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Na začátku filmu Dej mi duše se říká: „Jan Bosko, balancující na provaze, je pro salesiány vzorem jak daleko má jít fantazie a vynalézavost na cestě
k mladým lidem. Salesiáni přitom balancují v přeneseném slova smyslu. Člověku tradičně věřícímu se jeví jako málo důstojní a málo zbožní, naopak pro
toho, kdo nevěří, jsou zbožní až příliš. Může je to svádět k příklonu na jednu nebo na druhou stranu, ale salesiánské poslání je přitom přesně na hraně.
Jde přitom o jedno jediné: objevit tajemství rovnováhy na provaze, rovnováhy
na kolejnici života, která by měla vést přímo do nebe.“
Jsem rád, že tuto rovnováhu dal do základů našeho domu P. Ignác Stuchlý počínaje založením salesiánského díla ve Fryštáku dne 28. září 1927. Toto
tajemství opatrujeme po devadesáti letech dál.
Tajemství má zůstat nepochopitelné a současně přitažlivé. Nemohu než
zůstat v údivu nad velkým zástupem mladých lidí, kteří mají odvahu překročit
práh našeho domu, aniž by se báli, že je budeme přesvědčovat na „naši víru“.
Je to snad proto, že se zde každý den odehrává pohádkový děj, ve kterém
dobro chce zvítězit nad zlem, láska nad sobectvím, přijetí nad odmítnutím.
Každý touží, aby byl druhými přijat, aby byl brán vážně. Ten, kdo se cítí
na okraji, dostává prostor se projevit v dobrém světle. Ten, kdo je dominantní,
poznává, že se dá bavit s každým, že nemusí nikoho házet přes palubu.
Nejsme stejní, ale různí. Různé víry, rozličných názorů a jedinečných životních
příběhů.
Tajemstvím zůstává, proč v Domě Ignáce Stuchlého ta různost nerozděluje, ale stává se přitažlivou.
Jak zpívá Bono v písni One: „Jsme různí, ale učíme se nést navzájem,
podpírat jeden druhého.“
FRANTIŠEK BEZDĚK

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

Pracovníci DISu jsou rozděleni
do sekcí – pedagogické,
ekonomické a technické.

DIS klub
• Jakub Švanda SDB

Předseda

Dobrovolná služba
• Anna Hořínková

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. Thomas Strohbach – vedoucí
•
•
•
•
•

Orientačních dnů®
Ing. Monika Petruchová
Mgr. Hana Kostrůnková
Mgr. Martina Javoříková
Mgr. Jan Štěpán Musil SDB
Bc. Dagmar Zlámalíková

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 Jungmannová – recepční
Martina Hanačíková – pokojská

Víkendové a prázdninové akce
• P. Mgr. Josef Klinkovský SDB
– vedoucí víkendových akcí
(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. Nabízíme celkem
7 tematických 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.

rovněž organizují Orientační dny®.
Společně jsme se vzdělávali.

Ohlédnutí
• Překonali jsme hranici 100 kurzů

•
•
•
•

za rok. Realizovali jsme celkem
107 kurzů pro 2 460 žáků
a studentů ze 40 škol.
Uskutečnili jsme několik vzdělávacích akcí pro naše instruktory. Mezi
nimi první tematický seminář OD.
Do interního týmu přišla nová posila
– Martina Javoříková.
Naši činnost jsme prezentovali v rámci Dnů lidí dobré vůle na Velehradě.
Utužili jsme spolupráci se Slováky
z Bratislavy a Bánské Bystrice, kteří

Personální obsazení
Členové interního týmu jsou Thomas
Strohbach, Jan Musil, Monika Petruchová, Hana Kostrůnková a Martina
Javoříková. Na kurzech se dále podílí
tým bezmála 30 externích instruktorů
- Martina Skaličková, Pavlína Javoříková, Anička Hořínková, Terka Máčalová,
Šimon Král, Vašek Větrovský a další.
Všem patří velké poděkování.
Jste úžasní!
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Jak to vidí účastníci
• Naučil jsem se, že je základ si věřit
•
•
•

a vždy se odhodlat do něčeho, čeho
se bojíme.
Nejprve jsem se na to téma netěšila.
Ale pak jsem zjistila, že s váma je to
super! (téma: Láska, vztahy…)
Změnily se vztahy ve třídě: Určitě,
na stupnici od 1 do 100 tak 2863…
skvěle nám to pomohlo.
Naučil jsem se naslouchat více
druhým. Být víc trpělivý.

• Odvážím si nezapomenutelný pocit

•
•
•

odvázanosti, štěstí, pocit toho,
že se „nových spolužáků“
nemusím bát, co si budou myslet,
jak zareagují.
Odnáším si nové sebevědomí,
radost, pocit sjednocení.
Kurz mi dal novou naději.
Co bys očekával od příštího kurzu:
Tenhle už nic nepřekoná!
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Vzkazy od učitelů
• Kurz byl perfektní, inspirativní, akční
•
•
•

i k zamyšlení.
Děti dokázaly překonat strach, zvládly víc, než si dokázaly představit.
Moc děkuji instruktorkám a smekám
před jejich nadšením a umem.
Vůbec jsem nevěděla, do čeho jdeme. Byla jsem velmi, velmi, velmi mile
překvapena. Byla jsem nadšená!

Rodiče
Naše dcera se včera vrátila od vás
z DISu, a byla úplně hotová z toho,
jak to tam bylo super. Vykládala nám
dopodrobna zážitky včetně všech her
tak, jak jsme to s ní ještě nezažili. Úplně
jsme na ni hleděli, a kdyby už nebylo
10 hodin večer, tak by mluvila doteď.
Takže díky moc všem organizátorům,
jste tam moc šikovní.

My a společnost

Adaptační

Média
Školní
výlet
4%

Věřím,
tedy jsem!

3%

10 %

11 %
Moje třída,
moje parta!

2%
3%
29 %

Témata
kurzů

Závislosti
19 %

9%

10 %

Budoucnost
Vztahy

Sebepoznání

10 | 11

Prázdninové
a víkendové akce

Prázdninové a víkendové akce, neboli
„víkendovky“, jsou v první řadě víkendy
a akce pro potomky Starých Pák, Mladých mamek i pro jejich přátele. Každá
z těchto akcí dostala svůj ustálený název: Střapec, Lis a Košt. Liší se od sebe
obsahem a tematickým zaměřením (seznamovací, formační, duchovní) a také
věkovou hranicí (pro mládež od 14 let
nebo od 18 let).

který navazoval na víkendové Střapce,
se účastnilo 8 mladých lidí. Akce LIS se
účastnilo 51 mladých, včetně 4 asistentů.

Do druhé linie „víkendovek“ řadíme víkendy a akce pro další cílové skupiny
jako např. mládež ze salesiánské rodiny, věřící mládež (biřmovanci), rodiny
s dětmi a snoubenecké páry.
Aby byl obraz ucelený, je třeba ještě
zmínit víkendovky mimo DIS, zvané
„outdoor“.

Personální obsazení
Salesiáni Josef Klinkovský, František
Bezděk, Vladimír Kopřiva, Jakub Švanda a naši asistenti.
Akce Střapec I.a II. přijelo celkem 64
účastníků, z toho bylo 9 asistentů,
kteří tvořili jeden tým spolu se salesiány. Prázdninového „Střapce na vodě“,

Ostatní víkendovky
a prázdninové akce v roce 2017
Pravidelné obnovy před velikonočními a vánočními svátky, Velikonoce
na DISu, Silvestr (vánoční prázdniny
na DISu) a série 4 víkendů pro zasnoubené „Chodíme spolu“.
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Statistika víkendových akcí
• Střapec I. > 4. – 6. 5. 2017
32 účastníků

• Střapec II. > 11. – 13. 5. 2017
28 účastníků

• LIS > 13. – 15. 10. 2017
50 účastníků

• Postní obnova > 10. – 12. 3. 2017
10 účastníků

• Velikonoce > 12. – 16. 4. 2017
73 účastníků

• Adventní obnova > 8. – 10. 12. 2017
17 účastníků

• Silvestr 2016 > 29. 12. 2017 –
•

1. 1. 2018 > 49 účastníků
Chodíme spolu > 4 víkendy v lednu
až dubnu 2017 > 10 účastníků

LETNÍ TÁBORY DIS
Tábor DIS 2017 – Trosečníci
V termínu 2. – 12. 8. 2018 se uskutečnil 3. ročník letního tábora DISu - Trosečníci. Na táboře bylo 25 účastníků,
kterým se věnoval tým 7 vedoucích
pod vedením Štěpána Musila, kterým
dobře vařily dvě kuchařky.

Z táborové kroniky: Celé to začalo
celkem nevinně. Děti byli pozváni
na dovolenou all inclusive na ostrov
Martinique v Karibiku. Účastníci zájezdu přijeli na letiště Eliška ve Fryštáku,
prošli si klasickými procedurami jako je
odbavování, vyřizování cestovního víza
apod. No a k večeru už jsme mohli nasednout a odlétat. Stalo se však něco
strašného. Zhruba v půlce letu se letadlo začalo otřásat a nekontrolovatelně
se řítilo k zemi. Jako zázrakem všichni
přežili, zůstali jsme ale trčet na pustém
ostrově a nevěděli jsme, co bude dál.
Jedno jsme ale věděli, musíme přežít!
Začali jsme se tedy dle příruček přežití,
které naštěstí byli v letadle s námi
a nebyly při pádu poškozeny, učit jak
získat vodu, jak upéct chleba, anebo
jak postavit přístřešek.

Tábor DIS 2017 – Western
Základna Eliška si ale ještě ani nestihla oddechnout od trosečníků, a už
se proměnila na osadu Elisville, kde
parta ostřílených kovbojů vítala nové
osadníky, přijíždějící na divoký západ.
Donesli se k nám však zprávy o útoku na blízké město Elistown, které
napadli indiáni. Začalo tedy stíhání
indiánů. Čím více jsme ale celou věc
vyšetřovali, tím více nám bylo jasné, že
s těmito indiány nebude něco v pořádku. To nám také potvrdil indiánský

náčelník, který za námi jeden večer
přišel a důkazy nás přesvědčil o tom,
že nemáme co dočinění s indiány, ale
s bandity, kteří se za indiány pouze
vydávají, aby mohli ukořistit dávný
indiánský poklad.
Tábor Western se uskutečnil v termínu 13.– 28. 8. 2017. Na táboře bylo
23 účastníků, kterým se věnoval tým
7 vedoucích pod vedením Thomase
Strohbacha, jídlo zajišťoval výborný
kuchař pan Bohouš Pavliš.
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DIS klub volnočasové
zařízení pro děti a mládež
v roce 2017

V DIS klubu jsou nové dvě věci: vedoucí a kroužky. Vezměme to popořadě. V létě se s námi rozloučil Eda
Kotikov, aby od září oblékl slušivý
stejnokroj Policie ČR. Eda vedl DIS
klub 4 roky a patří mu za jeho službu
velký dík. Podařilo se mu vybudovat
posilovnu, pořádat příměstské tábory a ustát konﬂikty mezi kluky. Také
začal s kurzy Break Dance, ve kterých
pokračuje i v tomto školním roce.
Od nového školního roku má DIS klub
na starosti Kuba Švanda. Trefný komentář napsala na začátku roku jedna
disklubačka: „Nikoho horšího jste
nesehnali?“ Takže si na sebe zvykáme.

není jen oprava motorek, ale také se
na nich na jaře povozit, prezentovat se
na jízdě veteránů, vědět jaké věci jsou
potřeba k získání řidičáku či přihlášení
motorky. To, že začínáme opravou,
má nejen svůj praktický důvod (aby
bylo na čem jezdit), ale i výchovný cíl:
Když si něco sám opravím, chovám se
k tomu s větším citem.

Novinkou letošního školního roku jsou
dva kroužky: horokroužek a motokroužek. Náplň horokroužku si asi
umíte snadno představit – lozíme
po stěně, učíme se základní uzly a jištění, důvěřovat si jeden druhému a být
k sobě kamarádský. Motokroužek je
určen pro kluky a klidně i pro holky
od 12 let. Momentálně opravujeme
Babettu 210, Jawu 23. V pořadí pak
jsou další Pionýři a Babetty. Cílem však
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Kroužky DIS klubu
• Breakdance > pondělí a středa
16:45 – 17:45

• Horokroužek I > pondělí
15:30 – 16:30

• Horokroužek II > pondělí
16:45 – 17:30

• Motokroužek > čtvrtek
17:00 – 18:30

• Posilovna dívky > pátek
16:45 – 17:45

• Posilovna kluci > úterý
16:45 – 17:45
DIS klub je otevřen od pondělí do
pátku od 12:30 do 18 hod.

Příměstské tábory
V době prázdnin Eduárd Kotikov organizoval příměstské tábory pro místní
děti a mládež, které jsou pomocí
zvláště rodičům s mladšími dětmi.

• Sportovní příměstský tábor
10. – 14. 7. 2017 > 12 účastníků

• Počítačový příměstský tábor
17. – 21. 7. 2017 > 9 účastníků

• Taneční příměstský tábor
14. – 18. 8. 2017 > 14 účastníků

Technický úsek pro rok 2017
Na úseku pracuje 6 zaměstnanců
na 5,75 úvazek. Jsou to 3 recepční,
1 pokojská a 2 kuchařky. Letos máme
dlouhodobě nemocnou pokojskou
a úklid zajišťujeme zvýšeným úsilím
jedné nejmenované zaměstnankyně.
Úklid a bar jsou příležitostně doplňovány brigádníky (hlavně v červenci,
v srpnu a o víkendech). Údržbu
provádíme svépomocně.
Pustili jsme se do výměny sprchových
koutů na pokojích. Je jich celkem 11.
Už více jak z poloviny jsou opravené.
Je až neskutečné, jak náš důchodce
údržbář při věku 75 let klečí na kolenou a obkládá.

V červenci 2018 by mělo dojít k výměně správce domu. Vše je ale podmíněno zařazením nové učňovské školy
do sítě škol ministrem školství.
Proto jsme se pomalu dali do oprav
kanceláří vedle hlavního sálu.
Do hlavních prázdnin bude hotovo.
Letošní podzimní vichřice vykonala
své: spadla nám z větší části omítka
z jihozápadního štítu a zbytku hrozilo
spadnutí. Vzhledem k výšce objektu – 21 metrů – se jednalo o rizikovou záležitost, protože štít zasahuje
k pozemku sousedů. Proto jsme se
rozhodli k razantnímu kroku. Štít jsme
opravili, zateplili a namalovali na něj
logo DISu.

Vybrané opravy a údržba
Malování místností

21 458Kč

Výměna koberců

11 463Kč

Sprchové kouty

57 390Kč

Další opravy a servisní služby

68 765Kč
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Hospodaření v roce 2016

VÝNOSY
Dotace Města Fryštáku

160 000

Dotace Zlínského kraje

102 000

Příspěvky SKM

333 000

Dary celkem

514 910

Členské příspěvky

8 520

Tržby z prodeje služeb

4 807 589

Úroky

83

Výnosy celkem

5 926 102
NÁKLADY

Spotřeba materiálu

1 834 676

Spotřeba energie

580 667

Opravy

172 914

Služby

704 515

Osobní náklady celkem
Jiné náklady
Náklady celkem

2 139 311
220 016
5 652 099

20 | 21

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 31. 5. 2018
Mgr. František Bezděk
předseda pobočného spolku

Salesiánský klub mládeže, z. s. Dům Ignáce Stuchlého,
P. Ignáce Stuchlého 26/27, 763 16 Fryšták, t.: 577 911 065,
e-mail: dis@disfrystak.cz, www.frystak.sdb.cz

