: P. Mr. Mgr. Tomas van Zavrel
Předseda Rady spolku a Zástupce ředitele: Terezie Beránková
Členové Rady spolku: P. Mr. Mgr. Tomas van Zavrel, Terezie Beránková, Mgr. Martina
Fürstová, Mgr. Hana Koukalová, Mgr. Marie Němcová

SLOVO NA ÚVOD
Milí přátelé,
předkládáme vám Výroční zprávu o činnosti Spolku Most – České Budějovice za rok 2016.
I tento rok přinesl změnu na postu ředitele, od srpna 2016 se stal novým ředitelem
Diecézního centra mládeže a Spolku Most P. Mr. Mgr. Tomas van Zavrel.
To však nemělo vliv na naši činnost a díky podpoře mnoha dobrodinců jsme mohli dětem
a mládeži opět zprostředkovat pestrou nabídku aktivit. Pokračovali jsme v zavedených
kurzech (Kurz pro animátory) i v příležitostných aktivitách (prázdniny, Večery mladých,
Silvestr). Jako každý rok se uskutečnilo Diecézní setkání mládeže, dvoudenní program pro
mladé (koncerty, workshopy, přednášky), při kterém se mladí setkávají se svým biskupem.
Tradičně proběhly i prázdninové programy ENTERjunior a ENTERcamp, o které je stále
velký zájem a nabízejí smysluplné využití času pro děti staršího školního věku a
středoškolskou i vysokoškolskou mládež. Mimořádnou událostí tohoto roku byly Světové
dny mládeže v polském Krakově. Při této akci světového charakteru jsme se podíleli na
zajištění účasti mladých z naší diecéze a pomáhali při přípravě programu pro českou
skupinu účastníků. Na podzim jsme se podíleli na přípravě a realizaci Celodiecézní pouti
v Nových Hradech, kde jsme se zaměřili na celé rodiny - program byl zacílen na všechny
generace, od dětí až po seniory.
Díky podpoře Jihočeského kraje v rámci projektu „Revitalizace interiéru Diecézního centra
života mládeže Ktiš“ se podařilo zvelebit některé prostory na DCŽM Ktiš. Proběhla
rekonstrukce kaple, vyrobili se 3 nové kvalitní palandy na míru, nakoupily se další matrace
a v několika pokojích došlo k výměně starých podlah. Dále se z vlastních zdrojů mimo jiné
ještě zrekonstruovala jedna koupelna. Můžeme tak nabídnout lepší zázemí pro účastníky
našich programů.
Děkujeme všem členům, dobrovolníkům i dobrodincům, díky nimž můžeme dále pracovat
a rozvíjet činnost pro děti a mládež i celé rodiny.
Terezie Beránková, zástupce ředitele Spolku MOST – České Budějovice

DCŽM KTIŠ
Spolek Most technicky a obsahově zajišťuje za pomoci dobrovolníků pravidelný program
DCŽM sv. Floriána na Ktiši, kde o prázdninách a víkendech probíhají akce pro děti a mládež,
např.: postní, svatodušní a adventní obnovy, podzimní, pololetní a jarní prázdniny, Silvestr,
Velikonoce, tematické víkendy, ENTERcamp, ENTERjunior apod. Kromě uvedených akcí se
snažíme poskytnout technické zázemí DCŽM Ktiš i personální pomoc k pořádání akcí pro
děti a mládež jiným subjektům či aktivním jedincům. DCŽM Ktiš funguje kromě
organizovaných aktivit také jako zázemí pro děti a mládež, kam si mohou o prázdninách
nebo i jindy přijet odpočinout, získat povzbuzení a načerpat nové síly. Kromě těchto aktivit
poskytuje DCŽM i zázemí pro jiné subjekty pracující s dětmi a mládeží (např. farnosti –
víkendy pro biřmovance, ministranty, rodiny, školy, apod.).

KURZ PRO ANIMÁTORY
V roce 2016 jsme pokračovali druhým rokem v kurzu animátorů „Animátoři IX.“, kterého
se účastnilo 25 mladých lidí. V tomto roce proběhla poslední tři víkendová setkání tohoto
běhu, všechna se uskutečnila na faře v Nové Cerekvi. Účastníci kurzu, kteří splnili
požadavky, obdrželi během posledního setkání diplom potvrzující úspěšné absolvování
tohoto kurzu.
Dále jsme pokračovali v nově rozběhnutém kurzu „Animátoři X“. Toho se účastnilo 26
mladých lidí z různých míst českobudějovické diecéze. V tomto roce proběhlo pět setkání,
zázemím pro tento kurz bylo DCŽM Ktiš, proběhly ale i dva výjezdní animátorské víkendy,
na faře v Hosíně a v Táboře - Klokotech.
Animátorský kurz je zaměřen tak, aby po jeho absolvování byli mladí schopni pomáhat ve
farnosti s pastorací. Vést společenství mládeže, připravovat tábory, víkendovky a akce pro
dětí a mládež. Věnovali jsme se různým tématům z oblasti psychologie, vztahů, víry a
modlitby atd.

VEČERY MLADÝCH
Večery mladých se již staly tradiční záležitostí a jsme rádi, že na mnoha místech diecéze je
pořádali sami mladí lidé ve spolupráci s kaplanem pro mládež nebo svým knězem (např.
Vimperk, Tábor, Veselí nad Lužnicí, Strakonice, Pelhřimov, Lomec u Vodňan, atd.)
Místa setkání byla vybírána tak, aby vyhovovala co největšímu počtu účastníků a podpořilo
se tak setkávání mladých v jejich bydlištích. Každý večer měl podobnou strukturu, ve které
nechyběla mše svatá, společná večeře, přednáška nebo katecheze na určité téma a hry.
Na konci září se uskutečnil Večer mladých v Nových Hradech pro mládež z celé diecéze.
Zúčastnilo se jej 180 mladých lidí. Na programu byl koncert pro město, hry, večer chval a
mše při svíčkách s otcem biskupem Posádem.
Mnozí mladí se následující den zapojili jako dobrovolníci do průběhu Celodiecézní poutě.

DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE
Ve dnech 18. - 19. března 2016 proběhl v Českých Budějovicích další ročník Diecézního
setkání mládeže. Zúčastnilo se jej 260 mladých, z nichž cca 60 dobrovolníků se zapojilo do
příprav a zdárného průběhu.
Páteční program probíhal na několika místech. V kostele Svaté Rodiny byl pro širokou
veřejnost přístupný koncert známého písničkáře Pavla Helana, ve městě byla pro mladé
připravena hra a večer se završil netradiční modlitbou v prostorách piaristického
klášterního kostela.
V sobotu nás čekala hlavní část programu, která se od ranních hodin odehrávala
v katedrále. Zazněla katecheze biskupa Pavla Posáda inspirovaná mottem setkání:
„Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství.“ (Mt 5, 7). V malých skupinkách
jsme formou aktivity a reflexe, téma katecheze prohloubili. Následovalo silné svědectví
mladých křesťanů z Iráku pronásledovaných pro svou víru. Dopoledne jsme završili
slavnostní mší svatou ke cti svatého Josefa.
Odpoledne bylo plné tematických workshopů (hudební, kreativní, cestopisné atd.), z nichž
si každý mohl vybrat téma, které ho nejvíce zajímalo. Program jsme zakončili společně opět
v kostele Svaté Rodiny, kde se s námi rozloučil biskup P. Posád a pozval nás osobně Světové
setkání mládeže s papežem do Krakova.

ENTERCAMP A ENTERJUNIOR 2016
Tradičně se Spolek MOST za podpory obce Ktiš podílel na realizaci prázdninových táborů
ENTERjunior a ENTERcamp, které se konaly na DCŽM Ktiš. ENTERjunior se konal 7. - 13. 8.
2016 a účastnilo se jej 29 dětí ve věku 13-14 let a zároveň skupina 22 mládežníků ve věku
15 let. ENTERcamp pro účastníky ve věku 16-23 let proběhl 15. - 21. 8. 2016. Účastnilo se
jej 71 mladých. Během obou táborů se o účastníky staral tým lidí, ke kterému patřila i
kapela, která hudebně doprovázela celé setkání. Každý den měl podobnou strukturu:
snídaně, modlitba, katecheze, práce ve skupinách, oběd. Odpoledne bylo naplněno
tematickými skupinami (sport, přednášky, tvůrčí skupinky) a výlety. Po večeři následoval v
místním kostele společný duchovní program zaměřený na téma dne.

RESTART
Účastníci obou táborů měli
možnost se spolu znovu setkat
a zavzpomínat na zážitky z léta během RESTARTu a RESTARTjunioru. Cílem víkendů byla
podpora rozvoje hodnot, které mladí lidé načerpali během letního tábora ENTERcamp.

SVĚTOVÉ DNY MLÁDEŽE KRAKOV 2016
V srpnu 2016 se v polském Krakově uskutečnily Světové dny mládeže. Spolek Most se
podílel na zajištění účasti mladých z naší diecéze. Hlavnímu programu v Krakově
předcházel předprogram na různých místech Polska. 150 mladých lidí a kněží
z českobudějovické diecéze se účastnilo předprogramu ve městě Chelm Slaski, během
kterého jsme měli možnost se seznámit s místní historií a kulturou a také se duchovně
připravit na samotné setkání. Poté jsme se přesunuli do Krakova, kde jsme se dopoledne
účastnili programu v Českém národním centru (katecheze, mše, přednášky, krátké
divadelní scénky) a odpoledne jsme si mohli vybrat z pestré nabídky přednášek, modliteb,
koncertů a jiných kulturních aktivit a navazovat tak kontakty s mladými lidmi z celého
světa, poznávat jiné kultury a národnosti. Světové dny mládeže byly završeny setkáním se
sv. otcem Františkem, kterého se zúčastnilo kolem 2 milionů lidí.

CELODIECÉZNÍ POUŤ NOVÉ HRADY
1. října 2016 se uskutečnila Celodiecézní pouť v Nových Hradech, kterou zajišťovala
všechna pastorační centra diecéze ve spolupráci se Spolkem Most. Pouti se účastnilo přes
1 000 lidí z celé diecéze. Program byl zacílen na všechny generace. Pro děti bylo připraveno
dětské dopoledne v areálu zámeckého parku, během hry na téma pomoci bližním plnily
děti nejrůznější úkoly. Pro dospělé i seniory byly připraveny dva bloky různých přednášek.
Mladí lidé, kteří měli svůj program již v předvečer Pouti, se zapojili jako dobrovolníci a
pomáhali při dětském programu. Pro všechny byla v nabídce prohlídka města, kláštera,
hradu, v zámeckém areálu zahrál divadlo Víťa Marčík. Celé setkání vyvrcholilo mší svatou
s otcem biskupem.

LITURGIE PRO DĚTI
Spolek Most v listopadu 2016 pomohl nakoupit do diecéze pomůcku pro pastoraci rodin
Liturgie pro děti. Jedná se o šanony se sešitky na jednotlivé nedělní liturgie a významné
svátky. Rodiče se svými dětmi si tak pomocí Liturgie pro děti mohou přečíst, jaké texty se
budou číst při liturgii a tyto texty jsou i doplněny příběhem a jednoduchou hádankou,
kterou děti splní. Ta se pak při bohoslužbách vyhodnotí a děti jsou odměněny. Výsledkem
je zlepšení přípravy dětí na bohoslužby a společně strávený čas nad Písmem v rodinách.
Reakce rodin si lze přečíst např. v časopisu Setkání (leden 2017).

