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1. ÚDAJE O ORGANIZACI 

Salesiánská provincie Praha (dále SPP) je církevní právnickou osobou zřízenou římskokatolickou církví zaš]ťující 
působení salesiánů v ČR a Bulharsku. Jejich posláním je výchova a vzdělávání dě= a mládeže, zvláště těch, kteří 
jsou nějakým způsobem na okraji společnos]. K naplňování tohoto poslání zřizuje organizace, které jí toto poslání 
pomáhají uskutečňovat. 

V roce 2020 SPP zastřešovala činnost těchto organizací: 
• 16 komunit salesiánů Dona Boska ve 12 městech v ČR (Brno, České Budějovice, Fryšták, Moravské 

Budějovice, Kroměříž, Ostrava, Pardubice, Plzeň, Praha, Prostějov, Sebranice, Teplice, Zlín) a 2 městech 
v Bulharsku (Kazanlak a Stará Zagora), 

• 7 školských zařízení: 
o Salesiánské středisko Štěpána Trochty – dům dě= a mládeže v Teplicích, 
o Salesiánské středisko mládeže - dům dě= a mládeže Plzeň, 
o Salesiánské středisko mládeže – dům dě= a mládeže Brno-Líšeň, 
o Salesiánské středisko mládeže – dům dě= a mládeže České Budějovice, 
o Salesiánské středisko mládeže - Dům dě= a mládeže Brno-Žabovřesky, 
o Salesiánské středisko volného času Don Bosco v Ostravě, 
o Jabok - vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická v Praze, 

• 2 obecně prospěšných společnos=: 
o Salesiánské středisko mládeže - středisko volného času, o.p.s., 
o Salesiánské mediální centrum, o.p.s., 

• 11 zapsaných spolků: 
o Salesiánské kluby mládeže, z. s., 
o Salesiánský klub mládeže, z. s. Zlín, 
o Salesiánský klub mládeže, z. s. Dům Ignáce Stuchlého, 
o Salesiánské středisko mládeže, z. s. Pardubice, 
o Salesiánský klub mládeže, z. s. Centrum Don Bosco, 
o Salesiánský klub mládeže, z. s. Domov Don Bosco, 
o Salesiánský klub mládeže, z. s. Sebranice, 
o Salesiánský klub mládeže, z. s. Prostějov 
o Salesiánský klub mládeže, z. s. Rumburk-Jiříkov, 
o Salesiánský klub mládeže, z. s. Praha-Kobylisy, 
o Salesiánská asociace Dona Boska, z. s. 

• 1 společnost s ručením omezeným: 
o Portál, s.r.o. 

Kromě řady výše uvedených organizací je SPP zřizovatelem: 
• Sdružení salesiánů spolupracovníků, 
• Vysokoškolský teologický ústav Salesiánské provincie Praha. 

Dále je SPP spoluzakladatelem Vzdělávacího a komunitního centra Integra Vse=n o.p.s.   

SPP bylo svěřeno několik římskokatolických farnos= a rektorátních kostelů, ve kterých v roce 2020 vykonávali 
salesiáni pastorační službu: 

• Římskokatolická farnost u kostela Panny Marie Pomocnice v Brně – Žabovřeskách, 
• Římskokatolická farnost u kostela sv. Vojtěcha, České Budějovice 5, 
• Římskokatolická farnost Fryšták, 
• Kostel sv. Josefa v Moravské Ostravě, 
• Rektorátní kostel sv. Václava v Pardubicích, 
• Duchovní správa u Kostela sv. Kříže, Praha 1, 
• Římskokatolická farnost Plzeň – Lobzy, 
• Římskokatolická farnost u kostela sv. Terezie od Dítěte Ježíše Praha-Kobylisy, 
• Římskokatolická farnost svatého Petra a Pavla Prostějov, 
• Římskokatolická farnost Sebranice u Litomyšle, 
• Římskokatolická farnost - děkanství Teplice v Čechách, 
• Římskokatolická farnost Panny Marie Pomocnice křesťanů Zlín. 
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SPP má vůči výše uvedeným organizacím především roli organizační, podpůrnou a kontrolní. Většina jí zřízených 
organizací působí v nemovitostech, které jsou v jejím majetku. 

Svou činnost koná SPP prostřednictvím těchto odborů: 
• Odbor formace – koordinuje přípravu a doprovázení salesiánů v jejich poslání.  

• Odbor pastorace – zajišťuje naplňování poslání salesiánů: službu Bohu a mladým lidem, pořádá kurzy 
animátorů, organizuje akce pro mládež, podporuje činnost salesiánských klubů mládeže, spolupracuje při 
propagaci salesiánského díla ve společnos]. Společně s odborem ekonomiky se podílí na řízení organizací 
zřizovaných SPP. 

• Odbor sociální komunikace – prezentuje salesiánské dílo ve společnos] prostřednictvím médií a sociálních 
sí= (web, facebook Boscopoint, Salesiánský magazín), nabízí kurz mediální výchovy (MEŠ), realizuje různé 
mediální projekty (iZIDOOR) 

• Odbor salesiánská rodina – animuje život a vzájemnou spolupráci společenství, která jsou inspirována 
spiritualitou Dona Boska. 

• Odbor misijní animace – věnuje se misijní animaci uvnitř i vně salesiánského díla. 

• Odbor ekonomiky a správy majetku – řeší ekonomické záležitos] SPP, hledá zdroje pro financování, 
komunikuje s dárci a spolupracuje při prezentaci salesiánského díla ve společnos], koordinuje správu 
majetku SPP. 

Statutární zástupci 

• Mar]n Hobza, Provinciál 

• Vojtěch Sivek, Vikář 

• Michal Svoboda, Ekonom 

Kontaktní údaje:  

Salesiánská provincie Praha  
Kobyliské náměs= 1000/1 
182 00 Praha 8 – Kobylisy 
telefon: 283 029 111  
Zapsaná v rejstříku právnických osob pod č. 8/2-29/1994 u MK ČR 
IČ: 00406929; DIČ: CZ00406929 
Web: www.sdb.cz 
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2. Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH UDÁLOSTÍ ROKU 2020 

Salesiánské heslo pro rok 2020: „Dobří křesťané a poctiví občané…“  
„„Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi.““ (Mt 6,10) 

16.2. začala 28.generální kapitula  
25.5.  Mar]n Hobza vystřídal Petra Vaculíka v roli provinciála  
5.9. salesián Vlas]mil Vajďák složil věčné sliby  

K nejvýznamnějším událostem roku 2020 patřila 28. generální kapitula, která se uskutečnila na jaře 
v italském Turíně. Generální kapitula je mezinárodní setkání zástupců salesiánů z celého světa, koná se vždy 
jednou za 6 let a řeší významné otázky dalšího směřování kongregace. Z důvodu celosvětové pandemie covidu-19 
musela být předčasně ukončena. Přesto ukázala nový směr prí o cestu salesiánů 21. stole=m. Je o otevřenos] 
Božímu Duchu, doprovázení mladých a věrnos] charismatu. 

Od března se začal svět potýkat s pandemií COVID-19. Kromě těžkých a náročných situací, které s sebou 
pandemie přinesla, stala se pro mnohé také výzvou k solidaritě a dala vzniknout řadě nových inicia]v. Naši činnost, 
liturgickou, pastorační i sociální, jsme z velké čás] přenesli do online prostoru. 

Uplynulý rok byl rokem mnoha kulatých výročí. Oslavovali například v Portále (30let), na SADBĚ (15let), bývalí 
žáci Dona Boska (150let), salesiáni v Plzni (30let) nebo brněnské Salesko (25let). 

Salesiáni v Bulharsku se přiblížili na dosah dokončení komunitní část centra pro rodiny z chudinské čtvr] na 
okraji Staré Zagory. V Praze jsme oslavili 100 let od navázání Česko(slovensko)- bulharských vztahů výstavou 
fotografií ze salesiánských misií v Bulharsku, která se uskutečnila za finanční podpory Ministerstva kultury a pod 
záš]tou Velvyslanectví Bulharské republiky o prázdninách v Jindřišské věži.  

Kromě výše uvedeného proběhla řada pravidelných akcí: duchovní cvičení a obnovy, společná setkání ředitelů 
komunit, středisek a odpovědných za farní pastoraci, setkání ekonomů, účetních a fundraiserů salesiánských 
organizací, dvě víkendová setkání koadjutorů, řada kurzů pro zaměstnance, aj. Mnohé z nich se uskutečnily online 
formou. 
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3.ROK 2020 V ČÍSLECH  
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A. VÝNOSY V TIS. KČ

Dotace 90

Dary, sbírky, příspěvky 14 371

Tržby za vlastní výkony a zboží 7 998

Ostatní výnosy 1 960

CELKEM 24 419

B. NÁKLADY V TIS. KČ

Spotřebované nákupy 5 409

Osobní náklady 3 620

Daně a poplatky 138

Ostatní náklady 5 311

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použi= rezerv a opravných položek 13 205

B. 8 Daň z příjmů 373

CELKEM 28 056
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„Ve vztahu k Bohu buď jako pták. I když cí:, že se větev pod 
ním naklání, nepřestává zpívat, protože ví, že má křídla.“ 

Jan Bosco 
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