Výroční zpráva Salesiánského klubu mládeže, z. s.
Domu Ignáce Stuchlého za rok 2016

V září roku 2017 budeme slavit 90 let příchodu salesiánů Dona Boska do Fryštáku. 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.
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… „
„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
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Organizační struktura salesiánského klubu mládeže, z. s.
Domu Ignáce Stuchlého
Pracovníci DISu jsou rozděleni do sekcí – pedagogické, ekonomické a technické.
Předseda:
P. Mgr. Ing. František Bezděk SDB
Sekce předsedy:
P. Mgr. Josef Klinkovský SDB – správce počítačové sítě, propagace, kontakt s veřejnost
Pedagogická sekce
Orientační dny:
Ing. Thomas Strohbach – vedoucí Orientačních dnů od 1. 9. 2015
Mgr. Jan Štěpán Musil SDB
Ing. Monika Petruchová
Mgr. Hana Kostrůnková
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
Jakub Švanda SDB – od listopadu 2016
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.

Ohlédnut za rokem 2016
-

-

-

-

Realizovali jsme 94 kurzů pro 2 141 žáků
Začal nový vzdělávací cyklus „oDISea“. 20 mladých nadějných lidí se o prázdninách účastnilo
stmelovací akce, která započala toto vzdělávání. V roce 2016 jsme také stihli uskutečnit první
z celkově 6 vzdělávacích víkendů. Vedoucím vzdělávání nováčků je Hana Kostrůnková.
Uskutečnili jsme další prázdninový tábor a rovněž velmi úspěšné po-táborové setkání. Ve
spolupráci se Salesiánským klubem mládeže ve Zlíně jsme se podíleli na organizaci prázdninové akce „Středoškolák“ pro mládež starší 15 let. Do dalšího roku plánujeme rozšířit prázdninovou nabídku o další tábor. Vedoucím táborů je Jan Musil.
Kromě vzdělávacích víkendů pro nováčky proběhl i vzdělávací víkend pro instruktory na téma
cílené zpětné vazby, jehož hlavním lektorem byl Ivo Farský. Také se uskutečnilo pravidelné
víkendové setkání instruktorů ORI.
Posilou týmu se stal na druhé pololet roku Martin Salák.

Personální obsazení
Thomas Strohbach, Jan Musil, Monika Petruchová, Hana Kostrůnková

Střípky od účastníků a učitelů
-

Líbila se mi naše spolupráce… to je snad poprvé, co se nám to tak povedlo!

-

Hrozně jsem si to užila a podařilo se mi zažít víc důvěry k těmhle lidem!

-

Prostě best Fryšták!

-

Jste moc moc moc moc moc moc moc moc hypersuperultramegaskvělodobrovýbornéééééé!

-

Naučila jsem se více respektovat druhé, jsem ke všem otevřenější a z toho mám radost. Takže
moc děkuju! 

-

Naučila jsem se více naslouchat a neříkat svůj názor tak tvrdě.

-

Úplně jsem během pobytu zapomněla na své problémy, nebo jste mi k nim možná nevědomě
nabídli řešení, děkuji.

Poděkování
Velké poděkování patří všem, kteří se na kurzech podílejí. Jsou to nejen instruktoři a zaměstnanci,
kteří se starají o příjemné prostředí, ale také učitelé, kteří k nám s dětmi jezdí, ředitelé, kteří k nám
třídy posílají, sponzoři, bez kterých bychom nemohli fungovat a všichni ti, kteří nás podporují dobrými
referencemi a modlitbami. Díky všem a budeme se snažit i v následujícím roce nezklamat vaši důvěru.

Statistiky
V roce 2016 jsme uskutečnili celkem 94 kurzů pro 2 141 žáků, z 39 základních, středních, vysokých
škol a gymnázií z celé ČR.
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Víkendové a prázdninové akce

Jsou zacíleny na mládež od 14 let, to znamená na poslední ročníky základních škol, na učně,
středoškoláky a vysokoškoláky. Těmto mladým nabízíme aktivní využit volného času prostřednictvím
činnost, které přispívají k všestrannému růstu a osobnostnímu rozvoji. Do programu jsou zařazovány
dobrodružné prvky, konfrontace s nevšedními zážitky, řešení problémových situací a jejich zpětné
hodnocení. Povzbuzujeme mladé k hledání odpovědí na důležité otázky, vytváříme příležitosti k
setkání, vzájemné komunikaci a zdravé seberealizaci.

Personální obsazení:
Zodpovědný za víkendové a prázdninové akce: Mgr. Josef Klinkovský, SDB
Tým spolupracovníků: Ing. Vladimír Kopřiva, SDB; Mgr. Jan Štěpán Musil,SDB; Mgr.Ing.František
Bezděk,SDB; Jakub Švanda, SDB

Akce Střapec, Lis, Velikonoce a Silvestr
Od roku 2005 – 2016 se akcí Střapec zúčastnilo celkem 542 osob. Od roku 2007 – 2016 se akcí Lis zúčastnilo 517 osob. Tajemství velikonočních svátků stejně jako závěrečné dny roku prožíváme s nejvyšším počtem účastníků (60 a více), 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 mladých. V sepět zážitku a víry je také laděno společné prožit Velikonoc. Chodíme
spolu je cyklus čtyř víkendů pro ty, kteří chtějí vstoupit do manželství. V roce 2016 proběhl kurz od
ledna do dubna, za účasti 5 snoubeneckých párů.

Ostatní akce
Mimořádnou prázdninovou akcí v roce 2016 bylo Světové setkání mládeže v Krakowě 20. - 31.7.2016.
V jednom ze tří salesiánských autobusů spolu se skupinami ze Zlína a Sebranic jeli také ti, kteří jezdí
rádi na DIS. Nečekali jsme, že naše návštěva polské farnosti Swierklaniec v diecézi Gliwice bude mít
ještě dohru: O víkendu 24. - 25.9.2016 dobrovolníci a přátelé z Polska navštvili Salesiánské centrum
ve Zlíně a pak samozřejmě i Dům Ignáce Stuchlého ve Fryštáku.
Statistika víkendových akcí:
Střapec I – 13.-15.5.2016 – 32 účastníků
Střapec II – 20.-22.5.2016 – 33 účastníků
LIS – 9.-11.2016 – 67 účastníků
Postní obnova – 26.-28.2. 2016 – 14 účastníků
Velikonoce – 23.-27.3.2016 – 77 účastníků
Adventní obnova – 9.-11.12.2016 – 12 účastníků
Silvestr 2016 – 29.12.2016 – 1.1.2017 – 57 účastníků
Chodíme spolu – 4 víkendy v prosinci – březnu 2016 – 8 účastníků

Letní tábor DIS
V termínu 31.7.- 11.8.2016 se uskutečnil 3. ročník letního tábora DISu. Na táboře bylo 41 účastníků,
kterým se věnoval tým 8 vedoucích pod vedením Štěpána Musila .
Z kroniky tábora Průzkumníků 2016 – Explore-Dream- Discover: „Byli jsme přizváni do týmu přírodovědců, abychom zdokumentovali vzácné druhy živočichů a rostlin v krajině Hostýnských vrchů.
Zřízení Chráněné krajinné oblasti Hostýnské vrchy je totiž na spadnut, stačí jen dodat potřebné doku-
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menty. Ale ve chvíli, kdy se nám podařilo část těchto tvorů objevit a popsat objevili se nečekaně
„ropáci“ s plánem těžit na tomto území ropu…. těžkost jsme s nimi měli dost, dokonce i noční konflikt
při snaze získat zpět ukradené dokumenty….
…. vše dobře dopadlo, našli jsme na výpravě pírko z orla a jeho hnízdiště, zachránili ho před ropáky,
ornitologové pak z vděčnosti za námi přijeli a ukázali nám nejen orla ale i jiné dravce a sovy. A pak za
přítomnosti delegace z ministerstva byla nakonec slavnostně vyhlášena CHKO Hostýnské vrchy .“

DIS klub – volnočasové zařízení pro děti a mládež
Děti a mladiství z Fryštáku vědí o možnosti přijít do DISklubu a trávit zde svůj volný čas pod vedením
Eduárda Kotikova.
Daří se nám aktivně naplňovat volný čas dět, rozšířit možnosti trávení volného času pro děti a mládež
se Fryštáku.
Celkově se jedná o 51 registrovaných dět, pravidelně docházejících .
Kroužky:
Break Dance – 2 hod. týdně – 13 účastníků
Work Out – 2 hod. týdně – 7 účastníků
Fitness pro dívky – 1 hod. týdně – 3 účastnice
V době prázdnin Eduárd Kotikov organizoval příměstské tábory pro místní děti a mládež, které jsou
pomocí zvláště rodičům s mladšími dětmi.
Sportovní příměstský tábor – 4.-8.7.2016 – 8 účastníků
Mažoretky – příměstský tábor – 11.-15.7.2016 – 16 účastníků
Počítačový příměstský tábor – 1.-5.8.2016 – 11 účastníků
Taneční příměstský tábor – 8.-12.8. 2016 – 11 účastníků

Technický úsek
Na úseku pracuje 6 zaměstnanců na 5,75 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.
Vyměnili jsme poslední stará okna v domě a tm zvýšili zateplení domu. Podařilo se nahradit dvoje
dveře v klubovnách za protihluková, vymalovat ateliér a vyměnit všechny baterie ve společných
sprchách a umyvadlech.
Díky novým vyhláškám jsme museli zadat více revizí a prohlídek. Začali jsme také výměnu starých
sprchových koutů ve druhém patře. Ty původní jsou staré 17 let a začaly v nich praskat odpady.
Odstranění původních koutů děláme svépomocí včetně osazení sprchové vany. Montáž konstrukce
sprchového koutu už přenecháváme odborníkům.

Z plánovaných oprav jsme provedli:
 výměna oken a dveří
 výměna koberců
 oprava podlahy ve 2. patře
Za opravy a servisní služby jsme zaplatili

72 765 Kč
23 109 Kč
71 228 Kč
62 367 Kč
--------------229 469 Kč
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Hospodaření v roce 2016
Výnosy
Dotace Města Fryštáku
Dotace Zlínského kraje
Příspěvky SKM
Úřad práce
Dary celkem
Členské příspěvky
Tržby z prodeje služeb
Úroky

160 000
145 000
303 500
65 000
325 814
5 760
4 701 933
127

Výnosy celkem

5 707 134

Náklady
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Opravy
Služby
Osobní náklady celkem
Jiné náklady

1 846 918
563 357
242 250
791 250
1 755 288
208 277

Náklady celkem

5 407 340
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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 činnost za vzájemnou spolupráci při výchově a vzdělávání
dět 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 31. 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 www.frystak.sdb.cz e-mail: dis@disfrystak.cz

8

