
 

  
 

Salesiánské  
středisko mládeže –  
dům dětí a mládeže 
České Budějovice 

 
  2

0
1

5
 /

 0
8

   



   

  Stránka 1 z 11   
   
 
 

  

 

SEZNAM RUBRIK: 

1 
Slovo úvodem 

2 
Představujeme 

3 
Zeptali jsme se… 

5 
Událo se… 

9 
Zajímavosti 

10 
Ekonomické okénko 

11 
Připravujeme 

 

NEPRODEJNÉ 
Vlastním nákladem vydává: 
 
Salesiánské středisko mládeže  – 
dům dětí a mládeže České 
Budějovice, Emy Destinové 1, 
370 05 České Budějovice 
 
www.sasmcb.cz  

 

4RÁCKÝ  
e-zpravodaj 

 

Slovo úvodem 
 

Dárky v komoře 
     Listonoš doručoval před Vánoci obrovskou krabici zabalenou 
v drahém papíru a zdobenou zlatými stuhami. V křesle seděl starý muž. 
     „Podívejte, jak krásný dárek vám nesu!“ zahlaholil vesele listonoš. 
     „Děkuji. Klidně ho postavte na zem,“ odpověděl muž smutně. 
     Pošťák se zmateně zarazil. Bylo jasné, že krabice obsahuje něco 
krásného a dobrého, a ten stařík rozhodně nevypadal, že by žil 
v blahobytu. Proč ho tedy dárek tolik zarmoutil? 
     „Pane, vás ten dárek ani trochu nepotěšil? Ani se nepodíváte 
dovnitř?“„Nemůžu…Opravdu nemůžu,“ odpověděl stařík se slzami 
v očích. A začal vyprávět listonošovi o své dceři, která se provdala do 
sousedního města a zbohatla. Každý rok mu k Vánocům posílá dárek 
s lístkem: „Od dcery Lucie a jejího muže.“ 
     Nikdy žádné osobní přání, jediná návštěva nebo pozvání: „Přijeď 
k nám na Vánoce.“„Jen se pojďte podívat,“ dodal muž a unaveně 
vstal. Listonoš šel za ním. Když došli ke komoře, stařík ji otevřel. 
     „Ale…“ podivil se pošťák. Komora přetékala vánočními dárky. Každý 
rok přišel jeden. Všechny byly zabalené v krásném papíru a ovázané 
lesklými stužkami. 
     „Vždyť vy jste je vůbec neotevřel!“ divil se listonoš. 
     „Ne,“ prohlásil zklamaně stařík. „Není v nich láska.“ 

Bruno Ferrero: Vánoční příběhy pro potěchu duše 
 
V tomto čísle Zpravodaje Vám představujeme naši podpůrnou sekci a 
stejně tak, jako bez Vás dárců, tak ani bez této velké a fungující sekce 
bychom nemohli uskutečňovat naše poslání - podporovat, vychovávat 
a doprovázet naše děti a mládež, ke kterým jsme posláni v Českých 
Budějovicích. Kromě toho, že se všichni zaměstnanci této podpůrné 
sekce podle svých sil snaží plnit všechny úkoly, které jsou k našemu 
poslání nezbytné, vidím, jak do ní vkládají i své srdce. Vědí, že jejich 
práce je stejně důležitá jako ta v „první linii“ a že jejich „dárky“ jsou 
s očekáváním rozbalovány, ať už se jedná o uklízečku, údržbáře, 
recepční, technického pracovníka, fundraisera, ekonoma nebo PR 
pracovníka.  
Stejně tak s radostí rozbalujeme i Vaše „dárky“, které nám v různé formě 
posíláte a tak každý svým způsobem také podporujete dobré dílo. Moc 
Vám všem za to děkuji a přeji, abyste si i v tyto naplněné dny našli čas 
na sebe a na druhé a tak mohli oslavit s otevřeným srdcem svátky Lásky 
tj. Vánoce, a nejen ty, ale i každý den, který je nám tu na Zemi dán.  
Věřím, že naše životní příběhy přes mnohé těžkosti mohou být radostné 
a plné života, že vše bude rozbaleno a přijato. 

Do dalšího roku Vám žehná 
   + Tomáš Rádl, salesián     
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 Představujeme 
 

Podpůrná sekce 

V předchozích číslech našeho bulletinu jsme vám 
představovali postupně všechny sekce Salesiánského střediska, které 
se ve své činnosti zabývají dětmi a mládeží. Byly to sekce, v nichž 
pracují tzv. přímí zaměstnanci: Otevřené kluby, Zájmové kroužky pro 
děti a mládež, Chaloupky a Dobrovolníci. 

Další skupina zaměstnanců, již vám chceme představit, je 
plná lidí, kteří své poslání - pomáhat dětem - naplňují trochu jinak… 
Jsou to lidé, které děti ve Středisku málokdy spatří, ale bez kterých by 
se volnočasové programy nemohly realizovat. Mezi ně patří PR 
pracovník, fundraiser, ekonom, IT a administrativní pracovníci, 
údržbáři a uklízečky – ti všichni zajišťují fungování Střediska jakoby 
zevnitř.  

Co konkrétního si můžete představit pod jejich prací? 
Získávání finančních zdrojů; hospodaření; propagace; fungování 
všeho, co má dočinění s počítači; ale i vyřizování pošty, drobné 
opravy, technické zajištění veškerých akcí (včetně pobytových), 
každodenní úklid apod. 

Salesiánské středisko mládeže má ve své správě 5 budov, o 
které pečuje tým údržbářů a uklízeček.   

Právě s loňským stěhováním do Komunitního centra Máj nám 
přibylo spoustu práce a starostí. Obrovské prázdné prostory, které 
potřebovaly mnoho úprav, zaměstnaly nejen všechny pracovníky 
podpůrné sekce, ale i „přímé“ pracovníky. Tak se Komunitní centrum 
mohlo proměnit v příjemné prostředí, z kterého konečně dýchá 
rodinná atmosféra. 

Všem výše zmíněným zaměstnancům nárazově pomáhá 
spousta dobrovolníků, ať už při zajišťování různých akcí, nebo 
například při budování Tampíru. A za to jsme vděčni. Opakovaně se 
totiž ujišťujeme, že my zaměstnanci bychom bez dobrovolníků svedli 
jen málo. 

 

 

 4RÁCKÝ     e-zpravodaj 
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   4RÁCKÝ    e-zpravodaj 
Zeptali jsme se… 
 

Pojem „fundraiser“ už není v našich zemích zcela 
neznámý, ale přesto: co všechno se ukrývá za 
prací fundraisera? 
 

Čeština převzala na pojmenování této pracovní pozice 
anglický výraz od slova fundraising, což znamená získávání 
finančních prostředků. Já tedy vyhledávám finanční i nefinanční 
zdroje proto, aby Salesiánské středisko mohlo uskutečňovat svoji 
činnost.  

Práce fundraisera je dost náročná. Musí najít zdroje, získat 
je, musí přemýšlet kterou činnost, jak a z čeho zafinancuje. 
Samozřejmě úzce spolupracuji s ekonomem a PR pracovníkem, 
bez kterých by tato práce nešla dělat.  V oblasti fundraisingu 
nacházíme zdroje z dotací státních institucí (ministerstva, místní 
samospráva), Evropské unie, příspěvků nadací (českých i 
zahraničních), různých firem a individuálních dárců. Fundraiser po 
získání finančních příspěvků odpovídá za průběh realizace 
projektů, píše závěrečné zprávy, komunikuje s firemními i 
individuálními dárci, připravuje benefiční aktivity apod. 

Je nějaká z těchto oblastí, která Vás „baví“ 
nejvíc? A proč?   
 

Těžko říct, která nejvíc. Mám svoji práci ráda, je zajímavá, 
rozmanitá, nedá se v ní upadnout do stereotypu.  Nejvíc mě baví 
komunikovat s lidmi, protože tím zjišťuji, jak vnímají naši práci, co je 
zajímá a proč. Je povzbudivé slyšet od cizích lidí, že vaše práce 
má smysl, i když to vlastně víte. 

Středisko mívá každoročně i prodejní stánek na 
Adventních trzích v Č. Budějovicích. Jak vznikl 
tento nápad?  

 
Před pár lety nabízel Magistrát města ČB neziskovým 

organizacím možnost zdarma propůjčit stánek na adventních 
trzích. Jelikož máme keramickou dílnu, kde děti i zaměstnanci 
pořád něco tvoří, máme i co prodávat. Tuto možnost jsme využili 
proto, abychom sehnali více peněz na podporu naší veřejné 
sbírky. 

 

 

Eva Opatrná 

Fundraiser Salesiánského 
střediska v Č. Budějovicích 

 

„Pánu Bohu 

bych 

poděkovala za 

letošní rok a 

poprosila ho za 

všechny děti, 

aby žily ve 

spokojených 

rodinách a 

užívaly si šťastné 

dětství.“ 
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Hradišťan Jiřího Pavlici 

Prague Cello Quartet 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

V říjnu 2015 proběhl již 3. benefiční koncert 

pořádaný Salesiánským střediskem. Proč jste 

začali a jaký máte výhled? Zavedli jste vlastně 

novou tradici… 

Benefiční koncerty jsme začali pořádat, abychom získali 
více financí na nákup automobilu. Auto potřebujeme na zajištění 
akcí pro děti a mládež. Koncerty se odehrávají v kostele sv. 
Vojtěcha, který spravuje Místní komunita Salesiánů Dona Boska 
v Českých Budějovicích. Také jsme tím chtěli dát příležitost zažít 
duchovní atmosféru v prostorách kostela ve spojení s krásnou 
hudbou i lidem, kteří do kostela běžně nechodí. V minulých letech 
přijali pozvání Hradišťan, Prague Cello Quartet a Nezmaři. 
Samozřejmě budeme pokračovat i v příštím roce a myslím, že se 
návštěvníci mají na co těšit. 

Myslíte, že i ve Vaší práci, v roli fundraisera, se 

promítá salesiánský styl? Pokud ano, můžete říci 

jak? 

Ve své práci se řídím etickým kodexem Střediska, kde se 
promítají hodnoty naší organizace, tedy včetně salesiánského stylu 
práce. V praxi to pak může vypadat například takto: vím, že naši 
sociální pracovníci často řeší v rodinách problém závislostí 
(alkoholismus, gamblerství apod.) či dluhové problematiky, těžko 
mohu přijmout dar od společností, které se živí prodejem alkoholu, 
tabáku, či mají výdělky z hazardu.  

Letos před Vánoci jsme dali „našim“ dětem 

možnost položit Pánu Bohu jednu otázku. Na co 

byste se zeptala Vy? 

Jéé, otázek bych měla spoustu a nejčastěji by asi začínali 
slovem PROČ. Ale to by bylo na další rozhovor. Spíš bych Pánu 
Bohu poděkovala za letošní rok a poprosila ho za všechny děti, 
aby žily ve spokojených rodinách a užívaly si šťastné dětství. Také 
bych mu poděkovala za všechny naše dobrodince, kteří nás 
duchovně či finančně podporují. 
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   4RÁCKÝ    e-zpravodaj 
Událo se…  
Salesiáni zasypali českobudějovické náměstí pískem  

 
Salesiánské středisko mládeže ovládlo ve středu 26. srpna 2015 

celkové dění na centrálním náměstí Českých Budějovic. Během 
brzkého rána navezla nákladní auta na prostranství 100 tun písku, 
který se později stal velkou atrakcí nejen pro turisty, ale zvláště pro děti 
a rodiče. Po dopoledním doprovodném programu odstartovala 
hudební kapela zábavné odpoledne plné her, soutěží, tvořivých dílen 
a adrenalinových vystoupení. 

V letošním roce si město České Budějovice připomíná 750 let 
od jeho založení. Jsme rádi, že již 25 let jsou součástí tohoto města i 
Salesiáni Dona Boska společně se Salesiánským střediskem mládeže. 
Po celou dobu se věnují výchově a vzdělávání dětí a mládeže, 
sociální práci s rodinami a v neposlední řadě i charitativní a duchovní 
oblasti. V rámci tohoto jubilejního roku se rozhodlo Salesiánské 
středisko mládeže připojit k oslavám města tím, co nejlépe umí – 
výchovou a vzděláváním dětí a mládeže a darovalo obyvatelům 
města dar v podobě zábavného odpoledne pod názvem „Salesiáni 
dětem“. 

Od brzkých ranních hodin organizátoři akce připravovali velké 
pískoviště, které se později stalo dějištěm řady her, soutěží a 
sportovního dovádění v nafukovací aréně v BUMPER BALLu 
(nafukovací koule). 

Jako doprovodný program zvolili organizátoři tvorbu obřího 
reliéfu znaku města s podobiznou hlavy zakladatele Salesiánů Jana 
Boska. Tohoto nelehkého úkolu se zhostil českobudějovický sochař 
Petr Schel. Jeho dílo přišli ocenit i radní města, kteří si vyhradili čas 
v nabitém programu zasedání rady města a svojí účastí přišli 
povzbudit organizátory a projevit svůj obdiv a uznání. 

Odpolední program odstartovalo hudební vystoupení skupiny 
4D band. Pro děti byla připravena rozmanitá stanoviště, kde 
nerozhodoval věk, ale zručnost, postřeh, paměť, představivost aj. Po 
absolvování těchto soutěžních disciplín čekala na každého účastníka 
odměna v podobě koženého přívěsku, který si mohli za asistence 
dobrovolníků sami vyrobit. 

Koho už soutěže omrzely, mohl si v tvořivých dílnách vyrobit štít 
Přemysla Otakara II. nebo voňavý bylinkový váček.  

Obří pískoviště s bábovičkami přitahovalo děti každého věku 
jako magnet. Za happening by se dalo považovat postavení 750 
báboviček na jednom pískovišti jako připomínka 750 let existence 
města České Budějovice. 

Ve stanu moudrosti si pak přišli na své milovníci knih. Moudrost 
ukrytou v knihách z dílny salesiánského nakladatelství Portál si mohli 
pořídit s 25 % slevou (připomínka 25letého působení salesiánů v ČB). 

Na podiu se po vystoupení skupiny 4D band představila 
salesiánská Hudební škola Vojtěch s dětským muzikálem Šípková 
Růženka a bubenická show afrických bubnů. 
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Do varu dostalo publikum vystoupení dětí z break dance 
skupiny Black Boys. Přidanou hodnotou této skupiny byla jejich 
choreografie, kterou si kluci připravili sami a po celé prázdniny ji pilně 
nacvičovali v Komunitním centru Máj u Salesiánů. 

A pokud to ještě někomu nestačilo, jeho srdeční frekvence se 
zrychlila a dech zastavil při vystoupení nejlepší české parkourové 
skupiny L.E.A.D. z Ostravy. Celé odpoledne zakončilo hudební 
vystoupení skupiny The MASO, která ačkoli není vůbec začínající 
skupinou, ale ostřílenou hudební stálicí, si splnila svůj sen zahrát si na 
českobudějovické návsi. 

Nejen organizátoři, ale i téměř 2 tisíce návštěvníků si zábavné 
odpoledne „Salesiáni dětem“ pochvalovalo a tímto odstartovalo 
Salesiánské středisko mládeže důstojně a s plnou parádou své 25. 
narozeniny v Českých Budějovicích. 

Celá akce se konala pod záštitou Ing. Jana Bartoška, 
místopředsedy Poslanecké sněmovny ČR, prof. RNDr. Libora 
Grubhoffera, CSc., rektora Jihočeské Univerzity a Ing. Martina Maršíka, 
Ph.D., náměstka primátora Č. Budějovic pro školství a sociální věci. 

 

Nezmaři odehráli koncert pro dobrou věc  
 
I v letošním roce se u sv. Vojtěcha konal již třetí podzimní 

benefiční koncert. Letos organizátoři koncertu nabídli fanouškům 
českobudějovické skupiny NEZMAŘI originální koncert obohacený 
o dětský pěvecký sbor Hudební školy Vojtěch. 

Děti z Hudební školy Vojtěch zahájily koncert 
„muzikálovým“ představením společně se zpěvákem skupiny 
Nezmaři. V průběhu koncertu Nezmarů se děti představily 
návštěvníkům s několika „svými“ skladbami, ale hlavně si zazpívaly 
společně s Nezmary. Celý koncert přenášely, díky dvěma 
kamerám a režijnímu pultu, děti z Filmařského kroužku na projekční 
velkoplošné plátno. Díky nim měli i návštěvníci v posledních 
řadách přehled o tom, co se vpředu odehrává. Během koncertu 
samozřejmě nechyběly ty nejoblíbenější písně z dílny Nezmarů, 
jako jsou „Hej člověče boží“, „Kdo si zpívá, má do ráje blíž“ nebo 
„Haleluja“, které si zazpívala i většina přítomných společně se 
skupinou, v tichosti či nahlas. Jak už to tak bývá, když se sejdou 
dobří lidé, je to vždy prima. Tak tomu, soudě podle atmosféry, 
která v kostele sv. Vojtěcha panovala, dozajista bylo. 

Koncert, který se i pro skupinu NEZMAŘI stal něčím 
výjimečným, neboť poprvé vystupovali v kostele sv. Vojtěcha, 
navštívilo velké množství návštěvníků, což organizátorům udělalo 
velkou radost. I letos se totiž jednalo o benefiční koncert a celý 
výtěžek z koncertu byl věnován na účet veřejné sbírky. 
Předmětem této veřejné sbírky je nákup mikrobusu na zajištění akcí 
pro děti a mládež. 
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   4RÁCKÝ    e-zpravodaj 
Událo se…  
 

Díky návštěvníkům benefičního koncertu se částka veřejné 
sbírky navýšila o 23 440,- Kč. V současné době je tak na 
transparentním účtu veřejné sbírky bezmála 250 tisíc korun. 

Přispět na veřejnou sbírku je možné kdykoliv, stačí odeslat 
darovanou částku na účet 7336774001/5500. Více informací, jak 
podpořit činnost Salesiánského střediska mládeže, naleznete na 
www.sasmcb.cz. 
 

25tiletá historie se potkala na jednom místě  
 
Bylo krátce po sametové revoluci, kdy stále znělo nadšení 

plné euforie živené událostmi posledních dnů, týdnů, měsíců… 
Salesiáni, kteří v Českých Budějovicích tajně působili již od 80. let, 
se začínali objevovat nejen jako zaměstnanci a kolegové 
z různých firem, ale nyní i jako tajně vysvěcení kněží a řeholníci. 

Psal se rok 1990 a Salesiánům byla s pověřením místního 
biskupa Miroslava Vlka svěřena farnost Čtyři Dvory. Hned po 
příchodu se „rozjíždí“ nejen farní pastorace, ale i první kroužky, 
oratoře, herny a další aktivity začínajícího Salesiánského střediska 
mládeže… 

Od těchto začátků až po dnešní dny uplynulo 25 let. Za tu 
dobu urazilo Salesiánské středisko mládeže velký kus cesty směrem 
k rozvoji, profesionalitě, otevřenosti, modernizaci… Nejen v „životě“ 
Salesiánského střediska mládeže, ale i u samotných salesiánů a 
bývalých zaměstnanců nebo „civilkářů“ došlo za čtvrt století 
k životním změnám a událostem. 

O tom všem, jak šel čas, bylo společné říjnové setkání 
salesiánů a zaměstnanců (bývalých i současných), kteří se 
jakýmkoli způsobem stali součástí života Salesiánského střediska a 
tím vstoupili do historie Salesiánského díla v Českých Budějovicích. 

Na čtyři desítky účastníků tohoto ojedinělého setkání mělo 
možnost slyšet z úst „otců“ zakladatelů, jak Salesiánské středisko 
vznikalo a jaké byly jeho začátky a naopak vidět dnešní záběr 
působnosti tohoto střediska. Bylo příjemné si uvědomit, že cíl, 
nadšení a smysl toho, proč zde toto dílo zapustilo před 25 lety své 
kořeny, je i dnes živé, aktuální a stále se rozrůstající. 

Setkání se neslo nejen v nostalgickém vzpomínání na časy 
minulé, ale stalo se i zdrojem vzájemného povzbuzení a hledání, 
jak dál toto dílo v Českých Budějovicích ještě více upevnit a 
rozvíjet. A co je nejdůležitější, jak stále zůstat mladým nablízku tam, 
kde nás potřebují a očekávají. 

Salesiánskému středisku mládeže přejeme krásný jubilejní rok 
2015/2016 plný radostných a usměvavých dětských tváří. 
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Víte, jak se dělá taková podzimní chaloupka? 

Necháme vás nahlédnout do naší kuchyně - přinášíme 
Vám stručný návod na Podzimní chaloupku, abyste si tuto 
specialitu našeho Salesiánského střediska mládeže mohli připravit i 
sami, v pohodlí svého domova. 

Nejdříve musíte smíchat pár skvělých vedoucích, krásnou 
šumavskou přírodu v okolí Kvildy a zajímavé téma. Necháte dva 
až tři měsíce vařit, přidáte rekvizity, převleky, chutné jídlo a 
především partu bezva dětí a to celé dokořeníte nádherným 
počasím šumavské inverze. 

Přesně tento postup jsme použili i my, a tak se v termínu    
28 - 30. 10. 2015, tzn. o podzimních prázdninách, mohla uskutečnit 
podzimní chaloupka. Celá akce proběhla na kvildské faře a 
zúčastnily se děti od 9 do 15 let. A nikdo se nenudil. Úkol byl totiž 
jasný: najít geniálního zločince Artemise Fowla. 

Hned první den jsme museli absolvovat trasu České 
Budějovice - Kvilda, ale jakmile jsme dojeli na místo, začala akce! 
Možná, že uloupit krystaly a vyrobit mazač paměti někomu přišlo 
jako brnkačka, zato šotkovy úkoly daly zabrat každému. 

Ani následující ráno to nebyl žádný med. Když je třeba 
podstoupit rozcvičku, je třeba podstoupit rozcvičku. A to pořádně! 

 Další výcvik a luštění šifry lze odbýt pár slovy, ale noční 
přepad ten už tedy ne. Po dlouhé a strastiplné cestě je zapotřebí 
projít několikanásobným bezpečnostním systémem a najít tajný 
úkryt Artemise Fowla. Ani sám Artemis, ač chabé tělesné 
konstrukce, není lehký protivník. Svázat ho a zpacifikovat dá 
spoustu námahy. Po tvrdém zápase už se každý těší do aquaparku 
v Holešovicích, na vířivku, divokou řeku, tobogán,… 

Vše jsme navzdory náročným úkolům zvládli a do 
Salesiánského střediska dorazili bez jediné ztráty na životě. 

 

Společné tvoření rodičů s dětmi 
 

Spokojenost dětí a nadšení rodičů, dobrá nálada a radost z 
vlastní tvorby, to vše jsme si mohli užít při společném tvoření rodičů 
s dětmi na keramickém kroužku.  

Ve středu 18. 11. 2015 tak v keramické a výtvarné dílně 
Salesiánského střediska vznikala krásná umělecká díla, která si jistě 
zaslouží velký obdiv.  

Děkujeme všem rodičům i prarodičům, kteří tak přišli 
podpořit své děti. 
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Zajímavosti  

 

Děti se ptají Boha… 
 

Před Vánoci jsme dali dětem v zájmových kroužcích možnost 
napsat Pánu Bohu, nebo Ježíškovi, „dopis“. Zadání znělo: Kdybyste 
mohli Pánu Bohu položit jednu otázku, na co byste se zeptali? 

A zde jsou některé z dopisů (přepsány jsou přesně tak, jak je děti 
formulovaly, tedy i s jistými gramatickými odlišnostmi ☺): 

 

GDO BIL PRVNÍ NA ZEMI?     Evička, 6 let 
 
Najdu někdy diamanty? Budu bohatej?   Vojta, 9 let 
 
Existují mimozemštani? Existují duchové? Je země kulatá? Je 
nekonečný vesmýr?      Dan, 10 let 

 
Proč mám bráchu a ne ségru?    Nicol, 9 let 
 
Dostanu k JEŽÍŠKOVI HODINKY?    Kuba, 10 let 
 
PROČ SE NÁM ZDAJÍ SNY?     Tomášek, 7 let 

 
Co bude v dalším díle Jak vycvičit draka?  Ondra, 8 let 
 
Existuje Ježíšek?     David, 9 let 
 
budu mít psa? co se děje s bejvalím papouškem? proč mi 
nechutná koprovka? proč Novákům umřel Pepík? dostanu na 
skautu přezdívku?     Matyáš, 8 let 
 
Jak bylo v období velkého třesku? Kdy vznikla první planeta? Kolik 
let ještě bude svítit slunce? V jakém roce vznikl první člověk? 
       Ondra, 10 let 
 
Co dělá moje duše, když spím?   Adéla, 12 let 

 

Jak vznikl babilon? Proč mě zlobí ségra?  Madlenka, 8 let 
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Účet veřejné 
sbírky veden u 
RaiffeisenBANK  
7336774001/5500 

 

 

 
 

 

Rozbor nákladů a výnosů  

Činnost Salesiánského střediska mládeže je pravidelně 
financována jak z vlastních prostředků (účastnické poplatky a 
tržby z pronájmů), tak i z grantů, dotací, darů a nadačních 
příspěvků od různých donorů.  

Nejvýznamnější položku ve struktuře grantů a dotací je provozní 
dotace od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (cca 70%). 
Druhé místo přestavuje dotace od Ministerstva práce a sociálních 
věcí (cca 14%). Zbývající část jsou dotace a granty od místní 
samosprávy. 

První místo ve struktuře nákladů zaujímají mzdové náklady vč. 
zákonného pojištění (cca 60%). Druhou nejnákladnější položkou 
v nákladech jsou náklady na služby (cca 16%). Třetí místo již několik 
let představují náklady na pomocný a spotřební materiál (cca 
14%). 

Velkou položkou v hospodaření Salesiánského střediska mládeže 
představují odpisy hmotného a nehmotného majetku. Ročně 
odpisy činní cca 510 tis. Kč. Díky této položce je organizace 
každoročně v účetní ztrátě. 

 

Průběh veřejné sbírky  

I v tomto vydání Zpravodaje nám dovolte informovat vás o 
průběhu veřejné sbírky, pomocí které bychom chtěli pořídit 
vhodné vozidlo na zajištění aktivit pro děti. 

V současnosti je na účtu 231 006,45 Kč. 

Jménem všech zaměstnanců a dětí 

Salesiánského střediska mládeže srdečně 

DĚKUJEME všem našim dárcům a příznivcům 

a prosíme o Vaši přízeň i nadále. 
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21. 12. 2015 – 
3. 1. 2016 
 
Vánoční provoz Střediska 

25. – 28. 1. 
2016 
 
Krteček na horách 

31. 1. 2016 
 
Sváteční oratoř 

6. 2. 2016 
 
25. Salesiánský ples 

 
28. – 31. 1. 
19. – 21. 2. 
22. – 25. 2. 
26. – 28.2. 

 
Lyžařské kurzy 

19. 3. 2016 
 
Horolezecké závody 
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Připravujeme  
 

Vánoční provoz Střediska 
Od 21. 12. 2015 do 3. 1. 2016 přechází Středisko na „prázdninový 
provoz“. Středisko bude zcela uzavřeno. 

Krteček na horách 
Ve dnech 25. – 28. 1. 2016 proběhne zimní soustředění na Kvildě 
pro maminky s dětmi, které dochází na program „Cvičení 
s Krtečkem“. Obsahem soustředění jsou zimní radovánky, tvořivé 
dílny pro děti i maminky a pohybové aktivity. Bližší informace 
k přihlášení poskytne D. Kolářová, lektorka kroužků „Cvičení 
s Krtečkem“. 

Sváteční oratoř k oslavě Dona Boska 
V neděli 31. 1. 2016 od 14 hod proběhne na Komunitním centru 
Máj sváteční oratoř. Připomeneme si životní odkaz Jana Boska, 
zakladatele Salesiánů. 

Salesiánský ples 
Jubilejní 25. ročník Salesiánského plesu můžete navštívit v sobotu 6. 
února 2016 v KD Vltava od 19:30. Celým večerem vás bude 
provázet hudební skupina Globus, diskotéka Radia Kiss a nebude 
chybět ani netradiční a bohatý program. Vstupenky si můžete 
zakoupit po novém roce v Salesiánském středisku mládeže – DDM 
ČB. 

Lyžařské kurzy 
28. – 31. 1. 2016 se uskuteční lyžařská „Chaloupka“ určená pro 
účastníky letních táborů – chaloupek. V termínu 19. – 21. 2. bude 
lyžařský pobyt určen dětem z Oratoře, následuje 22. – 25. 2. pobyt 
pro děti ze zájmových kroužků. Více o přihlašování naleznete na 
www.sasmcb.cz a www.salesianivali.cz. Řadu uzavře lyžařský 
pobyt pro účastníky klubu Oráč, a to v termínu 26. – 28. 2. 

Horolezecké závody 
Vylezte si pro svoji výhru v rámci horolezecký závodů 19. 3. 2016. 
Bližší informace o přihlášení do jednotlivých kategorií poskytne Š. 
Vondrášek, lektor horolezeckých kroužků. 


