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Výroční zpráva Salesiánského klubu mládeže, z. s.  
Domu Ignáce Stuchlého za rok 2020 

 
 

Dům Ignáce Stuchlého není místo, ale lidé 
„DIS mění lidi. Pomáhá se zamyslet, zjistit o sobě věci, které 
předtím neznal. Mění ducha i duši. Slovy ty pocity popsat 
nejdou.“         vzkaz účastníka 

 
Na rok 2020 jsme měli naplánovanou naši hlavní činnost ve stejném duchu jako v předešlých letech: 

 
Orientační dny ® 
jsou zážitkové, tematické kurzy pro třídy druhých stupňů základních škol a střední školy. Zábavnou a 
netradiční formou se snažíme budovat dobré třídní vztahy a otevíráme různá životní témata týkající 
se vztahů, vlastní budoucnosti, životních hodnot a dalšího. 

Víkendové akce 
jsou zážitkové víkendy pro mladé. Je to příležitost k setkání mezi sebou navzájem, objevování nových 
přátel a nacházení vlastní identity. 

Letní příměstské a pobytové tábory 
jsou naší hlavní prázdninovou nabídkou.  

DISklub 
je volnočasový klub pro mládež z Fryštáku a okolí s nabídkou kroužků.  

Pro veřejnost 
Vytvoření zázemí pro rodinné dovolené, duchovní cvičení a vzdělávací setkání salesiánské rodiny a 
Starých pák. Možnost sportovně se vyžít především na horolezecké stěně. 
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 Organizační struktura 

Předseda:   
P. Mgr. Jan Blaha SDB 
 

Sekce předsedy: 
Bc. Dagmar Zlámalíková – asistentka, propagace, kontakt s veřejností, do 31. 3. 
 

Pedagogická sekce 
Orientační dny a Projekt Rozvoj kompetencí pro demokratickou kulturu: 

Ing. Thomas Strohbach – vedoucí 
Zuzana Sluková, do 29. 2. 
Bc. Šimon Král, do 15. 2. 
Mgr. Hana Hladká, od 1. 4. mateřská dovolená 
Bc. Dagmar Zlámalíková, od 1. 4. 
František Horsák  
Mgr. Martina Javoříková, do 30. 6. 
Martina Skaličková 
Kateřina Kuběnová, od 1. 9. 
Aneta Češková, od 1. 9. 
Bc. Christine Czechová, od 1. 9. 
externí instruktoři – 57 

Víkendové a prázdninové akce: 
              P. Mgr. Josef Klinkovský SDB – vedoucí víkendových akcí, správce počítačové sítě 
DISklub, pobytové a příměstské tábory: 
              Kateřina Vyoralová – vedoucí, koordinátorka pobytových a příměstských táborů 
  Eduárd Kotikov, Jakub Švanda, Pavel Caha – vedení kroužků a táborů 
  Mgr. Martina Javoříková – manažerka Projektu příměstské tábory 
    
Dobrovolná služba: 
              Kateřina Kuběnová, Pavel Staňo, od 1. 9. Jana Červenková 
  
Ekonomická sekce: 

Ing. Radomíra Skaličková 
 

Technická sekce: 
Jakub Švanda SDB – správce, vedoucí 
Jiřina Hellerová – kuchařka 
Marta Končáková – kuchařka 
Bc. Pavla Jungmannová – pokojská 
Alena Světlíková – recepční 
Iva Lauterkrancová – recepční, do 17. 4. 
Zuzana Musilová – recepční 
Zuzana Gajdošová – recepční, od 16. 9. 

 brigádníci, dobrovolníci 
 
(SDB – Salesiáni Dona Boska – členové řeholní kongregace, která DIS zřídila) 
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Z běžného roku se stal rok velkých změn díky pandemii Covid 19. Proto rok rozdělujeme po měsících: 
 
Leden/únor 
Proběhlo 19 kurzů OD, 2 víkendové akce, 2 vzdělávací víkendy pro instruktory OD a víkendových akcí, 
DISples a Den otevřených dveří. 
 
Březen/duben (lock down): 
Jako jedni z prvních jsme nabízeli pomoc s nákupy. Byla i nabídka telefonického rozhovoru. Šili jsme a 
rozdávali roušky z vlastních zdrojů (asi 1000 kusů) – některé z nich jsme poskytli technickým službám, 
Coop diskont, Benzina ve Fryštáku a salesiánům do Turína.  
Naši pedagogové začali natáčet krátká videa/zamyšlení na youtube kanále: 
https://www.youtube.com/channel/UCWTRfJt73P6Pr0SckrWB5Pg (Pomohlo nám to zůstat 
s mladými v kontaktu a snažili jsme se jim zprostředkovat povzbuzení a zamyšlení nad důležitými 
hodnotami: vztahy a sociální sítě). 
Velikonoce online – spojení s mladými, úkoly na dálku, stream z kaple DISu. 
 
Květen/červen: 
Opět jsme otevřeli kroužky (horolezecký, posilovna, breakdance, stolní tenis, motokroužek) 
Nabízeli jsme možnost ubytování a rodinných dovolených na DISu. 
Víkendovka Střapec pro mladé. 
 
Červenec/Srpen: 
Zrealizovali jsme všech 7 naplánovaných táborů. 
Nabízeli jsme prostory k rodinným dovoleným. 
 
Září/říjen: 
Realizovali jsme 19 kurzů OD a jednu víkendovku LIS pro mladé.  
Rozeběhly se kroužky (horolezecký, posilovna, breakdance, stolní tenis). 
 
Říjen/Listopad/Prosinec: 
3. 10. 2020 – 23. 11. 2020 Kroužky pozastaveny. (listopad/prosinec se zase rozeběhly, kromě 
breakdancu) 
Nabízeli jsme telefonický kontakt pro rozhovor, pomoc s doučováním, spolupráci městu (kdyby bylo 
potřeba…). Na Kraji jsme nabídli hlídání dětí zdravotníkům a naše prostory. 
Otevřeli jsme výdejové okénko. 
V prosinci jsme nabídli prostory DISu veřejnosti formou nabídky Adventních dílen. (s rouškou a 
nutným přihlášením předem, abychom ohlídali počty 10 účastníků), na baru byla speciální nabídka 
vánočních horkých nápojů. Dílny byly asi z 60% využity. 
Proběhla adventní duchovní obnova. 
V době, kdy to bylo povoleno, probíhaly ranní mše v kapli a byl umožněn přístup veřejnosti na 
horolezeckou stěnu a do venkovního areálu DISu (který využívají především třídy MŠ).  
 
 

 
 
 

https://www.youtube.com/channel/UCWTRfJt73P6Pr0SckrWB5Pg
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Něco málo statistiky 
Orientační dny ® - 38 kurzů, 760 účastníků 

 
Víkendové akce 
Potáborko – 31. 1. – 1. 2. – 35 účastníků 

Výtvarný víkend – 28. 2. – 1. 3. – 44 účastníků 

Střapec – 12. – 14. 6. – 35 účastníků  

LIS – 2. – 4. 10. – 29 účastníků 

Adventní obnova – 11. – 13. 12. – 10 účastníků 
 

Letní příměstské a pobytové tábory 
Pobytové tábory 
V době prázdnin 2019 jsme uspořádali 3 tábory. 
5. – 12. 7.  Zlámanec – Středoškolák – 19 účastníků, 8 instruktorů 
19. – 29. 7. Vidče – 2. stupeň ZŠ – téma Hra o trůny – 24 účastníků, 9 instruktorů 
6. – 16. 8. Fryšták-Eliška – 2. stupeň ZŠ – Indiáni – 25 účastníků, 9 instruktorů 

 

Příměstské tábory 

 

Tvořivý – 13. – 17. 7. – 15 účastníků 

Horo – 20. 7. – 24. 7. – 15 účastníků 

Sportovní – 27. – 31. 7. – 13 účastníků 
Indiánský – 10. – 14. 8. – 12 účastníků 

 

Krátká videa - https://www.youtube.com/channel/UCWTRfJt73P6Pr0SckrWB5Pg 
3 nešvary s mobilem 419 zhlédnutí 

Jak komunikovat na síti 338 zhlédnutí 

7 tipů, jak omezit čas na sítích 505 zhlédnutí 

Co mají soc. sítě společného s Avatarem 595 zhlédnutí 

Porno 2,7 tis. zhlédnutí 

Jak si vybrat partnera 1,4 tis. zhlédnutí 

Jak sex ničí vztahy 3,1 tis. zhlédnutí 

Hádka skládka 853 zhlédnutí 

Hrdina tvého života 1,3 tis. zhlédnutí 

Co nás dělá šťastnými 1 tis. Zhlédnutí 

Dnešní doba a Velikonoce 395 zhlédnutí 

Láska není cit 2,1 tis. zhlédnutí 

 

Technický úsek 
 
V roce 2020 proběhlo vymalování 16 pokojů a 3 chodeb, oprava sklepních prostor. 

https://www.youtube.com/channel/UCWTRfJt73P6Pr0SckrWB5Pg
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Hospodaření v roce 2020 
 

Výnosy      

 

Dotace Města Fryštáku          200 000   

Příspěvek SKM   355 000 

Dotace EU PT–MPSV  144 258 

Dotace EU RKDK–MŠMT      1 805 276 

Dotace JU ČB      25 920 

Dary celkem                 1 075 850 

Členské příspěvky       8 250 

Covid ubytování II   105 300 

ÚP Antivirus                               318 056 

Tržby z prodeje služeb          2 512 204 

Úroky             293 

Jiné výnosy           2 766 

Výnosy celkem            6 553 173 

 

 

Náklady      

 

Spotřeba materiálu             1 467 735 

Spotřeba energie  458 294 

Opravy    192 021 

Služby                593 932 

Osobní náklady celkem        3 653 795 

Jiné náklady     198 888 

 

 

 

 

Náklady celkem            6 565 665 
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Velmi si vážíme vaší finanční i duchovní podpory i v nepříznivé době a toho, že jste měli zájem, jak 
na tom jsme. Je to pro nás povzbuzení i závazek, abychom tu mohli být stále pro mladé. 
 

Konkrétně děkujeme: 
• 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 velmi důležitý 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. 

 
 
Do salesiánského díla ve Fryštáku vkládáme veškeré své síly a vize. Bez finanční podpory se 
v následujících letech neobejdeme. Budeme vděčni, když se k nám přidáte v naší práci pro mládež. 

https://www.disfrystak.cz/pojdte-do-toho-s-nami/ 

 
 

Ve Fryštáku 18. 5. 2020 
 

Mgr. Jan Blaha  
předseda pobočného spolku  

https://www.disfrystak.cz/pojdte-do-toho-s-nami/
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Salesiánský klub mládeže, z. s. Dům Ignáce Stuchlého   
P. Ignáce Stuchlého 26/27, 763 16 Fryšták 

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

podporují: 
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