
 

 

 

 

 

 



Název sdružení:  Sdružení Laiků Don Boska 
Sídlo sdružení:   Haškova 3, Havířov – Město, 73601 
IČO:            630 24 730 
 
 
 

Cíl sdružení 
 

Cílem činnosti je vytvoření podmínek pro rozvoj talentu dětí  
a mládeže, ochrana dětí a mládeže před negativními jevy ve 
společnosti a organizování vhodných akcí po tyto účely v duchu Don 
Boska „ otce a učitele mládeže“ 
 
 
 
 

Struktura sdružení 
 

Nejvyšším orgánem Sdružení laiků Don Boska je Valná hromada, 
kterou tvoří 5 členů sdružení. Naše členská základna čítala celkem 15 
aktivních členů. Valnou hromadou byl zvolen tříčlenný výbor 
sdružení, který volbou ustanovil předsedou sdružení  
p. Pavla Hoňka, jako výkonný orgán SLDB. 
 
Valná hromada: Marie Kusáková, Marie Andrlíková, Pavel  Honěk, 
Radovan Wilczek, Jiří Kocich. 
 
Výbor sdružení: Pavel Honěk, Radovan Wilczek, Jiří Kocich. 
 
Předseda sdružení: Pavel Honěk 
 
 



Činnost Sdružení laiků Don Boska 
 
Každou středu se v prostorách Církevního střediska volného času sv. 
Jana Boska schází senioři muži - naši členové - ve svém senior-klubu. 
Dle našich cílů se snaží pomáhat při akcích Církevního střediska 
volného času sv. Jana Boska v Havířově především dobrovolnou 

činností našich členů  
a sympatizantů.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Takto se podílí někteří senioři na předávání zkušeností při vedení 
zájmových kroužků. Je to především kroužek šikovné ruce, kde se 
děti učí jak zacházet 
s nářadím a jak ho 
používat na různý 
materiál, také si zde 
vyrábí zajímavé 
výrobky ze dřeva, 
kovu či papíru. 
 
 
 
 



Také se účastní výpomoci při akcích Adventní dílničky a Misijní 

jarmark. Zde přinášejí své vlastní výrobky či předměty, nebo 

pomáhají s výrobou dárků pro jarmark a dětem při výrobě přání  

a adventních 

věnců či svícnů pro 

jejich rodiny.  

 

 

 

 

 

Pravidelně naši členové pomáhají při akci města Havířova – Den 

Země a Bambiriáda v rámci zábavných aktivit stánku Církevního 

střediska volného času sv. Jana Bosko. 

 

 

 

 

 

 

 



Od roku 2009 jsme se zapojili do projektu Arcidiecézní charity Praha 

„Adopce na dálku“ Z našich příspěvků podporujeme konkrétní dítě 

 v Indii, aby mohlo studovat 

a tím také zvýšit svou šanci 

na trhu práce ve své zemi. 

Chlapec Sherwin Reeve 

Pinto je z města Bellare 

v Indii a navštěvuje školu 

sv. Josefa, VI.stupeň. Jeho 

prospěch je velmi dobrý. 

Roční příspěvek je 4900,- 

Kč. 

 

Naše členky s jinými ženami se druhou středu v měsíci scházejí 

v kapli P. Marie Pomocnice v Havířově – Městě na Mariánské 

kněžské hnutí – Večeřadlo. Zde také potom rozvíjí a upevňují své 

společenství žen, které se také aktivně podílí na přípravách různých 

akcí pořádaných farností sv. Jana Boska a střediska Don Bosko. 

Několik žen a 

seniorek se zapojilo 

do akce Pletení 

obvazu pro 

malomocné a také se 

k tomuto účelu 

alespoň dvakrát do 

roka schází. 



Každoročně pořádá Sdružení laiků Don Boska výlet na sv. Hostýn. 

Dne 24. 5 2011 jsme se zúčastnili pouti Salesiánských 

spolupracovníků na sv. Hostýn a vypravili jsme dva autobusy 

z Havířova. Tento tradiční výlet si oblíbili především naši senioři se 

svými vnoučaty a dlouho dopředu je tato pouť obsazena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Finanční uzávěrka za rok 2011 

Čisté příjmy celkem:      37 889,25 Kč 
Z toho: - příspěvky na provoz – sbírky   19 873,- Kč 
              - příspěvky na autobusy sv. Hostýn  14 400,--Kč 
  - příspěvky na adopci na dálku   3 600,- Kč 
  - přijaté úroky ze vkladu na b. účtě   16,25 Kč 
Placené výdaje celkem:    106 194,50 Kč 
Z toho: - splátky půjčky biskupství (nepoužité)  24 000,- Kč 
  - platby záloh na elektřinu a topení  
      za období únor- prosinec 2011  19 250,- Kč 
  - autobusy a parkovné sv. Hostýn  14 400,- Kč 
  - faktura za topení a el. energii  
      za období srpen 2010- leden 2011  14 304,- Kč 
  - faktura fa Slonka za změnu způsobu 
       užívání objektu (zprac. dokum.)            9 360,- Kč 
  - faktura za úpravu okapu a střechy kaple 
       fa Tvardek      13 920,- Kč 
  - materiál na malování kaple   2 427,- Kč 
  - faktury za srážkovou vodu OVaK  1 653,- Kč 
  - květiny pro kapli    1 380,- Kč 
  - bankovní poplatky KB    2 593,50 Kč 
  - poštovní poplatky    269,- Kč 
  - jízdné       46,- Kč 
  - režijní materiál     1 246,- Kč 
  - zakoupení poštovní schránky    599,- Kč 
  - odvod diecézní sbírky    647,- Kč 
  - pokuta za neodhlášení čajovny   100,- Kč 
Rozdíl mezi příjmy a výdaji – ztráta  68 305,25 Kč 

Přehled o stavu peněžních prostředků k 31. 12. 2011 
 Stav peněz v pokladně    1 587,-Kč 
 Stav na běž. účtu u KB celkem   56 032,51 Kč 
  - z toho vlastní prostředky  30 032,51 Kč 
  - z toho půjčka biskupství  26 000,- Kč 



 

 

 

 

Všem členům a dobrodincům děkujeme za jejich finanční dary  

a podporu naší činnosti. 

 

 


