
Výroční zpráva Domu Ignáce Stuchlého SKM za rok 2014  
 

 
 

 

 
Mistři hokejové extraligy za rok 2014 z nedalekého Zlína mají okolo svého znaku nápis 
„Jedna víra – jeden tým – jeden cíl“.  Jako by si tato slova půjčili z Bible od svatého Pavla.   

Na poli sportovním se naplnění těchto slov uskutečňuje v zápase s jinými kluby.  

Výchova v podání našeho DISáckého týmu je také zápas. Trvalý zápas o lepšího člověka. 
Salesiánský preventivní výchovný systém však není zápas vychovatele proti 
vychovávanému, nýbrž společný zápas na jedné straně s vychovávaným. Nechceme dítě 
nebo mladého člověka někam tlačit. Chceme ho získat pro spolupráci, abychom společně 
s ním šli za hodnotami.  

Máme jednu víru: že to má cenu, i když hned nevidíme výsledky své práce. Víru Dona 
Boska v dobro, které je ukryté v každém člověku a je na vychovateli, aby je objevil a pomohl 
rozvíjet.  

Máme jeden tým, který se snaží hodnoty a ideály žít nejprve mezi sebou. Každý den 
probíhá v našem týmu testování pravdivosti, lásky, radosti, pokoje, trpělivosti a odpouštění. 
Ne vždy vítězíme, často remizujeme s vlastním pohodlím a sobectvím. Pokud bychom tento 
zápas v pracovním i osobním životě vzdali, neměli bychom druhým co dát.  

Spolu s rodiči a učiteli máme jeden cíl, kterého chceme dosáhnout: aby se život mladého 
člověka podařil, aby mladý člověk byl rád na světě a nadchl se pro ideály. A když na nějaký 
čas zabloudí v labyrintu světa, aby věděl, že existuje cesta návratu a existují lidé, kteří mu 
mohou a chtějí pomoci.  

 

František Bezděk 



 
 

 
Organizační struktura Domu Ignáce Stuchlého SKM 
 
Pracovníci DISu jsou rozděleni do sekcí – pedagogické, ekonomické a technické.  
 
Předseda:   

P. Mgr. Ing. František Bezděk, SDB 
 
Sekce předsedy: 

Ing. Jan Görig – správce počítačové sítě, propagace, kontakt s veřejností 
 
Pedagogická sekce 
Orientační dny: 

  Ing. Lukáš Petrucha – vedoucí  
 Mgr. Jan Štěpán Musil, SDB 
 Ing. Thomas Strohbach 
 Bc. Dagmar Zlámalíková 
  

Víkendové a prázdninové akce: 
           P. Mgr. Josef Klinkovský, SDB 
           P. Mgr. Jan Komárek, SDB 
 
DIS klub: 
        Eduárd Kotikov, DiS 
 
Ekonomická sekce: 

Ing. Radomíra Skaličková 
 
Technická sekce: 

Ing. Vladimír Kopřiva, SDB – správce, vedoucí 
Jiřina Hellerová – kuchařka 
Marta Končáková – kuchařka 
Iva Lauterkrancová – recepční 
Markéta Škrabalová – recepční 
Bc. Pavla Jungmanová – recepční 
Martina Hanačíková – pokojská 

 
(SDB – Salesiáni Dona Boska – členové řeholní kongregace, která DIS zřídila) 
 

 



Orientační dny® - protože mladí za to stojí… 

 
jsou prostorem, který může pomoci žákům aktivní 

formou  získávat základní orientaci  pro život.               

V doprovodu zkušených pracovníků s mládeží 

přemýšlejí o svých životních názorech, svobodně se 

vyjadřují k tématům, která je zajímají, učí se obhájit svůj 

názor před vrstevníky a zároveň jim naslouchat a 

respektovat odlišné názory. Mají čas se zastavit, zamyslet 

se, pohlédnout na své problémy s odstupem a případně  

se rozhodnout pro další životní 

krok či směr.  

Orientační dny tak významným 

způsobem pomáhají k růstu 

osobnosti mladého člověka. 

Jsou to zpravidla třídenní kur-

zy pro žáky středních škol a pro žáky II. stupně ZŠ.  

Tyto programy jsou zde realizovány již od roku 1999  

a neustále se rozvíjí. 

 

V ROCE 2014 SE USKUTEČNILO 

 Uspořádali jsme první letní tábor pro děti 

 Rozběhl se nový ročník vzdělávání instruktorů a asistentů  

 Marta Hefková odešla z týmu OD 

 Proběhlo víkendové setkání instruktorů (ORI)   

 Byla uspořádána konference k patnáctiletému výročí OD 

 

  Personální obsazení 

  Ing. Lukáš Petrucha 

  Mgr. Jan „Štěpán“ Musil, SDB;  Ing. Thomas Strohbach 

  Bc. Dagmar Zlámalíková (na mateřské dovolené) 

 

PLÁNY NA ROK 2015 

 Vzdělávání instruktorů (externích i interních) 

 Trička OD  

 Uskutečnit alespoň 85 kurzů 

 Letní tábor pro děti  

 Instruktorská duchovní obnova 

 První pilotní kurzy výjezdů do škol 

 Prohloubení duchovní dimenze OD 

 Vytvořit systematickou databázi vlastních her 

 Příspěvek k oslavě 200 let Dona Boska  

Rádi bychom poděkovali 

Martině Javoříkové, která       

v celé v historii OD zvládla    

za rok nejvíce kurzů ze všech 

externích instruktorů. 

Dále bychom chtěli poděkovat 

Hance Kostrůnkové, 

Stanislavu Hladkému a 

Dominice Nádaši,  kteří nám 

během roku pomáhali v rozvoji 

OD. 

Děkujeme 

SPECIÁLNÍ PODĚKOVÁNÍ 

Martina Javoříková 26 kurzů 

Hanka Kostrůnková  9 kurzů 

Pavlína Javoříková    9 kurzů 

Bětka Popelková     8 kurzů 

Dominika Nádaši     7 kurzů 

Petra Ponížilová         7 kurzů 

Julie Koželuhová     6 kurzů 

Gabča Tšponová     5 kurzů 

TOP externisti 2014 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Prázdninové a víkendové akce  
 
 

 
Popis a cíl programu: 
Organizace víkendových a prázdninových akcí je naším 
příspěvkem v oblasti výchovy ve volném čase a výchovy  
pro volný čas. Cílem je aktivní využití volného času; možnost           
sebevyjádření prostřednictvím činností, které zahrnují prvky  
tělesné, duševní, sociální, umělecké a duchovní.  
To vše ve vzájemné sociální interakci a pokud možno  
se všemi účastníky akcí. 
 

 
 
Personální obsazení 
 
Za celoroční plánování a realizaci víkendových a prázdninových akcí zodpovídá pedagogický 
pracovník Mgr. Josef Klinkovský, SDB – vedoucí víkendových a prázdninových akcí. 
Na zajištění a tvorbě jednotlivých programů spolupracují všichni salesiáni a podílí se na nich i další 
externí spolupracovníci. 
 
 

Cílová skupina 

Děti a mládež ve věku 14 – 30 let.  
 

Akce Střapec, Lis a Košt 

Od roku 2005 – 2014 se akcí Střapec zúčastnilo 
celkem 408 osob. Od roku 2007 – 2014 se akcí Lis 
zúčastnilo 404 osob. Protože věkově omezené 
Střapce (14-18 let) neumožňovaly 18letým a více  
dále se jich zúčastňovat, vznikl od roku 2010  
víkend s názvem Košt, jakožto volné pokračování 
setkávání se starších mládežníků. Akce je duchovně 
relaxační. Zatím ji do loňského roku 2014 využilo 112 
mladých.  
 
 

 
 

 
 

 
Duchovní obnovy, Chodíme spolu 

 
V období před vánocemi a velikonocemi 

připravujeme  víkendové  duchovní obnovy zaměřené 
na naši cílovou skupinu mladých. V sepětí zážitku  
a víry je také laděno společné prožití Velikonoc. 
Chodíme spolu je cyklus čtyř víkendů pro ty,  
kteří chtějí vstoupit do manželství. 

 



DIS klub – volnočasové zařízení pro děti a mládež ve Fryštáku 
 
Ohlédnutí za uplynulým rokem v DISklubu 
(Eduárd Kotikov) 
 
Od září toho roku působí v čele DIS klubu Eduárd Kotikov, který převzal štafetu po Jirkovi Sadilovi. 
Cílovou skupinou zůstávají především místní děti a mládež ve věku 7 – 18 let.  

 
DISklub je otevřen každý všední den od 12 do 18 hodin. Denně přicházejí jak děti registrované, tak i 
jejich kamarádi, noví návštěvníci a děti z okolních vesnic. 
 

 
Program volnočasového klubu: 
 

 
      Programem DISklubu jsou jak pravidelné aktivity – např.: 
 

 stolní hry v herně (kulečník, stolní fotbal, stolní tenis) či deskové hry 

 rukodělné umělecké tvořivé činnosti 

 hudební produkce 

 sportovní hry na hřišti (míčové hry, fotbal, vybíjená apod.) 

 horolezecká stěna 
 
 
 
 

 
Tak také aktivity nepravidelné, řídící se potřebami  
a přáními dětí:     

 

 doučování (vysvětlení učiva) 

 moštování, palačinkování 

 pomoc s domácími úkoly, řešení problémů  

 návštěvy kina, výstav, muzeí,  
akcí pořádaných jinými organizacemi 

 soutěže, turnaje, výlety, promítání filmů 

 divadelní a rytmické hrátky 

 pořádání oslav 

 tábory (i příměstské), pobyty v přírodě 
 

         
Letos fungují v DISu dvě zájmové aktivity a to kroužek „Break Dance“, který je spíše pro mladší 
generaci (7 - 12 let)  a „Work Out“, který  je pro starší (13 - 18 let). 
 
Snažíme se děti zapojovat do kulturního dění ve Fryštáku: Fair Play, Farmářské trhy, zpracovávání 
ovoce – moštování a další… 
Uvedenými aktivitami a akcemi se nám daří naplňovat volný čas dětí, rozšířit možnosti trávení 
volného času pro děti a mládež ve Fryštáku. Snažíme se nabídnout taková témata, která by 
v mladých lidech probouzela jejich vlastní tvořivost a podněcovala je ke konkrétním činům. Rádi 
bychom, aby DIS-klub nabízel bezpečné prostředí, kde je možno realizovat svá přání.  
 

 

 
 



Technický úsek   
 
Na úseku pracuje 6 zaměstnanců na 5 ¼ úvazek. Jsou to 3 recepční na 2,5 úvazek, 1 pokojská na ¾ 
úvazek a 2 kuchařky s plným úvazkem. Úklid a bar jsou příležitostně doplňovány brigádníky (hlavně 
v červenci, v srpnu a o víkendech). Údržbu provádíme svépomocně.  
 
 
Z plánovaných oprav jsme provedli: 

 malování místností                                        17 064 Kč 
 výměna koberců                                            29 573 Kč 
 výměna oken                                                 77 716 Kč 
 instalatérské práce                                        34 336 Kč 
 stavební opravy                                             13 493 Kč 

Za opravy a servisní služby jsme zaplatili                 88 274 Kč 
                                                                                  --------------- 
                                                                                  260 456 Kč 
 
Na čem zrovna pracujeme: 

- malování v domě (letos první patro zelené pokoje) 
- nová telefonní a počítačová síť 
- poslední velká stavební rekonstrukce: bydlení salesiánů + úprava podkroví 

 
 

Evropský  projekt: ONE  
 

One, to je hit skupiny U2, ale také název společného projektu 
několika salesiánských středisek.  
Tvořili ho zástupci z Fryštáku, Zlína, Brna – Žabovřesk, Prahy – 
Kobylis, Plzně, Teplic, Českých Budějovic, Ostravy a Prahy – 
Karlína. + Spolupráce se zahraničním salesiánským střediskem 
Waldwinkel v Aschau am Inn u Mnichova. 
Řešení projektu bylo ukončeno 31.10.2014 s tím, že cíle projektu 
byly splněny ve všech plánovaných parametrech: 

1. Přenesli jsme a pilotně vyzkoušeli inovativní metody, které 

využívá při práci se znevýhodněnými dětmi a mladými lidmi 

zahraniční partner Berufsbildungswerk Waldwinkel. 

2. Touto inovací jsme podpořili osobnostní rozvoj sociálně či 

zdravotně znevýhodněných dětí a mladých lidí pro jejich 

úspěšnější začlenění do společnosti a uplatnění na trhu práce. 

Těchto dětí a mladých lidí bylo přes 300 osob, z toho 120 osob 

nad 15 let věku.  

3. Získané zkušenosti a vytvořené know-how šíříme mezi organizace, zejména NNO, které pracují s 

cílovou skupinou dětí a mladých lidí ohrožených sociálním vyloučením a nezaměstnaností. 

Výstupem projetu je publikace s názvem „ONE – osobnostní rozvoj znevýhodněných dětí a mladých 

lidí pro uplatnění na trhu práce“. Je vydána Domem Ignáce Stuchlého SKM jako závěrečná 

publikace projektu ONE, má 184 stran a je registrována v systému ISBN. Náklad 200 ks. Obsahem 

publikace je podrobný popis 20 témat průběžných programů s uvedením záměru a cílů.  

Na vyžádání je publikace k dostání v Domě Ignáce Stuchlého. 
 
 

 

 



Hospodaření v roce 2014 
 

Výnosy      

Dotace ESF MPSV   1 205 010  

Dotace Města Fryštáku         125 000 

Dotace Města Zlína            25 000 

Příspěvky SKM              174 000 

Dary celkem                  656 946 

Členské příspěvky              8 400 

Tržby z prodeje služeb   4 141 042 

Úroky                            186 

 

Výnosy celkem           6 335 584 

 

Náklady      

Spotřeba materiálu        1 670 161 

Spotřeba energie          631 787 

Opravy                       270 378 

Cestovní náklady           57 019 

Služby                       930 654 

Osobní náklady celkem    2 308 102 

Jiné náklady               173 833 

 

Náklady celkem            6 041 943 

 
 
 

 
 
Děkujeme všem, kdo práci Domu Ignáce Stuchlého SKM podporují  
 

 Všem zaměstnancům a těm, kteří dobrovolně pomáhají.  

 

 Státním úřadům a nadacím za dotační podporu naší neziskové činnosti.  

 Školám a institucím s podobnou činností za vzájemnou spolupráci při výchově a 
vzdělávání dětí a mládeže.  

 Externím spolupracovníkům, kteří DISu nezištně dávají své schopnosti a umění.  

 Médiím, která propagují naši činnost.  

 Salesiánské provincii Praha za podporu personální i hmotnou.  

 Individuálním dárcům, kteří představují největší zdroj našich finančních příspěvků.  

 Všem, kteří nás duchovně podporují svou modlitbou.  



 Dětem a mladým lidem, kteří hledají odpověď na podstatné otázky svého života  
a prožívají radost ze života. 

 
 

 
Ve Fryštáku 14. 4. 2014 

 
Mgr. František Bezděk  

předseda pobočného spolku  
 

 

 

Dům Ignáce Stuchlého SKM,  P. Ignáce Stuchlého 26/27, 763 16 Fryšták 

tel.: 577 911 065    www.frystak.sdb.cz    e-mail: dis@disfrystak.cz 
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