Výroční zpráva
Domu Ignáce Stuchlého
za rok 2015
let DISu

od příchodu salesiánů

V září roku 2016 budeme slavit 20 let novodobé existence Domu Ignáce Stuchlého. Doufám a věřím, že se první český salesián P. Ignác Stuchlý za nás nestydí,
ale naopak se raduje z toho, co on a jeho spolupracovníci od r. 1927 do r. 1950
zaseli a my teď sklízíme. Je to nová úroda, s novými lidmi, kteří milují tuto práci
na poli zvaném výchova mládeže. Výchova znamená, že tu v prvé řadě nejde
o to, aby se podařila dobře vymyšlená hra a prožil nevšední zážitek, ale aby se
podařil náš život jako celek. Aby rostl náš život jako zdravý strom, který dává
dobré ovoce. Slovy výroční zprávy z r. 2000: „Věříme, že všechno důležité má
každý mladý člověk uloženo v sobě, a chceme mu pomoci, aby to objevil.“
Don Bosco na adresu mladých řekl: „Ukradli jste mi srdce.“ Nejsilnějším zdrojem
růstu je tedy srdce. Nadšené srdce instruktorů, asistentů a všech, kteří se podílejí na vytváření programu, zázemí a radostné atmosféry našeho domu.
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Pro potvrzení této srdeční činnosti uvádím zápisy z deníku našeho místa ztišení:
„Toto místo je úžasné… celý pobyt je úžasný… máme super instruktory, kteří
nám vymýšlejí super hry tak, aby jsme se u nich s každým bavili… myslela jsem,
že tu bude nuda… ale není… děkujeme moc paní učitelce, že to s námi vydrží…
jsme super parta… „

od příchodu salesiánů

Výroční zpráva
Salesiánského klubu mládeže, z. s.
Domu Ignáce Stuchlého za rok 2015

„Poslední dobou jsem byla slepá. Nechávala jsem si ubližovat od lidí, kteří pro
mě něco znamenali a nechtěla jsem si to přiznat. … Začněte si vážit toho, co
máte, jaké dobré lidi kolem sebe máte a uleví se vám. Nejvíc pomůžete sami
sobě. Naučte se mít rádi sami sebe, dejte si cíle, travte čas s lidmi, kteří se na vás
nevykašlali a radujte se z každé maličkosti. Málo je někdy více.“
Za všechny, kteří si nechali v Domě Ignáce Stuchlého ukrást srdce,
František Bezděk.

Organizační struktura
Salesiánského klubu mládeže,
z. s. Domu Ignáce Stuchlého

Pracovníci DISu jsou rozděleni do sekcí – pedagogické,
ekonomické a technické.
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Předseda:
P. Mgr. Ing. František Bezděk SDB
Sekce předsedy:
P. Mgr. Josef Klinkovský SDB – správce počítačové sítě,
propagace, kontakt s veřejností
Pedagogická sekce

Orientační dny
• Ing. Lukáš Petrucha - vedoucí Orientačních dnů
•
•
•
•

do 31. 8. 2015
Ing. Thomas Strohbach – vedoucí Orientačních dnů
od 1. 9. 2015
Mgr. Jan Štěpán Musil SDB
Ing. Monika Petruchová
Bc. Dagmar Zlámalíková (mateřská dovolená)

Víkendové a prázdninové akce
• P. Mgr. Josef Klinkovský SDB – vedoucí víkendových akcí
DIS klub
• Eduárd Kotikov, DiS – vedoucí DIS klubu
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Ekonomická sekce:
• Ing. Radomíra Skaličková

Technická sekce:
• Ing. Vladimír Kopřiva SDB – správce, vedoucí technické sekce
• 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)
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Orientační dny ®

Orientační dny® (OD) jsou třídenní tematické kurzy pro třídní kolektivy převážně středních a základních škol. Snažíme se
aktivně, zážitkově a netradičně rozvíjet osobnost mladých lidí
a povzbuzovat pozitivní klima ve třídě. Společně s mladými
se zamýšlíme nad důležitými životními otázkami. V současné
době nabízíme celkem 7 témat kurzů. Svým obsahem se naše
kurzy řadí mezi kurzy primární prevence a naplňují cíle průřezových témat rámcově vzdělávacího programu pro školy.
Jako rozšíření nabídky nabízíme také adaptační kurzy a školní
výlety.
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Ohlédnutí za rokem 2015
•
•
•
•
•

Realizovali jsme 96 kurzů pro 2 156 žáků
Spustili jsme nový web pro školy
Začalo pravidelné vzdělávání našich instruktorů
Uskutečnil se další prázdninový tábor
Po několika letech odešel Lukáš Petrucha, novým
vedoucím OD se stal Thomas Strohbach
• Navázali jsme spolupráci se Saleziánským
mládežnickým strediskom v Bratislave – Petržalke

Personální obsazení
Lukáš Petrucha, Thomas Strohbach, Jan Štěpán Musil, Monika
Petruchová, Hana Kostrůnková
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Střípky od účastníků a učitelů
• Úplně jsem během pobytu zapomněla na své problémy, nebo
jste mi k nim možná nevědomě nabídli řešení, děkuji.
• Opravdu skvělá práce, propracovaný program. Víte, co děláte.
Tohle byl ten pravý Fryšták, ty skvělé 3 dny, o kterých každý básní.
• Obzvláště se mi líbilo nasazení instruktorů nám předat jak zážitky,
tak myšlenky týkající se vybraného tématu, kterého se opravdu drželi.
• Téma bylo pojato suprově, dalo mi to, že vše má svůj čas.
• Kurz byl výborný, kreativní, výborné bylo střídání sportovních akčních
aktivit a aktivit k zamyšlení. Skvělý přístup ke studentům – kamarádský
a přirozeně autoritativní. Kurz kolektivu třídy velmi pomohl.
Velmi děkujeme.

Poděkování
Slovy učitelů, kteří k nám jezdí: „Děláte krásnou činnost, pokračujte v tom dál.“, bychom chtěli říct, že dál nemůžeme pokračovat bez našeho instruktorského zázemí. Díky patří všem
instruktorům, kteří do OD dávají kus sebe. Své nápady, čas
i osobnost. Za rok 2015 chceme poděkovat obzvláště: Martině a Pavlíně Javoříkovým, Dominice (Nádaši) Strohbachové,
Martinu Salákovi a Anežce Plintovičové.

Statistiky
V roce 2015 jsme uskutečnili celkem 96 kurzů pro 2 156 žáků ze 34 základních,
středních, vysokých škol a gymnázií z celé ČR.
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Víkendové
a prázdninové akce

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.
Celoroční plánování a zajištění víkendových a prázdninových
akcí má na starosti salesián Mgr. Josef Klinkovský SDB. Na tvorbě a realizaci jednotlivých programů spolupracují všichni salesiáni a podílí se na nich mladí externí spolupracovníci, kterým
říkáme asistenti.
Rok 2015 byl pro nás mimořádný, neboť jsme spolu s mladými
účastníky akcí oslavili 200. jubileum od narození Dona Boska.
Během celého roku jsme se snažili využít nejrůznějších příležitostí, abychom dali najevo, že svého duchovního otce a učitele
máme rádi. Vrcholem byla společná pouť na Velehrad v srpnu
2015.
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Akce Střapec, Lis, Velikonoce a Silvestr
Od roku 2005 – 2015 se akcí Střapec zúčastnilo celkem 475 osob.
Od roku 2007 – 2015 se akcí Lis zúčastnilo 470 osob. Tajemství
velikonočních svátků stejně jako závěrečné dny roku prožíváme
s větším počtem účastníků, o který se stará tým 8 -10 lidí.

Duchovní obnovy, Chodíme spolu
V období před vánocemi a velikonocemi připravujeme víkendové duchovní obnovy zaměřené na naši cílovou skupinu mla-

90
12 | 13

let
od příchodu salesiánů

dých. V sepětí zážitku a víry je také laděno společné prožití Velikonoc. Chodíme
spolu je cyklus čtyř víkendů pro ty, kteří chtějí vstoupit do manželství.

Letní tábor DIS
V termínu 10. – 22. srpna 2015 se uskutečnil již 2. ročník letního tábora DISu.
Na táboře bylo 31 účastníků, kterým se věnoval tým 8 vedoucích v čele s Thomasem Strohbachem.
Táborová základna Eliška se změnila na bývalou vojenskou základnu Fort Sedgewick a spolu s Johnem Dunbarem táborníci objevovali krásy života indiánského
kmene Lakotů. Nechyběla indiánská sauna, jízda na koních, lukostřelba, slaňování, a jiné zajímavé táborové činnosti. Vrcholem bylo putování za stádem bizonů,
ze kterého se indiánům podařilo ulovit pořádný kus a následně toto kuřecí, tedy
bizoní maso, připravili v Setonově hrnci.
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DIS klub – volnočasové
zařízení pro děti a mládež

Již druhým rokem působí v čele DIS klubu Eduárd Kotikov.
Cílovou skupinou zůstávají především místní děti a mládež
ve věku 7 – 18 let.
DIS klub 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.
Kromě volnočasového klubu funguje v DISu i kroužek „Break
Dance“, který se stal již tradicí, protože funguje ve Fryštáku pátým rokem. Děti ve věku 6 – 11 let se pravidelně scházejí každé
pondělí od 17 hodin, kde se zdokonalují v tanci a akrobacii. Výstupem kroužku je pak prezentace dětí na veřejných akcích,
jako jsou plesy ve Fryštáku, Fair Play nebo Karneval. Díky kroužku se může klub prezentovat na veřejnosti, což je skvělý způsob, jak zvýšit povědomí o DISu mezi místními občany.
Velkou novinkou, kterou DIS klub nabídl minulý rok, jsou lekce
„Work Out“. Kroužek je určený spíše žákům druhého stupně
a starším. Jedná se o zdravé, funkční cvičení s vlastní váhou,
popřípadě s činkami o malé hmotnosti, při kterém jde o zlepšení fyzické zdatnosti, síly a koordinaci těla. Fryštačtí chlapci
se schází každé pondělí a čtvrtek v DISu, kde je k dispozici sál
a venkovní hřiště.
Do provozu byla uvedena posilovna, která je umístěna v rekonstruovaných prostorech suterénu a postupně vybavena potřebnými stroji a nářadím.
V době prázdnin organizujeme příměstské tábory pro místní
děti a mládež, které jsou pomocí zvláště rodičům s mladšími
dětmi.

let DISu
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Vzdělávání instruktorů a asistentů

Technický úsek

Začátkem dvouletého vzdělávání instruktorů a asistentů našich programů byl pětidenní adrenalinový kurz oDISea v srpnu 2014, kterého se účastnilo 20 lidí. Na něj
navázaly další vzdělávací víkendy v únoru, dubnu a listopadu r. 2015. Tématy
vzdělávání byly zážitková pedagogika, hra, motivace, dramaturgie, osobnost instruktora, cílená zpětná vazba. Pro kvalitní poskytnutí první pomoci jsme v závěru
roku absolvovali zdravotnický seminář ZDrSEM. Významnou součástí byla praxe
v DISu v roli asistenta na víkendové akci nebo pomocného instruktora v Orientačních dnech. Dalším úkolem bylo vypracovat a zrealizovat vlastní akci mimo DIS,
kterou pak její realizátoři prezentovali na vzdělávacím kurzu. Přidanou hodnotou
vzdělávání je vytvoření velmi dobré party aktivních mladých lidí, kteří mohou kvalifikovaně realizovat programy pro mládež a mají s DISem vytvořený pevný vztah.

Na úseku pracuje 6 zaměstnanců na 5,45 úvazek. Jsou to 3 recepční, 1 pokojská
a 2 kuchařky. 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

6 757Kč

oprava štítu budovy

31 712Kč

výměna oken

98 211Kč

elektrikářské práce

36 714Kč

za opravy a servisní služby jsme zaplatili

65 909Kč

celkem

239 303Kč

Provedli jsme poslední velkou rekonstrukci
v domě. Opravili jsme bydlení v komunitě a rozšířili ubytovací kapacitu na půdě. Poslední zásahy
se zde děly, podle zachovalé kroniky z Domova
důchodců, v roce 1976. Dodávkou byla výstavba 11 nových ubytovacích buněk se společnými
prostory a sociálním zázemím. Ve velkém rozsahu došlo k aplikaci nových vnitřních omítek,
kompletních skladeb podlah, výměně stávajících
dožilých okenních výplní za energeticky příznivější z plastových profilů a ke kompletní dodávce silnoproudu, zdravotně technických instalací a vytápění. Rovněž
byla provedena nová skladba šikmé střechy, která je nyní řešena jako dvouplášťová s pálenou keramickou krytinou.
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Hospodaření v roce 2015
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Výnosy
Dotace Města Fryštáku

110 000

Dotace Města Zlína

25 000

Dotace Zlínského kraje

50 000

Příspěvky SKM

249 000

Úřad práce

13 000

Dary celkem

1 383 161

Členské příspěvky

8 300

Tržby z prodeje služeb

4 116 797

Úroky

207

Výnosy celkem

5 955 465

Náklady
Spotřeba materiálu

1 867 239

Spotřeba energie

749 920

Opravy

876 143

Cestovní náklady

1 530

Služby

669 163

Osobní náklady celkem

1 582 743

Jiné náklady

188 906

Náklady celkem

5 935 644

Poděkování
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Poděkování

Děkujeme všem, kdo práci Domu Ignáce Stuchlého 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 24. 5. 2016
Mgr. František Bezděk
předseda pobočného spolku

Salesiánský klub mládeže, z. s. Dům Ignáce Stuchlého, P. Ignáce Stuchlého
26/27, 763 16 Fryšták, tel.: 577 911 065 IČ: 67026346, č.ú. 1400565339/0800
e-mail: dis@disfrystak.cz, www.frystak.sdb.cz

