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ADRESA:  
 
SHM Klub Liblice 
Liblice 58, 277 32 Byšice 
Tel.:  315 698 000; 731 625 905 
e-mail: shmliblice@cbox.cz 
IČ:           68382570 
DIČ: 045-68382570 
č.ú.: 133719254 / 0300 
 

 
ČLENOVÉ VÝBORU KLUBU: 
Mgr. František Viktorin, předseda klubu 
Ing. Václav Schuster, kronikář klubu 
Michaela Viktorinová, pokladník klubu 
Mgr. Anna Schusterová 
Mgr. Kateřina Brejchová 
Pavel Brejcha 
Mgr. Jitka Brichová 
Alena Brichová 
Jarmila Trhoňová 

 
 
 
 
 

SALESIÁNSKÉ HNUTÍ MLÁDEŽE - SHM  je občanské sdružení dětí  
a mládeže, jehož snahou je především podpora mladých lidí, kteří se angažují ve 
výchovné práci mezi dětmi a mládeží v křesťanském duchu. Pozornost se 
zaměřuje na zájmovou činnost ve volném čase hlavně u té části dětí a mládeže, 
která je nejvíce ohrožena ve svém materiálním a duchovním vývoji - z neúplných 
rodin a ohrožením jakoukoliv závislostí apod. a tím preventivně působí proti 
sociálně patologických jevům. 
 

Výchovná činnost se děje v salesiánském duchu. Stojí na tzv. preventivním 
systému, jehož hlavním cílem je předcházet nežádoucím vlivům a činům u dětí a 
mládeže. Stojí na třech základních sloupech, kterými jsou rozum, laskavost a 
víra. 

 
Sdružení má působnost po celé České republice. Základními články jsou 

jednotlivé kluby, které mají většinou vlastní právní subjektivitu. 
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ÚVODNÍ SLOVO 

 

 
SHM KLUB LIBLICE v roce 2005 

nabízel své pravidelné programy, aktivity a 
kroužky, pro místní děti z Liblic a okolních obcí. 
Vytvářel tak nabídku, která je v těchto obcích 
velmi malá. Počet členů, kteří se účastní 
kroužků opět mírně narostl, v současnosti je 
jich okolo 80. Pro rozvoj těchto pravidelných 
aktivit bylo pořízeno digitální piano (hudební 
kroužek) a velká venkovní trampolína (sportovní 
kroužek). Pravidelné aktivity nejsou zaměřeny 
jen na školáky, ale i na maminky s dětmi a stále 
více vzrůstá zájem i od dospělých (keramika 
pro dospělé). 

Uspořádali jsme jednorázové akce – 
„Jarmark pro děti“ a „Sv. Mikuláš“. Jsou to 
tradiční akce, které již každý rok opakujeme a lidé je již očekávají. Všechny 
jednorázové akce jsou otevřené široké veřejnosti.   

Každoročně pořádáme tábory. Po malém zimním rodinném byl větší akcí letní 
tábor. Tentokrát se konal ve Vysoké u Mělníka. 

Myslíme též na rozvoj klubu. V roce 2006 bude v klubu zaměstnána 
profesionální pracovnice, která se na plný úvazek bude věnovat volnočasovým 
aktivitám. Nabídka bude rozšířena do okolních škol a mateřských školek. 

František Viktorin 
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PRAVIDELNÁ ČINNOST                       

 
 
KROUŽKY: 
 
 keramika  pro školní děti – 1x v týdnu 
 
 keramika pro maminky s předškoláky –  1x 
v týdnu 

 
 keramika pro dospělé – 1x za čtrnáct dní 
 
 keramika pro komunitní centrum Zahrada – 
1x za 3týdny 

 
 sportovní  - 1x týdně 
 
 hudební – flétna –  1x v týdnu 
 
 hudební - kytara –  1x v týdnu 
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JEDNORÁZOVÉ AKCE 

 
 
DĚTSKÝ DEN - „JARMARK PRO DĚTI“ (11.6.2005) 
 
Téměř 110 dětí se svými rodiči 

přišlo na farní zahradu, kde si mohly 
už tradičně vyzkoušet staré i nové 
techniky ruční tvorby, jako např. 
výrobu svíček, tvoření z keramické 
hlíny, batikování, malování na sklo, 
sochaření, aranžování, paličkování. 
Velký úspěch měla též nafukovací 
skluzavka. Trochu podmračené nedělní 
odpoledne tak rozjasnilo spoustu 
dětských tváří.   

 
 
 
SVATÝ MIKULÁŠ A ROZSVĚCENÍ 
VÁNOČNÍHO STROMU  

(4.12. 2005) 
Druhou klubovou akcí, která patří 

k těm, které se každý rok opakují, je 
zahájení adventu s rozsvěcením 
vánočního stromu a příchodem Sv. 
Mikuláše. Na místní návsi byl pro 
stovku dětí připraven program 
s koledami, Mikulášem a dárky. Pozadí 
betléma postaveného v „životní“ 
velikosti dokreslovalo atmosféru 
očekávání a přípravy – adventu.  
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DĚTSKÉ TÁBORY  

 
 
ZIMNÍ TÁBOR V BOZKOVĚ 
(12.2.-19.2.2005) 

Zimní tábor v Bozkově byl tentokrát byl spíše rodinný – pro několik rodin 
s dětmi. Opět jsme (jako v loňském roce) hledali s dětmi stopy sněžného muže 
YETTIHO a především si užívali horského vzduchu a sněhu. 

 
 
 
TÁBOR SE SV. FRANTIŠKEM NA VYSOKÉ 
(7.8.-14.8.2005) 
 
Při první návštěvě místa na 
Vysoké, kde jsme měli pořádat 
tábor, nás okamžitě napadlo 
téma: „Po stopách sv. 
Františka“.  Na zdejší faře 
totiž dlouhá léta žil a působil 
františkánský kněz. Každý 
táborový den se stal jedním 
úsekem Františkova života, 
každý den se k tomuto úseku 
vztahoval.  
A tak jsme společně 
s Františkem zakoušeli jeho radostné prožívání života – hodně jsme si hráli; 
rozhodnutí stát se rytířem – utkali jsme se v rytířském klání; vydali jsme se na 
pouť a snažili se jako on, mít rádi přírodu. A poznali jsme, že to byl on, kdo první 
postavil vánoční jesličky. 
Každý táborník měl celý týden dodržovat tři Františkovy zásady: být rytířem, 
kamarádem a umělcem. Při večerním zhodnocení mu mohly přibývat uzlíky a 
korálky na šňůrce. A kdo byl vítězem celotýdenního soutěžení? No přece každý. 
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VÝDAJE A REALIZACE V ROCE 2005 

 
Hospodaření v roce 2005 bylo vyrovnané. Největší část nákladů tvořila 

spotřeba materiálu – provozní materiál kroužků (keramika, sportovní vybavení), 
byla pořízena velká venkovní trampolína a digitální piáno pro hudební kroužek. 
Spotřeba energie – otop, elektřina byla druhou největší částí rozpočtu. Poslední 
položkou rozpočtu byly jednorázové akce, které však z větší části financoval 
Obecní úřad Liblice a někteří další sponzoři, výdaje na tyto akce tedy nejsou 
zahrnuty do klubového účetnictví.  

Pro příjmy hrály velkou roli dotace z fondu MŠMT (26.070,-Kč), z programu 
Středočeského kraje (20.000,-Kč), investiční dotace na digitální piano z MŠMT 
(45.000,-), dále členské příspěvky a konečně dary fyzických nebo právnických 
osob, především od Kath. Pfarrvikariatu Faellanden. 
 
 
SHM KLUB LIBLICE V ROCE 2005 
 
Náklady       Výnosy 

 
 
 
 
 
 

Úroky                                                                                                
0,3%

Provozní 
dotace                                                                                
37,7%

Přijaté 
členské 

příspěvky                                                                   
22,3%

Přijaté 
příspěvky - 

dary                                                                    
12,9%

Jiné ostatní 
výnosy                                                                        
26,8%

Ostatní 
náklady                                            

0,5%

Odpisy 
dlouhodob
.  majetku                

9,9%

Spotřeba 
materiálu                                             

58,9%

Spotřeba 
energie                                                 
22,7%

Služby 
celkem:                                                                   

8,0%
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PLÁN ČINNOSTI V ROCE 2006 

 
V roce 2006 se činnost klubu rozšíří i do dalších vesnic v okolí Liblic. V klubu 

bude zaměstnána profesionální pracovnice, která se bude na plný úvazek věnovat 
volnočasovým aktivitám. Ve spolupráci se základními školami ve Všetatech, 
Mělnickém Vtelně, Řepíně a Nebuželích se budou pravidelně konat kroužky 
keramiky. Dále se rozšíří nabídka i pro mateřské školky v Byšicích a Liblicích, kde 
kromě keramiky budou moci děti navštívit i kroužek zobcové flétny. Nadále se 
budeme snažit dětem a mládeži nabízet pravidelné aktivity – volnočasové 
kroužky, a toto jim nabízet v laskavém příznivém prostředí fary v Liblicích. 
Rozvíjí se i pravidelná činnost pro dospělé. Tvoření z keramiky pro ně bude již 
každý týden. Jednorázové akce jsou otevřené širokému okolí. V další spolupráci 
s obcí se budeme snažit podporovat kulturní život v místě. 
 

Pravidelná činnost: 

 
 Keramika pro předškolní děti 
 Keramika pro školní děti 
 Keramika pro rodiče s dětmi 
 Keramika pro dospělé. 
 Hudební kroužky – kytara, flétna, 

klavír. 
 Sportovní kroužek 

 
 

Jednorázové akce: 

 „Tvořit a dovádět“ – tvoření pro děti – 6.2.2006 
 Velikonoční tvoření pro děti – Zelený čtvrtek 13.4.2006 
 Jarní karneval (duben) 
 Dětský den (červen) 
 Podzimní tvoření (listopad) 
 Výlet pro děti (prosinec) 
 Sv. Mikuláš (prosinec) 

 

Tábory pro děti 

 
10. července – 14. července 2006 – příměstský tábor v Liblicích 
16. července – 23. července 2006 -   letní tábor na Vysoké u Mělníka 
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Předpokládané náklady v roce 2006 

 
Přijetí pracovnice pro volnočasové aktivity s sebou ponese především 

náklady na mzdy. Rozšíření celkové nabídky klubu si vyžádá zvýšené náklady na 
materiál, energii a celkovou režii. Pokrytí těchto výdajů je počítáno členskými 
příspěvky, dary (Kath. Pfarrvikariat Faellanden) a částečně státní dotací. 

 

HOSPODAŘENÍ V ROCE 2005 A ROZPOČET 2006 

 
Rozvaha k 31.12.2005 IČO 68382570  
    
    

AKTIVA číslo 
řádku  

stav           
k 1.1.2005 

stav              
k 31.12.2005 

Dlouhodobý majetek celkem                   sou čet ř.2 až 5 1 70 326,90 126 138,90 
   Dlouhodobý hmotný majetek celkem 3 70 326,90 136 436,90 
   Oprávky k dlouhodobému majetku celkem (-) 5   10 298,00 
Krátkodobý majetek celkem                          6 26 856,54 34 010,14 
   Krátkodobý finanční majetek celkem     součet ř. 17 až 19 16 26 856,54 34 010,14 
             - pokladna                                            (211) 17 1 840,00 6 126,00 
             - účty v bankách                                  (221) 19 25 016,54 27 884,14 
   Jiná aktiva celkem                                                  20     

AKTIVA CELKEM    ř.1+ 6 23 97 183,44 160 149,04 
    

PASIVA 

číslo 
řádku  

stav           
k 1.1.2005 

stav              
k 31.12.2005 

Vlastní zdroje celkem                           sou čet ř.25 + 28 24 97 183,44 160 149,04 
Jmění celkem                                                                25 97 183,44 142 183,44 
    - vlastní jmění                                                (901) 26 97 183,44 142 183,44 
Výsledek hospoda ření celkem                                    28   17 965,60 
    - účet výsledku hospodaření (+/-)                  (963) 29   17 965,60 
Cizí zdroje                                                       32     

PASIVA CELKEM           ř.24 + 32 46 97 183,44 160 149,04 
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Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2005 a rozpočet 2006   
     

A. NÁKLADY       

Název ukazatele 
číslo 
řádku  

činnost za 
účetní 

období 2005 
rozpo čet 

2006 

I. Spot řebované nákupy celkem:                                          1 85015,00 125000,00 

   1. Spotřeba materiálu                                               (501) 2 61380,00 80000,00 

   2. Spotřeba energie                                                  (502) 3 23635,00 45000,00 

II. Služby celkem:                                                                    6 8384,00 12000,00 

   6. Cestovné                                                              (512) 8 1923,00 5000,00 

   8. Ostatní služby                                                      (518) 10 6461,00 7000,00 

III. Osobní náklady celkem:                                                 11   125000,00 

IV. Daně a poplatky celkem                                                 17   36000,00 

V. Ostatní náklady celkem                                                  21 523,00 1000,00 

   24. Jiné ostatní náklady                                           (549) 29 523,00 1000,00 

VI. Odpisy, prod. Maj., tvor. rez. a oprav. pol. Ce lkem  30  10298,00 11000,00 

  25. Odpisy dlouhodob. nehm. a hmotného majetku  (551) 31 10298,00   

VII. Poskytnuté p říspěvky celkem                                   37      

VIII. Daň z příjmů celkem                                                              40     

Náklady celkem          ř. 1+6+11+17+21+30+37+40 42 104220,00 310000,00 
 
B. VÝNOSY       

Název ukazatele 
číslo 
řádku  

činnost za 
účetní 
období 2005  

rozpo čet 
2006 

I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem                  43     
II. Změny stavu vnitroorganiza čních zásob celkem     47      

III. Aktivace celkem                                                             52     

IV. Ostatní výnosy celkem                                                57 33 063,60 30400,00 
   15. Úroky                                                     (644) 61 363,60 400,00 
   18. Jiné ostatní výnosy                                (649) 64 32 700,00 30000,00 

V. Tržby z prod.maj., zú čt.rezerv a opr.pol. celkem   65      

VI. Přijaté p říspěvky celkem                                           73 43 052,00 270000,00 
   27. Přijaté příspěvky (dary)                          (682) 75 15 822,00 120000,00 
   28. Přijaté členské příspěvky                       (684) 76        27 230,00  150000,00 

VII. Provozní dotace celkem                                                            77 46 070,00 26000,00 

   29. Provozní dotace                                     (691) 78 46 070,00 26000,00 

Výnosy celkem         ř. 43+47+52+57+65+73+77 79 122 185,60 326400,00 
    

C. Výsledek hospoda ření před zdan ěním (+/-) ř. 79 - ř.42 80 17 965,60 16400,00 
   34. Daň z příjmů                                           (591) 81 0,00  

D. Výsledek hospoda ření po zdan ění  (+/-)      ř. 80 - ř. 81 82 17 965,60 16400,00 
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DĚKUJEME 

 
 

o Obecnímu úřadu Liblice za velmi dobrou spolupráci a podporu při 

jednotlivých  akcích. 

o Kath. Pfarrvikariatu Faellanden za finanční podporu. 

o Panu Augustýnu Řízkovi a jeho PEKAŘSTVÍ za výborné pečivo letní tábor. 

o Firmě Vitana, a.s. za její výrobky pro letní tábor. 

o Občanskému sdružení ZAHRADA s komunitním centrem v Nebuželích za 

dotaci ve formě keramického materiálu.  

o Rodině Veselých a Coufalových a dalším mnohým nejmenovaným 

spolupracovníkům a dárcům za podporu a spolupráci. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výroční zprávu sestavil: František Viktorin 
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