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SLOVO NA ÚVOD 

 
Mílí přátelé, 

právě jste otevřeli výroční zprávu Spolku Most – České Budějovice, jejímž prostřednictvím 

vás chceme informovat o našich aktivitách v uplynulém roce. Touto formou navazujeme na 

průběžnou nabídku informací, které nabízíme veřejnosti prostřednictvím webové 

prezentace. 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 Vám 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) 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 – České Budějovice (dále jen „spolek“) je dobrovolným spolkem fyzických osob. 

Je společenstvím všech lidí, kteří usilují o  

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 
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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. 

 

ZPŮSOB ČINNOSTI SPOLKU 

Za účelem dosažení stanovených cílů vykonává spolek tyto hlavní činnosti: 

a) Organizace a pořadatelství 

a. výukových programů pro školy a další cílové skupiny; 

b. vzdělávacích kurzů a školení; 

c. duchovních seminářů a přednáškové činnosti; 

d. poutí, festivalů a zájezdů; 

e. osvěty křesťanství obecně a prezentace římskokatolické Církve; 

f. nejrůznějších krátkodobých i dlouhodobých programů zaměřených na děti, 

mládež, (pra)rodiče, snoubence, manžele, kněze, řeholníky, řádové sestry i 

ostatní zájemce;  

g. nejrůznějších krátkodobých i dlouhodobých programů zaměřených na 

kulturu, partnerské a rodinné vztahy, společenské problémy, etickou 

výchovu, sociální a zdravotní problematiku, ekologii, jakož i 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 pomoci, finančních dotací a kontaktů, které jsou nezbytné 

pro práci s cílovými skupinami. 

e) Spolupráce se státními i nestátními charitativními, humanitárními a jinými 

podobnými organizacemi. 

f) Prevence patologických jevů, které ovlivňují život dětí, mládeže a ostatních cílových 

skupin napříč generacemi. 

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. 
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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 apod.). 

o) Navazování zahraničních kontaktů, příhraniční 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. 

 

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.  
 

VYBRANÉ REALIZOVANÉ PROJEKTY 

 
 Diecézní pouť v Sušici 

 Vzdělávání a mezinárodní setkání 

 Týden pro rodiny s dětmi 

 Misijní pouť rodin Klokoty a Setkání přátel Duhy a Missio Putim 

 Misijní kurz animátorů 

 Misijní neděle 

 Misijní týden v Českých Budějovicích a v Táboře  

 Příprava Mimořádného měsíce října 

 Pouť Misijních klubek ke sv. Mikuláši do katedrály 

 Benefiční akce (Benefiční koncert Milevského smíšeného sboru v Klokotech, Evžen běží 
pro Srí Lanku – 1. dobročinný běh, Jeden dárek navíc) 

 Pomoc mladým církvím, dětem a mladým kněžím 
 Programy pro školy - je nabídky programů pro 1. i 2. stupeň ZŠ a pro SŠ a víceletá gymnázia 

 Projekt do škol 

 Adventní trhy 

 Programy pro školy v Českých Budějovicích 

 Katechetický den v Českých Budějovicích 
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 Série přednášek (pro katechety ve spolupráci s TF JU, „Sexualita v dlouhodobém vztahu“, „O 
konfliktech v manželství bez mýtů“, „Manželství – dá se to zvládnout?“, „Karel a Zita a jejich 
děti - rodina slavných“, "Rodina na misiích?“, Bangladéš s Filipem Breindlem, Děti Afriky – 
Keňa s Františkem Novotným, Když Afrika, tak značková) 

 Série Besed („Manželství bez mýtů, Talkshow „Naostro a bez mýtů o manželství“, „Máma, 
táta a jejich vliv na společnost“) 

 Evangelizační projekt na svátek sv. Mikuláše 

 Lamačské chvály 

 Škola křesťanského života a evangelizace Marie z Nazaretu, Matky církve na Hosíně 

 Postní koncert pro širokou veřejnost v kostele Obětování Panny Marie v ČB 

 Setkání Koinonie 

 Víkendové Setkání manželů 50+  

 Pouť za nenarozený život v  

 V rámci Týdne pro rodinu s mottem „Čas být spolu“ 

 Dětská vikariátní pouť s možnou účastí celé rodiny  

 "Okno dokořán" 

 Duchovně relaxační pobyt pro rodiny "Hledání hranic"  

 Divadelní představení „Budu všude kolem tebe“  

 Postní duchovní rekolekce 

 Projekt pastorace seniorů 

 Den seniorů – radost ve stáří 

 Programy pro domovy seniorů 

 Vánoční a velikonoční programy 

 Florbalový turnaj  

 Diecézní setkání mládeže  

 ENTERCamp, ENTERjunior  

 

UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ KTIŠ  

o V roce 2018 zde proběhlo 37 víkendových či vícedenních akcí, kterých se účastnilo 

průměrně 15–40 účastníků. 

 EnterCamp a EnterJunior (Během letních prázdnin proběhly na DCŽM Ktiš, kterých se 
během dvou turnusů zúčastnilo celkem 124 mladých ve věku 13–23 let. O účastníky se 
staral tým lidí, včetně kapely, která setkání hudebně doprovázela. Na programu byly 
katecheze, workshopy, sporty, tvůrčí dílny, přednášky, výlety, svědectví, mše svaté a 
večerní společné duchovní programy, které se skládaly především z modliteb chval.) 

 Animátoři (Dvouletý kurz (10 víkendů) je zaměřen tak, aby po jeho absolvování byli 
mladí lidé schopni pomáhat s pastoračními aktivitami v rámci své domovské farnosti 
(vést společenství mládeže, připravovat tábory, víkendovky a akce pro děti a mládež). 
Jeho náplní jsou témata z oblasti psychologie, pedagogiky, animace her, nauky víry, 
modlitby atd.  

 Velikonoce 

 Restart EnterCampu a EnterJunioru 
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VSTUPY DO ŠKOL S DCK  

Vstupy do škol realizované ve spolupráci s Diecézním centrem pro katechezi jsou výukové 
programy pro základní a střední školy. Tento dlouhodobý projekt má sloužit k rozšíření 
všeobecného přehledu v oblasti kultury, slavení svátků, stylu života a základních lidských 
hodnot z pohledu křesťanství, které je, ať chceme nebo nechceme, nedílnou součástí naší 
civilizace. 
Výukový program je realizován v jedné nebo dvou vyučovacích hodinách, je přizpůsoben 
věkové kategorii žáků a zcela respektuje RVP i náboženskou neutralitu školy. Výukové 
programy jsou nabízené zdarma.  
 
Nabídka programů: 
Vánoční příběh tříkrálový, Kníže Václav, BIBLE – Kniha knih, Biblická přísloví a rčení, Kostel 
(nejen) v našem městě nebo obci, Cesta čaje, „Dva bratři“ – příběh Cyrila a Metoděje, 
Poplujme za DUHOU - Noe a jeho archa, Svatá Anežka, „Nejen král a císař“ Karel IV., Světec 
Jan Nepomuk Neumann, Zambie, Uganda, Keňa, Pákistán, Filipíny, Guyana, Vánoce, Procházka 
adventem, Legendární muž sv. Mikuláš, Proč jsou velikonoce Velikonocemi?, Tajemství 
Velikonoc, Velikonoce, Dušičky a Halloween, Radost Vánoc aneb příběh o prvním živém 
betlému 
Leden až březen 2018 tyto programy navštívilo 3 347 žáků v 35 školách. Září až prosinec 2018 
programy navštívilo 3 925 žáků v 50 školách.  
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HOSPODAŘENÍ 2018 
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