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ÚVOD  

 

 

     Víkendové akce v Domě Ignáce Stuchlého (dále jen DIS) ve Fryštáku jsou 

ojedinělou formou práce s mládeží v České republice. Těchto třídenních akcí se 

každý rok účastní několik set mladých lidí ze všech koutů naší země, a proto je to 

fenomén, kterým bychom se měli zabývat. 

     Hlavním těžištěm mého zkoumání je otázka, jaký mají víkendové akce ve 

Fryštáku smysl. Pomáhají mladým lidem řešit jejich problémy? Odnášejí si účastníci 

zážitky z víkendových akcí do svého života? Mají tyto akce pozitivní vliv na 

morálku zúčastněných? Široká paleta akcí, které se v DISu konají, nám nabízí různé 

pohledy. Tyto víkendy lze rozdělit do čtyř kategorií: sportovní a zážitkové, kreativní, 

akce sebepoznávací a s duchovním obsahem a celoroční cykly, při nichž se 

pravidelně setkává skupina 10 – 20 lidí (například tzv. formace nebo setkání párů).1  

     V této práci vycházím z těchto svých hypotéz: 

     Víkendové akce v DISu mohou sloužit jako prevence sociálně patologických 

jevů. Pokud mladí ve Fryštáku zažijí něco pozitivního, najdou si tam dobré přátele, 

zjistí, že lze čas trávit i jiným způsobem, než kouřit či pít alkohol. 

     Velmi podstatným smyslem těchto akcí je jejich náboženský rozměr. Tento dům 

je církevním zařízením, jehož zřizovatelem je Salesiánská provincie Praha. Již od 

počátku jsou víkendové akce stěžejním cílem pastorace mládeže v DISu. Pořádají se 

zde akce s duchovním obsahem, jako jsou například duchovní cvičení. Tématické 

víkendy chtějí podporovat věřící na cestě k Bohu. Velmi důležité je křesťanské 

prostředí v domě, které pomáhá evangelizovat nevěřící mládež.  

     Dalším smyslem víkendů by mohlo být prohloubení a rozšíření znalostí mládeže 

v určitém oboru. Některé akce, jež jsou specificky zaměřené na jeden obor činnosti, 

například kreativní, mohou přilákat mladé lidi, kteří se o tuto aktivitu zajímají, aby se 

naučili nové dovednosti.  

     Při outdoorových a zážitkových akcích si účastníci mohou sáhnout na dno svých 

fyzických a psychických sil. Cílem těchto víkendů je proto dokonalejší sebepoznání 

účastníků. 

____________________________________________________________________ 
1 Viz Charakteristika víkendových akcí [online]. Dostupné z  www.disfrystak.cz/texts/va/charakter. 
html.      
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     Celoroční cykly mohou pomoci mladým lépe poznat sebe i druhé a také navázat 

přátelství s ostatními účastníky. Mládež se může začlenit do party vrstevníků, což je 

v adolescentním věku velmi důležité. Tyto víkendy také mnohdy zastupují funkci 

společenství, které v některých farnostech chybí. 

     Cílem této práce je zjistit, zda platí mé hypotézy v praxi. Zaměřím se pouze na 

víkendové akce, které trvají od pátečního večera a končí zpravidla nedělním obědem. 

Smysl tematických víkendů bych chtěla zkoumat z různých úhlů pohledu, a proto 

jsem práci rozdělila do několika částí: pro koho jsou tyto akce určeny a jací jsou 

jejich účastníci, kdo víkendy ve Fryštáku vede a jakými metodami s mládeží pracuje. 

Stěžejní část tvoří průběh víkendových akcí – jaké činnosti se v DISu provozovaly 

od roku 1997 do ledna roku 2005, dále jakým způsobem jsou víkendy financovány a 

propagovány. Poslední část je věnována zhodnocení smyslu víkendových akcí.  
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1. SALESIÁNI  

A DŮM IGNÁCE STUCHLÉHO  
 

 

     Dříve, než se začneme zabývat účastníky víkendových akcí, měli bychom se 

krátce zmínit o kongregaci salesiánů a Domě Ignáce Stuchlého.  

 

1.1. Salesiáni 

     Zakladatelem kongregace salesiánů, která se původně nazývala Společnost 

svatého Františka Saleského (dnes Salesiáni Dona Boska, SDB) se stal Ital Jan Bosko 

(1815–1888), který byl knězem v Turíně. Tento charismatický člověk si brzy všiml 

chlapců pracujících v průmyslovém městě, kteří se po práci bezcílně toulali ulicemi a 

neměli kam jít. Za začátek salesiánského díla je považován 8. prosinec roku 1841, 

kdy se Don Bosko ujal chudého chlapce Bartolomea, kterého chtěl kostelník vyhnat 

z chrámu. Bosko ho oslovil, spřátelil se s ním a nabídl mu, že může příští neděli zase 

přijít a dozví se něco o Bohu a o víře. Bartolomeo další týden skutečně přišel a 

přivedl s sebou i své kamarády, které Don Bosko učil katechismus. Počet chlapců 

narůstal, takže brzy Boskovi nestačila sakristie, a proto hledal pro „své“ chlapce lepší 

místo. Po mnoha potížích zakotvili v turínské čtvrti Valdocco, kde vznikla tzv. oratoř 

– místo, kam mohli chlapci za Donem Boskem přijít a učit se žít s Bohem. Oratoř jim 

nahrazovala domov, mohli se zde vzdělávat, hrát si a sportovat. Hlavním mottem 

Jana Boska se stalo „Dej mi duše, ostatní si vezmi.“ Díky své bezmezné péči a 

starosti o opuštěné chlapce dokázal Don Bosko rychle odpovědět na potřebu 

průmyslové doby. V roce 1934 byl svatořečen a roku 1988 ho papež Jan Pavel II. 

prohlásil Otcem a Učitelem mládeže. 

     Ideály Dona Boska se brzy rozšířily z Itálie do celého světa. Posláním salesiánů je 

věnovat se po vzoru Dona Boska mládeži, zvláště jakýmkoliv způsobem ohrožené. 

Salesiáni jsou v současnosti nejrozšířenější mužskou řeholní společností v naší 

republice. V duchu svého zakladatele působí v DISu ve Fryštáku, v Salesiánských 

střediscích mládeže (například v Praze, Plzni, Českých Budějovicích), ve školách (na 

pražském JABOKu, Teologické fakultě Jihočeské univerzity a Univerzitě Palackého 

v Olomouci), ve sdělovacích prostředcích (nakladatelství Portál, časopis Salesiánský 
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magazín), ve farnostech (například Zlín, Teplice) atd. Metodami salesiánské práce 

s mladými lidmi jsou inspirována občanská sdružení Salesiánské hnutí mládeže 

(SHM) a Salesiánské kluby mládeže (SKM).  

     Ženskou obdobou salesiánů je kongregace dcer Panny Marie Pomocnice (FMA), 

kterou založila spolupracovnice Dona Boska Marie Dominika Mazzarellová      

(1837 – 1881).2 

 

1.2. Dům Ignáce Stuchlého 

     Dům Ignáce Stuchlého ve Fryštáku založila 1. září 1996 Salesiánská provincie 

Praha v objektu, který salesiáni vlastní už od roku 1927. Tento dům patří mezi tzv. 

domy setkávání, jako například exerciční domy.  

      DIS nese ve svém názvu jméno prvního významného českého salesiána Ignáce 

Stuchlého (1869 – 1953), protože zde tento kněz založil první chlapeckou střední 

školu s internátem, kde vychovával budoucí salesiány. Tato škola existovala kromě 

období války do roku 1950, kdy byl dům zabrán komunistickou vládou. Salesiáni ji 

byli nuceni opustit. V době totality sloužil dům jako domov důchodců. Salesiánům 

byl vrácen v roce 1990 a po rozsáhlé rekonstrukci slouží jako „pobytové výchovně 

vzdělávací zařízení pro mládež.“3 V současnosti může DIS ve 22 pokojích ubytovat 

60 lidí. V domě je dále k dispozici vlastní kaple, velký sál, jídelna a bar, tělocvična 

s lezeckou stěnou, výtvarný ateliér a tři klubovny. Venku se nachází hřiště, ohniště a 

malé parkoviště. Trvale zde bydlí salesiáni a někteří stálí zaměstnanci (viz struktura 

DISu – příloha č. 1). 

     Pastorační činnost DISu je zaměřena na mládež a mladé dospělé, kterým může 

nabídnout širokou paletu aktivit. Kromě víkendových akcí se v DISu pořádají také 

jednodenní akce (ples, karneval apod.). Velmi navštěvované jsou vícedenní akce 

(například Silvestr, Velikonoce, prázdninové zahraniční akce) a Orientační dny, což 

jsou třídenní akce určené dětem z osmých a devátých tříd a středoškolákům. 

Orientační dny jsou zaměřené na hledání vlastní identity a zlepšení vztahů 

v kolektivu. Své ubytovací kapacity nabízí DIS k dispozici dalším institucím a 

organizacím, které pracují ve výchovné a sociální oblasti.  

 

____________________________________________________________________ 
2 Viz. Kdo jsou salesiáni [online]. Dostupné z www.sdbplzen.cz/kdo_salesian.htm.  
3 Viz. MARTINEK, M. Výchovně pastorační projekt 1. 
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2. ÚČASTNÍCI VÍKENDOVÝCH AKCÍ 

V DOMĚ IGNÁCE STUCHLÉHO  
 

 

     V této kapitole se zaměříme na účastníky víkendových akcí v Domě Ignáce 

Stuchlého. Postupně bychom měli pomocí analýzy odpovědět na otázky pro koho 

jsou tyto akce určeny, jací lidé a za jakým účelem DIS navštěvují, co je jejich hlavní 

motivací a kdo nebo co je na víkendech v DISu láká. 

 

2.1. Cílová skupina 

     Většina víkendových akcí pořádaných  DISem je určena pro mládež mezi patnácti 

až třiceti lety. Některé akce, převážně duchovního a outdoorového zaměření, jsou 

věkově omezeny od sedmnácti či osmnácti let, jiné, například hudební víkendy, jsou 

zpřístupněny již od třinácti let.  

     Cílovou skupinou jsou podle Výroční zprávy z roku 2000 „mladí lidé, kteří 

hledají své místo v životě a chtějí postoupit dál ve svém osobním zrání.“4 Těmto 

lidem je určena široká paleta víkendových akcí s různým tématickým zaměřením 

(sportovní, kreativní, zážitkové, duchovní), kde mohou poznat stejně smýšlející 

vrstevníky a navázat nová přátelství. Pro mládež jsou velmi důležité vrstevnické 

skupiny, ve kterých se „dospívající učí stávat se více lidmi“5. V těchto skupinách 

dochází k hledání identity a k formování názorů a životních hodnot. K tomu, aby 

byly tyto hodnoty pozitivní, napomáhá DIS celoročními cykly, ve kterých se stejná 

skupina lidí periodicky setkává a funguje jako parta nebo v případě duchovních akcí 

jako společenství6. Na těchto víkendech se přitažlivou formou probírají různé 

problémy, které mladé lidi trápí. Vedoucí akce se snaží zprostředkovat účastníkům 

náhled k řešení. 

     Další skupinou, pro kterou jsou víkendové akce určeny, je mládež hledající smysl 

života, věřící v Boha i tápající „na cestě“. Přítomnost  salesiánů  v domě se může stát  

____________________________________________________________________ 
4 MARTINEK, M. Výroční zpráva za rok 2000 (interní materiál) 2. 
5 KAPLÁNEK, M. Pastorace mládeže 39. 
6 Parta je skupina vrstevníků, kteří jsou si blízcí, mají podobné zájmy a často se společně scházejí. 
Pojem společenství je používán pro skupinu (nejen) mladých věřících lidí, kteří se setkávají, aby 
společně prohloubili svou víru. (viz. KAPLÁNEK. Pastorace mládeže 69 – 71) 
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vhodnou příležitostí k rozhovoru o víře, při kterém je možné jednotlivce osobně 

duchovně doprovázet. Z hlediska evangelizace je důležitá opravdově prožívaná víra. 

Vedoucí, kteří chtějí svědčit o Kristu, by měli být vyspělými křesťany, aby dokázali 

svou víru předávat dál. V této souvislosti uvádí Kaplánek rozdíl mezi dřívější formou 

pastorace mládeže7 a její formou obnovenou: dříve se kladl větší důraz na 

dodržování pravidel, problémy byly řešeny z hlediska moci a jedinci mohli být 

nepozorovaně využíváni pro zájmy instituce. Dnes jsou důležitější vztahy, nastává 

příklon k osobnímu doprovázení a stále více jsou respektovány zájmy jedince8. 

     Víkendové akce jsou otevřené i mladým lidem, kteří pocházejí z problémových 

rodin. Tito lidé mají potíže například s navazováním vztahů, s experimentováním 

s návykovými látkami nebo mají sklony k sebevraždám. DIS se jim snaží vyjít vstříc 

pořádáním speciálních akcí (víkendové akce Nechcete žít sami?, celoroční cyklus 

Jeden rok pro ty, kdo to nevzdali), případně zprostředkovává i odbornou 

psychologickou a psychiatrickou pomoc. 

     Poslední skupinou, pro níž jsou víkendové akce ve Fryštáku určeny, je mládež, 

která se zajímá o druhé a chce obětovat svůj čas, aby se mohla věnovat výchovnému 

a sociálnímu působení na své vrstevníky. Těmto lidem umožňuje vedení DISu 

podílet se na organizaci víkendových akcí jako dobrovolník, a tak rozvíjet své 

schopnosti a smysluplně trávit svůj volný čas.  

     Z výše uvedených cílových skupin mládeže, pro kterou se v DISu připravují 

tématické víkendy, vyplývá, že zahrnují opravdu podstatnou část mládeže s jejími 

zájmy i problémy. Víkendové akce nejsou určeny pouze pro mladé lidi se 

speciálními potřebami (těžce handicapované jedince), kteří by kladli na vedoucí 

zvýšené nároky a vyžadovali náročnější péči. DIS je však otevřen integraci 

postižených, a proto jsou soběstační postižení nebo vozíčkáři s asistentem vítáni.  

V domě je pro vozíčkáře k dispozici jeden kompletně vybavený bezbariérový pokoj 

s vlastním sociálním zařízením, součástí DISu je i výtah.  

     Bližší specifika účastníků, kteří jezdí na víkendy do Fryštáku se pokusím 

analyzovat v následující kapitole. 

 

____________________________________________________________________ 
7 pastorace mládeže znamená výchovné působení dospělých na mladé lidi i výchovné působení 
mladých lidí na sebe navzájem (viz. KAPLÁNEK. Pastorace mládeže 11.) 
8 Viz. KAPLÁNEK, M. Pastorace mládeže 43. 
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2.2. Analýza účastníků víkendových akcí 

     V úvodu této kapitoly jsem si kladla otázky, jací lidé a za jakým účelem na 

víkendové akce jezdí. Nyní se pokusím na tyto otázky odpovědět pomocí analýzy. 

Účastníky víkendů v DISu lze analyzovat podle třech faktorů: pohlaví, věku a 

motivace, se kterou do Fryštáku přijíždějí. Pro tuto analýzu jsem využila interní 

databáze účastníků DISu a výsledky dotazníků (příloha č. 2). Zjištěné údaje se 

snažím interpretovat na základě poznatků vývojové psychologie. 

 

2.2.1. Analýza účastníků podle pohlaví 

     Pokud chceme analyzovat účastníky víkendových akcí v DISu podle pohlaví, 

musíme si tyto akce rozdělit na zážitkové, kreativní, duchovní a celoroční cykly.      

     Sportovní a zážitkové akce, které pořádá DIS, zahrnují například sjíždění řek, 

lezení po skalách, průzkum jeskyní, lyžování a toulky zimní přírodou, paragliding, 

hraní volejbalu, jízdu na kole, sebeobranu a mnoho dalšího. Převážné většiny těchto 

akcí se účastní více mužů než žen. Ženy převládají pouze v cyklisticky zaměřených 

víkendech, na lyžování a na zážitkových akcích.9 Tento fakt je dán tím, že ve věku 

adolescence si chlapci upevňují svou identitu soupeřením s druhými10 a na 

sportovních a zážitkových víkendech jde především o vítězství nad druhým, nad 

sebou samým a sáhnout si na „dno“ svých možností. U dívek nebývá hlavním cílem 

zvítězit, a proto se účastní spíše zážitkových akcí, ve kterých mají příležitost poznat 

samy sebe. 

     Kreativní akce jsou zaměřeny na veškerou uměleckou činnost - od malování na 

různé materiály přes divadelní dílnu a hudebně zaměřené víkendy až po 

fotografování a keramiku. Na těchto víkendech naopak většinou převládají ženy.11 

Tento údaj můžeme vyvozovat z toho, že dívky mají lepší jemnou motoriku a vztah 

k ručním pracím, umí lépe kooperovat a nejsou zaměřeny na nejlepší výkon. Protože 

mají muži rádi technické věci, jsou výjimkou víkendy věnované fotografování, 

kterých se zúčastnilo pokaždé více mužů než žen. Taneční víkendy zase 

předpokládají  spoluúčast  celého  tanečního  páru,  a proto je na těchto akcích poměr 

 

____________________________________________________________________ 

9 Databáze účastníků víkendových akcí v DISu (interní materiál). 
10 Srov. VÁGNEROVÁ 265. 
11 Databáze účastníků víkendových akcí v DISu (interní materiál). 
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mužů a žen téměř vyrovnaný.12 

     Na sebepoznávací a duchovní akce jako jsou duchovní cvičení (exercicie) a 

víkendy věnované různým duchovním tématům (modlitba, povolání apod.) přijíždí 

více žen než mužů. Na exerciciích je poměr účastníků téměř vyrovnaný, vždy ale 

převládají ženy. Výjimkou jsou víkendy věnované setkání sněmovního kroužku, kde 

se ve dvou případech zúčastnilo více mužů než žen.13 

     Posledním typem akcí jsou celoroční cykly, jejichž cílem je vytvoření skupiny, 

která se bude setkávat periodicky několikrát za rok. Mezi tyto akce patří například 

víkendy Chodíme spolu či kreativní Keramická dílna a dříve konané celoroční akce 

(Jeden rok pro tvou budoucnost, Jeden rok pro ty, kdo to nevzdali nebo Eska a 

sportovně – zážitkový cyklus Luna). V tomto případě je poměr účastníků vždy dán 

charakterem akce: na víkendy Chodíme spolu jezdí v naprosté většině páry, takže je 

poměr mužů a žen vyrovnaný. Na častěji pořádaných tématických víkendech jako 

jsou Eska, Jeden rok pro tvou budoucnost a Jeden rok pro ty, kdo to nevzdali, je 

poměr účastníků téměř vyrovnaný, nebo mírně převládají ženy. Naopak jasně 

profilované akce Keramická dílna a Luna jsou navštěvovány pouze ženami 

(keramika) nebo převážně muži (Luna).14 

     Závěrem lze říci, že se víkendových akcí pořádaných DISem účastní ve větší míře 

ženy než muži. Výjimkou jsou některé sportovně zaměřené akce, kde převládají spíše 

muži a celoroční cykly, ve kterých je poměr účastníků téměř vyrovnaný. Příčinou 

toho, že navštěvuje DIS více žen může být fakt, že ženy chtějí více navazovat a 

budovat vztahy k druhým lidem a spolupracovat s nimi.15 Mají menší problém 

opustit pohodlí svého domova a seznamovat se s novými lidmi.  

     Hlavní otázkou zůstává, zda mají víkendy ve Fryštáku rozdílný smysl z pohledu 

mužů a žen. Z rozhovorů, které jsem provedla s účastníky různých akcí vyplývá, že 

víkendové akce mají trochu odlišný smysl pro ženy než pro muže. Dívky chtějí ve 

Fryštáku především poznat nové lidi a „něco se o sobě dozvědět“16 Chlapci naopak 

hledají ve víkendových akcích možnost seberealizace: „Chtěl jsem si vyzkoušet své 

fyzické schopnosti a schopnost přežít.“17 

____________________________________________________________________ 
12 Databáze účastníků víkendových akcí v DISu (interní materiál). 
13 Databáze účastníků víkendových akcí v DISu (interní materiál). 

14 Tamtéž. 
15 Srov. VÁGNEROVÁ 264. 
16 Pavlína Poslušná (účastnice akce Jeden rok pro ty, kdo to nevzdali). 
17 Jan Tureček (účastník akce Podorlickem na kole). 
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2.2.2. Analýza účastníků podle věku 

     V úvodu předchozí kapitoly jsem zmínila, že cílovou skupinou víkendových akcí 

v DISu je mládež. Vstup na některé akce je umožněn i účastníkům mladším patnácti 

let (například některé hudební víkendy). Ostatní akce považují za hraniční věk pro 

účast dosažení šestnácti, sedmnácti či osmnácti let (některé sportovní a duchovní 

akce). Pokud je věk účastníků omezen, je to většinou v případě outdoorových akcí 

kvůli bezpečnosti, nebo u duchovních akcí z hlediska duchovní vyspělosti. Pro 

analýzu účastníků víkendových akcí je také nejvhodnější rozdělení akcí do čtyř 

kategorií: sportovně zážitkové, kreativní, duchovní a celoroční cykly. 

     Sportovní aktivity jako lezení po skalách nebo sjíždění divokých řek jsou pro 

mládež přitažlivé. Z tohoto důvodu navštěvuje tyto akce nejvíce mladých lidí do 

osmnácti let v porovnání s ostatními druhy akcí. Většina účastníků je však mezi 

osmnáctým až třicátým rokem.18 Touha vyniknout před vrstevníky žene adolescenty 

do náruče adrenalinových sportů. Sportem lze za poměrně krátkou dobu dosáhnout 

úspěchu, který podporuje sebeúctu a posiluje sebevědomí jedince. Mimo jiné mají 

sportovci ve společnosti velkou prestiž.19 Některých akcí se také účastní lidé starší 

čtyřiceti let - především jógy, lezení po skalách a sjíždění řek. Možná, že si tím starší 

účastníci plní své sny z mládí, ale pravděpodobnějším důvodem bude vyzkoušet si, 

zda na to ještě mají. 

     O kreativní víkendy mají největší zájem ženy mezi dvaceti až třiceti lety, poměrně 

velké množství je i účastnic mezi šestnáctým až dvacátým rokem, ale výjimkou 

nejsou ani ty, které překročily čtyřicítku.20 Současné trendy hlásí příklon k ručním 

pracím, moderní je i dramatické umění, a proto nabídka kreativních víkendů oslovuje 

převážně mladé ženy. Nejmladší stejně jako nejstarší věkové skupiny přijíždějí do 

Fryštáku hlavně kvůli novým netradičním technikám jako jsou keramika nebo 

vyrábění gobelínů. 

     Víkendy zaměřené na duchovní témata zaujaly podle Databáze účastníků 

víkendových akcí v DISu především věkovou skupinu mezi dvaceti až pětadvaceti 

lety. Mládež do šestnácti let je spíše výjimkou, naopak vysoký podíl návštěvníků 

____________________________________________________________________ 
18 Databáze účastníků víkendových akcí v DISu (interní materiál). 

19 Viz. VÁGNEROVÁ 258. 
20 Databáze účastníků víkendových akcí v DISu (interní materiál). 
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těchto akcí je mezi osmnácti až dvaceti lety a mezi dvaceti pěti až čtyřiceti lety.21 

Exercicie, které pod víkendy s duchovní tématikou spadají, navštěvují zřídka i lidé 

mladší patnácti či starší šedesáti let. Věkový posun v této kategorii je zřejmý, protože 

tento způsob trávení volného času vyžaduje již určitou křesťanskou i osobnostní 

zralost. 

     V rámci sebepoznávacích akcí se v DISu konají víkendy pro osamělé s názvem 

Nechcete žít sami?. Tento typ akcí je navštěvován převážně lidmi mezi dvaceti až 

čtyřiceti lety, kteří se cítí sami a jezdí do Fryštáku hledat nové přátele. 

     Celoročních cyklů jako jsou víkendy Chodíme spolu, pracovní víkendy, akce 

Jeden rok pro ty, kdo to nevzdali (případně Jeden rok pro tvou budoucnost) atd. se 

účastní zpravidla mladší lidé od šestnácti do dvaceti pěti let, což souvisí s celkovým 

zaměřením těchto akcí na tuto cílovou věkovou skupinu.22 

     Z výše uvedené analýzy účastníků podle věku vyplývá, že nejrozšířenější 

věkovou skupinou, která navštěvuje víkendové akce v DISu, jsou mladí lidé mezi 

osmnácti až třiceti lety, pro které jsou tyto akce určeny a zaměřeny. Zajímavé je, že 

některé outdoorové a duchovní akce navštěvují i účastníci, kteří jsou několik let pod 

věkovou hranicí. Tato skutečnost může být interpretována velkou přitažlivostí těchto 

akcí. Otázkou však je, zda je rozdíl mezi tím, jaký smysl mají tématické víkendy pro 

mladší a starší účastníky. Společné pro všechny věkové skupiny je, že se touží 

seznámit s novými lidmi a příjemně strávit svůj volný čas. Pro mladší účastníky se 

stává hlavním smyslem zahnání nudy a seberealizace v konkrétní činnosti, kterou na 

víkendové akci vykonávají nebo se naučí: „Chci se naučit hrát na basovku. Brácha 

mi řekl, že když se naučím na normální kytaru a on si koupí basovku, bude mi ji 

půjčovat.“23 Lidé starší pětadvaceti let jezdí do DISu s cílem načerpat nové podněty 

do dalšího života: „Chtěl jsem hlavně prohloubit svůj duchovní růst.“24 

 

2.2.3. Analýza účastníků podle motivace 

     Pokud chceme analyzovat účastníky víkendových akcí podle motivace, se kterou 

do Fryštáku  přijíždí, zjistíme, že tyto důvody jsou podobné nezávisle na typu akce, 

pohlaví  či  věku   účastníků.  Většina  mladých  lidí  se  rozhodne  strávit  víkend  ve   

____________________________________________________________________ 
21 Databáze účastníků víkendových akcí v DISu (interní materiál). 

22 Tamtéž. 
23 Tomáš Soldán (13 let, účastník akce Já písnička). 
24 Martin Suchomel (26 let, účastník akce Postní zamyšlení).  
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Fryštáku, protože je zaujalo téma, kterému je víkend věnován: „Chtěl jsem se naučit 

líp tancovat.“25 Touha dozvědět se nové poznatky, naučit se nové dovednosti nebo 

zažít něco neobvyklého láká do DISu mládež z celé republiky.  

     Druhou nejsilnější motivací pro účast na akci v DISu je seznámení se s novými 

lidmi a navázání přátelství. Pro některé účastníky je to jedna z mála šancí, jak poznat 

další lidi se stejným zájmem, protože mají díky svému postižení (obtíže při 

komunikaci či tělesný handicap) větší problém navazovat nové kontakty. S tím 

souvisí také smysl víkendových akcí: „Pro mě mají [víkendové akce] smysl ten, že 

nejsem sama doma, nenudím se. Je mi tady fajn hlavně kvůli tomu, že jsem se 

s někým seznámila. Jsou tady převážně věřící fajn lidi, kterým nevadí, že jsem na 

vozíku.“26  

     Dalším důvodem, se kterým do DISu mládež přichází, je již zmíněná možnost 

vyzkoušet si své mezní možnosti a pokusit se překonat sám sebe. Díky široké 

nabídce zážitkových víkendů, v nichž si mohou účastníci vyzkoušet množství 

adrenalinových sportů či neobvyklých technik (paragliding, průzkumy jeskyní, 

stanování na sněhu atd.) mohou vyniknout a zažít pocit seberealizace a úspěchu i 

lidé, kteří ve skutečném životě příliš úspěšní nejsou. 

     Velkým lákadlem víkendových akcí je osobnost vedoucího, který je pořádá. 

Z rozhovorů s účastníky duchovních cvičení, které vedl P. Ladislav Heryán 

vyplynulo, že všichni dotázaní jeli na tento víkend kromě duchovních zážitků i na 

setkání s ním. Také osobnost P. Pavla Kosmáka byla uvedena jako jeden z důvodů 

pro účast na akci Přechod Javorníků.  

     Poslední uvedenou motivací pro strávení víkendu v DISu je možnost odpočinku a 

relaxace po namáhavém týdnu. Pro účastníky jakékoli akce je velice důležité, že 

vyjedou ze svého domova od starostí a všednodenních povinností někam, kde je pro 

ně připravený program a jsou zajištěny další služby. Činnosti, kterým se účastníci 

věnují ve Fryštáku nebo na jiném místě, kde se akce koná, jim mohou pomoci 

odpočinout si a alespoň na chvíli se zbavit stresu a napětí. 

     Z výše uvedené analýzy účastníků víkendových akcí v DISu podle motivace 

vyplývá, že  jsou  důvody pro účast na akci podobné bez ohledu na další faktory jako  

____________________________________________________________________ 
25 Jan Skubi (účastník akce Tanec). 
26 Karin Bučková (účastnice akce Já písnička). 
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jsou druh akce, pohlaví a věk. Z motivace, se kterou mladí lidé akce pořádané DISem 

navštěvují, lze usuzovat i jaký pro ně mají tyto akce smysl. Nejdůležitějším smyslem 

se stává získávání nových poznatků z oboru, který je zajímá, a vyzkoušet si něco 

nového. Dalším smyslem víkendů ve Fryštáku je poznat nové přátele, seznámit se 

s vrstevníky, možnost seberealizace v různých aktivitách a zároveň i možnost 

odpočinku. Proto by se měli vedoucí, kteří pořádají tyto akce, snažit o uspokojení 

účastníků dobře připraveným programem, ve kterém bude příležitost načerpat nové 

vědomosti, ale i čas pro setkání s druhými, možnost seberealizace a místo pro 

relaxaci. To je náročný úkol, který se vedoucím nepodaří bohužel vždy splnit. Bylo 

by dobré, aby více reagovali v průběhu programu na přání účastníků a snažili se jim 

vyjít vstříc. 

     V této kapitole jsem se věnovala hlavnímu subjektu, pro který jsou víkendové 

akce v DISu pořádány - účastníkům. Neméně důležití jsou však ti, kteří pro ně 

všechny víkendy připravují - vedoucí, jimiž bych se ráda zabývala v následující části 

mé práce. 
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3. VEDOUCÍ VÍKENDOVÝCH AKCÍ  

V DOMĚ IGNÁCE STUCHLÉHO  

 

 

     Hlavním tématem této kapitoly jsou vedoucí, kteří pořádají víkendové akce ve 

Fryštáku. Postupně se budeme zabývat tím, kdo jsou vedoucí těchto akcí, zda mají 

odpovídající vzdělání, co je jejich motivací pro pořádání víkendových akcí, jakým 

způsobem s mladými lidmi pracují a jaké povinnosti musí před plánovaným 

víkendem splnit. 

 

3.1. Interní zaměstnanci a dobrovolníci 

     Jak už napovídá nadpis kapitoly, můžeme rozdělit vedoucí tématických víkendů 

ve Fryštáku na interní zaměstnance a dobrovolníky. 

     Součástí pedagogické sekce v DISu (viz struktura DISu – příloha č. 1) je i 

Oddělení víkendových akcí a propagace, jehož vedoucí řídí ostatní interní i externí 

vedoucí těchto akcí. V současnosti jsou členy tohoto oddělení pouze dva 

zaměstnanci: P. Pavel Kosmák, SDB (vedoucí) a Vladimír Kopřiva, SDB. 

Víkendové akce však pořádají nebo pomáhají zajišťovat také ostatní zaměstnanci 

DISu. Každý se specializuje na své vlastní téma: P. Pavel Kosmák se věnuje hlavně 

zážitkovým a outdoorovým akcím, Vladimír Kopřiva pořádá například cyklistické 

víkendy. Ředitel DISu, P. František Bezděk, SDB, se zaměřuje na celoroční cykly 

Chodíme spolu a Nechcete žít sami?.  Z Oddělení orientačních dnů se na pořádání 

víkendových akcí podílí všichni zaměstnanci: Radim Hladký jezdí na vodu, do hor a 

do jeskyní, Petra Machovcová se specializuje na výuku angličtiny a tancování, Marta 

Hefková se věnuje kreativním víkendům. Z dalších zaměstnanců pořádá víkendové 

akce kuchařka Gabriela Dudáková – volejbal a vaření. V současné době (školní rok 

2004/2005) tedy víkendové akce pořádá sedm interních zaměstnanců z patnácti. Pro 

srovnání se v roce 2000 účastnilo pořádání těchto víkendů deset interních 

zaměstnanců z patnácti.27  

 ____________________________________________________________________ 
27 Viz. Leták Program víkendových akcí na září 2004 – leden 2005 a na únor 2005 – červen 2005 a 
viz. MARTINEK, M. Výroční zpráva 15. 
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     Z výše uvedeného počtu interních zaměstnanců, kteří se pořádáním víkendových 

akcí v DISu zabývají, vyplývá, že na to nemohou stačit sami, a proto  jsou víkendové 

akce zajišťovány především množstvím dobrovolníků. DIS získává externí 

pracovníky většinou z účastníků akcí, kterým se ve Fryštáku líbilo, takže se 

s vedením domluvili na další spolupráci. Další dobrovolníci jsou z řad obyvatel 

Fryštáku, kteří využívají možností DISu: „Chtěla jsem lézt na stěně, ale nikde nebyla 

příležitost, až jsem se dozvěděla, že se dá lézt i v DISu. Seznámila jsem se 

s ostatními, kteří v DISu pracují, a začala jsem spolupořádat některé akce.“28 

Posledním typem externistů jsou odborníci v určité oblasti, kteří byli osloveni, aby 

s DISem spolupracovali. Společně se externisté scházejí dvakrát ročně o víkendu 

s názvem Jaký si to uděláš, takový to máš, kde plánují akce na další období. 

     Služba dobrovolníků je velice důležitá nejen pro DIS, který by bez jejich pomoci 

snad nemohl víkendové akce pořádat, ale i pro ně samotné. Externisté i interní 

pracovníci jsou mladí lidé kolem třiceti let, kteří jsou v podstatě vrstevníky 

účastníků, pro které tyto akce pořádají. Spolupodílením se mládeže na životě církve 

(v tomto případě na pastoraci mládeže) se zabývá závěrečný dokument Společné 

synody biskupů Německa: „V církevní mládežnické práci jednají mladí lidé sami. 

Nejsou jen adresáty služby církve, ale jsou jejími nositeli. Mládežnická práce má 

prakticky naučit dospělému jednání v církvi a ve společnosti.“29  

     Po základním rozdělení vedoucích na interní a externí pracovníky je budeme 

podrobněji zkoumat prostřednictvím analýzy. 

      

3.2. Analýza vedoucích víkendových akcí 

     Jaký mají víkendové akce pro jejich vedoucí smysl, bychom se měli blíže 

dozvědět z analýzy vedoucích podle jejich vzdělání, motivace, se kterou tyto akce 

pořádají, a pedagogických metod, jež při nich používají. V této analýze jsem 

vycházela z vlastních zkušeností a z rozhovorů s vedoucími různých akcí, kteří 

pořádali víkendy v DISu nebo jsou dosud činní v této oblasti. 

 

 

____________________________________________________________________ 
28 Mirka Knedlová  (vedoucí akcí Já písnička a cyklus 24 hodin).  
29 Závěrečný dokument Společné synody biskupů Německa „Ziele und Aufgaben kirchlicher 
Jugendarbeit“. Cit. podle KAPLÁNEK, M. Pastorace mládeže  27. 
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3.2.1. Analýza vedoucích  podle vzdělání 

     Z  hlediska vzdělání jsou kladeny vedením DISu odlišné požadavky na  interní 

zaměstnance a externí spolupracovníky. Zatímco u zaměstnanců je požadováno 

odpovídající vzdělání nebo alespoň zkušenosti v oboru, u dobrovolníků se toto 

nevyžaduje. Rozhodujícím faktorem je zájem externisty danou akci pořádat. To 

představuje určitý problém například u horolezeckých či vodáckých akcí, kde je 

ostatními institucemi vyžadována licence na poskytování těchto služeb. V DISu 

nejsou tyto licence pro pořádání akce podmínkou, což může být nebezpečné, pokud 

by si neodborným postupem vedoucích některý účastník ublížil. 

     Ze sedmi zaměstnanců DISu, kteří se na organizaci víkendových akcí podílejí, 

vystudovali  čtyři  vysokou  školu. Ve  třech případech  se jedná o studium teologie –  

Mgr. Ing. František Bezděk, Mgr. Pavel Kosmák a Mgr. Vladimír Kopřiva.         

Mgr. Petra Machovcová studovala na Teologické fakultě Jihočeské univerzity obor 

pedagog volného času. Ostatní mají středoškolské vzdělání doplněné kurzy, případně 

dlouholetými zkušenostmi. 

     Dobrovolníci pořádají víkendové akce kvůli tomu, že je dané téma zajímá a chtěli 

by se s účastníky podělit o své zkušenosti. To je charakteristické především pro 

odborně vzdělané vedoucí - například teolog Mgr. Ladislav Heryán, který vede 

duchovní cvičení, předává účastníkům poznatky z biblistiky. Záchranář Martin 

Suchomel pořádá víkendy věnované první pomoci. Zároveň se víkendovým akcím ve 

Fryštáku věnují i velmi mladí vedoucí, kteří studují teprve střední školu a pořádání 

víkendů berou jako získávání zkušeností pro další profesní život a poznávání nových 

lidí: „Víkendovky dělám proto, že mě baví poznávat nové lidi a ti, co přijedou na 

víkendovky, jsou správní.“30 Na těchto akcích je někdy patrná menší zkušenost 

mladých vedoucích s organizací celé akce. 

     Z rozhovorů s vedoucími víkendových akcí ve Fryštáku jsem zjistila, že vzdělání 

nemá na vnímání smyslu víkendových akcí významný vliv. Hlavním důvodem, proč 

tyto akce vedoucí pořádají, je radost z poznání nových lidí a touha po seberealizaci. 

O jejich motivaci se blíže zmíním v další části.  

 

 

 

____________________________________________________________________ 
30 Dalibor Knedla (17 let, vedoucí akce Já písnička). 
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3.2.2. Analýza vedoucích podle motivace 

     Pokud bychom chtěli analyzovat vedoucí, kteří víkendové akce v DISu pořádají, 

podle motivace, musíme je rozdělit na interní zaměstnance a dobrovolníky.  

     Tři z pěti dotázaných zaměstnanců DISu berou pořádání tématických víkendů 

jako určitý závazek, který je spojen s jejich náplní práce: „Chtěla jsem pomoci domu,  

aby byl využitý a nalákal více mladých lidí.“31 Tento  postoj, který neznačí nadšení 

z pořádání víkendových akcí, souvisí podle mého názoru s přetížením interních 

pracovníků DISu i s malou finanční motivací, která pořádání víkendů provází. 

Vyčerpání zaměstnanců může vést k nedostatečné motivaci pořádat víkendové akce, 

což se projevuje především v posledních letech, kdy počet plánovaných akcí klesá. 

     Ředitelé  DISu,  kteří  se  věnovali  především víkendovým akcím s duchovní 

tématikou a celoročním cyklům, vidí v pořádání těchto akcí konkrétní pomoc 

mladým lidem: „Považoval jsem to za možnost pomoci mladým lidem ke 

kvalitnějšímu životu.“32  

     Pro externisty, kteří organizují víkendy ve Fryštáku ve svém volném čase, je 

hlavním důvodem pro pořádání těchto akcí možnost seberealizace a poznat nové lidi. 

Dobrovolníci se víkendovým akcím v DISu věnují, protože je baví práce s lidmi a 

lákají je nové zážitky. Dlouholetý dobrovolník říká o své motivaci: „Pro mě je to 

princip seberealizace, dělám to, co mě baví, a zároveň mám od účastníků zpětnou 

vazbu a poznávám nové lidi.“33  

     Závěrem lze říci, že přes rozdílné důvody, které vedou k pořádání víkendových 

akcí dobrovolníky či zaměstnance, zůstává pro ně smysl víkendových akcí stejný. 

Jak už bylo uvedeno, hlavním smyslem, který vnímají vedoucí víkendů ve Fryštáku, 

je seznámení se s novými lidmi a možnost s nimi něco zajímavého prožít. Dalším 

smyslem je pro ně získávání důležitých zkušeností pro jejich další život a tím i 

sebezdokonalování. Někteří vedoucí vidí v pořádání těchto akcí možnost vlastní 

seberealizace, společným znakem je touha dělat něco prospěšného pro druhé. „Pro 

mě byla smyslem víkendovek radost ze smysluplné práce, těšilo mě pracovat s lidmi 

a vnímala jsem i osobní růst.“34  

 

____________________________________________________________________ 
31 Petra Machovcová  (vedoucí akce Tančící Fryšták). 
32 Michael Martinek (vedoucí celoročních cyklů a duchovních obnov). 
33 Pavel Bačůvka (vedoucí akcí Jak nedostat přes hubu a zážitkového cyklu 24 hodin). 

34 Bývalá zaměstnankyně DISu (vedoucí celoročních cyklů a kreativních akcí). 
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3.2.3. Analýza vedoucích podle pedagogických metod, které používají 

     Správně zvolené pedagogické metody, které při svém působení na víkendových 

akcích využívají vedoucí, jsou základním předpokladem úspěšnosti akce. Zjistila 

jsem, že je velmi obtížné obecně nazvat metodu, podle které jednotliví vedoucí 

pracují. Každý z nich je originální a do svého pedagogického působení projektuje své 

vlastnosti a schopnosti. Přesto lze říci, že se v DISu nejvíce používá zásad 

preventivního systému a zážitkové pedagogiky. Využívá se však také „působení 

prostředí, skupiny a vztahu.“35 Velmi zřídka se používají direktivní metody jako 

například přednášení. Vedoucí se naopak snaží i při výukových víkendových akcích 

pracovat formou dialogu a užívat metody animace, kde animátor poskytuje každému 

účastníkovi prostor k vyjádření vlastního názoru. 

     V této analýze vycházím kromě rozhovorů s vedoucími i z vlastních zkušeností.       

 

3.2.3.1. Preventivní systém  

     Preventivní   systém  jako  hlavní  pedagogickou  metodu  uvedli  pouze  salesiáni 

(to je možná dáno neznalostí principů preventivního systému), ale i v práci ostatních 

vedoucích jsou patrné rysy tohoto výchovného programu Dona Boska.  
     „Specifický způsob salesiánské výchovy, který se odráží v celkovém přístupu 

k člověku, nazýváme podle příkladu Dona Boska preventivní systém.“36 Prevence 

znamená předcházení. Základem preventivního systému je předcházet výchovou 

tomu, aby mladý člověk udělal chybu. Don Bosko tento svůj výchovný program 

uplatňoval v 19. století v tzv. oratoři (dnes by se dala nazvat nízkoprahový klub) 

v Turíně, kde působil jako kněz. Začal si všímat chudých pracujících chlapců, o které 

se v tehdejší Itálii nikdo nestaral, a proto žili zcela bez zázemí jako „děti ulice“. 

Boskovi se s nimi podařilo navázat kontakt a svým působením je začal nenápadně 

měnit ve zralé dospělé osobnosti. 

     Metodu preventivního systému pochopíme pomocí jeho charakteristických rysů. 

Prvním rysem je asistence, což znamená přítomnost vyspělé osobnosti, která 

ovlivňuje svým příkladem mladé lidi. Toto výchovné působení je založeno 

především na osobním vztahu k vychovávaným. Vedoucí nepůsobí jako autorita, ale 

jako přítel,  který místo  příkazů dává rady a je ochoten kdykoli naslouchat. Asistenci 

____________________________________________________________________ 
35 MARTINEK, M. Výroční zpráva za rok 2000  (interní materiál) 10. 
36 Výchovně pastorační projekt salesiánské provincie Praha  4. 
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lze pozorovat téměř u všech vedoucích ve Fryštáku. 

     Dalším znakem preventivního systému je optimismus a víra v druhého člověka. 

Na základě této důvěry v dobro v každé bytosti si Don Bosko získával chlapce 

v Turíně. Stejně tak v dnešní době, kdy je nedůvěra běžným jevem, si tímto postojem 

lze získat srdce mladých lidí. 

     Spolu s důvěrou jde ruku v ruce laskavost, dobrota a láska jako hlavní výchovné 

metody. Na víkendové akce jezdí především mladí lidé, na které se nemusí používat 

autoritativních prostředků. Láskyplné přijetí druhého i s jeho odlišným názorem však 

vyžaduje také notnou dávku pedagogického umu.  

     Do  Boskových  oratoří  chodili  chlapci  rádi  i  proto,  že  tam  nalézali atmosféru 

domova, která jim chyběla. S touhou nabídnout domov všem mladým lidem souvisí i 

další znak – celková péče o svěřence. Don Bosko se snažil ve své oratoři chlapcům 

nejen poskytnout materiální zázemí, ale také možnost osobního růstu formou 

vyučování náboženství a možností navštěvovat školu a tím si doplnit potřebné 

vzdělání. Také DIS nabízí účastníkům víkendových akcí velice dobré materiální 

zázemí a příležitost získat nové zážitky, poznat nové lidi a něco nového se naučit. 

     Ve svém výchovném působení podněcoval Don Bosko v mladých lidech radost ze 

života, optimistický nadhled a smysl pro humor. Jeho cílem bylo pomáhat mladým 

překonat těžkosti a problémy v jejich životě. Podobným způsobem se snaží vedoucí 

víkendových akcí rozptýlit veselými hrami starosti účastníků. 

     Posledním charakteristickým rysem preventivního systému je život z opravdové 

víry. Bosko neodděloval křesťanskou víru od všedního života, ale se snažil o co 

největší integritu těchto oblastí. Sám dával svým životem příklad hluboce věřícího 

člověka, který z víry opravdu čerpá. Mladý člověk by měl podle něj pomocí 

vychovatele zjistit a na vlastní kůži se přesvědčit, že mu víra může v životě pomoci. 

Na víkendových akcích v DISu jsem zažila, že skutečně vyzrálé křesťanské 

osobnosti nemusí o Bohu mluvit, protože s ním žijí. Jejich prožívaná víra může být 

inspirací pro ty, na které působí. 

     Hlavní cíl této výchovné metody by se dal shrnout do snahy naučit mladé lidi 

duchovně růst zevnitř, aby dokázali uplatnit svou vnitřní svobodu. Touto cestou se 

mohou ubránit nepříznivým tlakům, které na ně vyvíjí společnost. 

 

     Pokud by se dokázali opravdu všichni vedoucí, kteří pořádají víkendové akce ve 

Fryštáku, řídit pedagogikou Dona Boska, měly by tyto akce obrovský smysl a 



 25 

význam. Bohužel každý nedisponuje takovým charismatem, jaký měl Don Bosko, 

aby dokázal působit na mládež podobným způsobem. Vedoucí tématických víkendů 

využívají podle svých schopností a možností mnoho podnětů z preventivního 

systému. Díky tomu je podle mého názoru smysl víkendových akcí nejen v poznání 

nových lidí a v množství prožitých zážitků, které si účastníci z víkendu odnášejí, ale 

také v duchovním rozměru těchto akcí a ve snaze o duchovní doprovázení člověka, 

které ostatním institucím, jež se věnují výchově mládeže, chybí. 

 

3.2.3.2. Zážitková pedagogika 

     Nejčastěji jmenovanou pedagogickou metodou (uvedli ji všichni dotázaní), kterou 

na víkendových akcích vedoucí používají, byla zážitková pedagogika. Tato forma 

pedagogiky volného času se s úspěchem využívá ve výchovném působení na mladé 

lidi po celém světě. Podstatným prvkem výchovného působení je zážitek, který se 

účastníkovi akce vryje do paměti právě tím, že ho osobně prožil. Pedagogikou 

zážitku se však v současnosti někdy označují jakékoli hry, které kladou na hráče 

větší nároky.  

     „Zážitkově pedagogické přístupy vytvářejí situace, které člověku umožňují 

vlastním, jedinečným a konkrétním „pro-žitím“ odhalit neznámé osobité oblasti, 

dosáhnout vědomosti a získat empirické poznatky.“37 Je to promyšlená nedirektivní 

pedagogická metoda, která využívá prožité zkušenosti k tomu, aby se subjektu jejího 

působení co nejlépe zapamatovala. 
     Pedagogika zážitku není omezena místem konání, její principy se dají využít 

kdekoli. Tato forma pedagogiky umožňuje získávat emocionální i racionální 

zkušenosti, které jsou skutečně prožité – nejsou odtržené od reality každodenního 

života jako u direktivních pedagogických metod. Díky prožité zkušenosti, která se 

může „zvnitřnit“, dochází k trvalejšímu působení této metody. Prostřednictvím 

zážitkové pedagogiky se jedinec také učí sociálnímu chování – při většině činností se 

musí spolupracovat s ostatními.38   

     Pedagogika zážitku se uskutečňuje pomocí her, které jsou hojně využívány 

vedoucími víkendových akcí. Nejvýznamnější školou tohoto pedagogického směru je 

u nás  Prázdninová škola Lipnice,  která nabízí nepřeberné množství zážitkových her. 

____________________________________________________________________ 
37 VÁŽANSKÝ 135. 
38 Viz. Tamtéž 135 – 136. 
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Další použití zážitkové pedagogiky je v různé kreativní činnosti, při sportu nebo 

v pracovním procesu. 

     Cílem této formy pedagogiky je zvnitřnění zážitku. Touha po zajímavém prožitku 

byla také mnohokrát jmenována účastníky i vedoucími jako smysl víkendových akcí. 

Aby se stalo načerpání nových zkušeností a zážitků smyslem tématických víkendů ve 

Fryštáku, mělo by jít podle mého názoru o zážitky hluboké a pozitivní. Z nich po 

skončení akce mohou účastníci i vedoucí čerpat potřebnou sílu pro zvládání všedních 

povinností. 

 

3.2.3.3. Animace 

     Pojem animace se používá v křesťanské práci s mládeží a „znamená „oživovat“, 

být přítomný mezi mladými lidmi způsobem, který vychovává a vede k lepšímu.“39 

Toto výchovné působení je možné pouze za předpokladu, že se animátor sám snaží o 

svůj osobní růst, aby dokázal dobře vychovávat své svěřence. Animace má kromě 

pedagogického působení i velmi podstatný duchovní rozměr, který se snaží animátor 

skupině svým projevem zprostředkovat. 

     Principy animace jsou podobné rysům preventivního systému: přijetí člověka 

s tím, jaký je, důvěra v něj, úcta ke každé bytosti a respekt k její svobodě.40 

     Hlavním cílem animace je vést skupinu tak, aby v ní animátor pomohl vytvořit 

dobré vztahy založené na atmosféře důvěry. Jeho úkolem je pracovat se skupinou 

takovým způsobem, aby se mohli aktivně zapojit všichni její členové. Měl by 

skupině  pomáhat  růst,  oživovat  ji  a podněcovat členy ke vzájemné spolupráci. 

Animátor nevystupuje jako přísný vymahatel pořádku, ale jako přítel, který se se 

skupinou dokáže sžít a s jejími členy ho pojí osobní vztahy. 

     Tato metoda, kterou vedoucí víkendových akcí také používají, pomáhá člověku 

v jeho seberealizaci. Možnost seberealizace vyjmenovali účastníci i vedoucí jako 

jeden z hlavních smyslů, které pro ně víkendové akce pořádané DISem mají.  

       

     Jak se tedy projevuje smysl víkendových akcí v závislosti na používaných 

výchovných metodách? Z analýzy vedoucích podle pedagogických metod, které 

používají, lze vyvodit, že mezi  zvolenou pedagogickou metodou a smyslem víkendů  

____________________________________________________________________ 
39 HANÁKOVÁ, M. Metodiky zájmových činností 4. 
40 Viz. HANÁKOVÁ, M. Animace jako výchovná metoda 13 – 14.  
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ve Fryštáku existuje určitá souvislost. Pokud by se vedoucí snažili působit na 

účastníky pouze prostřednictvím preventivního systému, byl by smysl těchto akcí 

převážně založený na osobním doprovázení a životě z víry. Při využití pedagogiky 

zážitku jako jediné výchovné metody by se smysl tématických víkendů omezil na 

získávání zkušeností a zážitků. Pouhé působení prostředí, skupiny a vztahu má smysl 

pro účastníky, kteří přijíždí do DISu poznat nové přátele a odpočinout si v příjemné 

atmosféře. Použitím metody animace se stává smyslem víkendů pro účastníky i 

vedoucí možnost seberealizace. Naštěstí ani jeden případ není ve skutečnosti možný 

a akce v DISu jsou přitažlivé právě pro tuto pluralitu osobností a jejich výchovného 

působení. 

 

3.3. Povinnosti vedoucích 

     Pro doplnění kapitoly pojednávající o vedoucích je důležité uvést, co musí 

vedoucí při plánování víkendu splnit. Jejich povinnosti můžeme rozdělit na 

povinnosti před a po proběhlé víkendové akci. 

     Každá akce má svého hlavního vedoucího, který má zodpovědnost za kvalitní 

průběh víkendu a několik pomocných vedoucích, které si hlavní vedoucí může 

přizvat ke spolupráci (jejich počet, pokud chtějí mít na DISu pobyt zdarma, je 

omezen na jednoho pomocného vedoucího na pět účastníků). Pomocní vedoucí mají 

úkoly a odpovědnost, jakou jim hlavní vedoucí určí. Před plánovanou akcí se musí 

vedoucí seznámit se základními informacemi o DISu (příloha č. 3) a řádem domu, 

který bude dodržovat. Dále by měl pečlivě naplánovat program, udělat rozvahu 

potřebných finančních prostředků a požadovaného technického zabezpečení, které 

vedoucí akce vyžaduje od DISu. Měl by také zvážit minimum a maximum účastníků, 

při kterých ještě bude akci pořádat. Pro tyto účely vypracovala Eliška Vechetová 

informační dotazník (příloha č. 4), který by měli vedoucí vyplnit a nejpozději dva 

měsíce před plánovanou akcí poslat na DIS. Rozpočet akce připojí tehdy, pokud má 

akce vyšší materiální nebo osobní náklady než 300 Kč (osobní náklady jsou 

například na pozvané lektory nebo hosty). 

     Další povinností vedoucího je vypracovat před akcí zvací dopis pro přihlášené 

nebo potencionální účastníky, který jim sám nebo prostřednictvím DISu posílá. 

Většinou má formou e-mailu nebo dopisu. Spolu se zvacím dopisem by měl vyrobit 
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také plakátek (příloha č. 5), který bude vyvěšen v DISu a dalších zařízeních, se 

kterými DIS spolupracuje, aby se o akci dozvědělo co nejvíce lidí.   

     Bezprostředně po skončení akce musí vedoucí odevzdat vyhodnocení (na 

speciálním formuláři – viz příloha č. 9) a vyúčtování akce. Formulář o vyúčtování 

musí být odevzdán nejpozději do sedmi dnů po skončení akce do účtárny DISu nebo 

na recepci, či poslán doporučeně poštou. Náklady na stravu a nocleh v DISu za jeden 

víkend jsou 300 Kč pro studující a 420 pro pracující účastníky. Materiální a osobní 

náklady do výše 300 Kč na akci hradí po zúčtování DIS, vyšší náklady je třeba 

započítat do celkové ceny akce a konzultovat s vedoucím Oddělení víkendových 

akcí. Akce pořádané mimo DIS, kde se neplatí za ubytování a stravu, se musí také 

vyúčtovat – náklady na jednoho účastníka za den akce jsou minimálně 20 Kč. 

Zůstatek finančních prostředků se převádí na DIS. Za veškeré platby je zodpovědný 

hlavní vedoucí akce, který však může tímto úkolem pověřit pomocného vedoucího. 

Všechny vydané finanční prostředky musí být podloženy účetními doklady.41 

     Vyhodnocení akce předkládá hlavní vedoucí písemně na speciálním formuláři, 

kde popisuje počet účastníků, průběh akce a její zhodnocení. Pokud není 

vyhodnocení dodáno, nemůže být akce zapsána do databáze účastníků. Z tohoto 

důvodu je pak nemožné nezapsanou akci dohledat. Vedení DISu by mělo více dbát 

na včasné dodání vyhodnocení, aby se mohly akce lépe evidovat. 

     Někteří vedoucí si pro svou potřebu a jako zpětnou vazbu dělají dotazníky, 

v nichž se ptají účastníků akce, jak se jim líbila a zda k ní mají nějaké připomínky 

(příloha č. 6).      

     O odměňování vedoucích se blíže zmíním v kapitole o financování víkendových 

akcí. 

 

     V této části jsem se zabývala vedoucími víkendových akcí v DISu. Pomocí 

analýzy jsem zkoumala, zda mají vedoucí odpovídající vzdělání, s jakou motivací 

tématicky zaměřené víkendy pořádají a z jakých pedagogických metod při své práci 

čerpají. Zaměřila jsem se také na skutečnost, jaký mají pro vedoucí tyto akce smysl a 

jak se na celkovém smyslu akcí podílí jejich používané metody. V závěru jsem se 

zmínila o povinnostech vedoucích, které musí splnit před a po skončení akce. 

____________________________________________________________________ 
41 Viz. VECHETOVÁ, E. Maximinimum pro akce pořádané pod záštitou Domu Ignáce Stuchlého 
(interní materiál).      
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     V předchozích kapitolách jsme hovořili o účastnících a vedoucích víkendových 

akcí v DISu ve Fryštáku. Následující kapitola by měla pojednávat o akcích 

samotných, o jejich historii, průběhu, návštěvnosti a především o jejich smyslu. 
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4. VÍKENDOVÉ AKCE PO ŘÁDANÉ DOMEM 

IGNÁCE STUCHLÉHO  

 

 

     V této kapitole bychom se měli zabývat víkendovými akcemi jako takovými. Tyto 

akce, které DIS pořádá v rámci pastoračního projektu Formace, jsou stěžejním 

pastoračním úsilím tohoto domu. Jaký mají víkendové akce smysl se můžeme lépe 

dozvědět z charakteristiky jednotlivých druhů akcí. Pro doplnění práce o 

víkendových akcí slouží i část kapitoly věnovaná jejich historii. Postupně budeme 

analyzovat jaké akce se v jednotlivých letech konaly a jejich úspěšnost z hlediska 

návštěvnosti účastníků. 

 

4.1. Druhy víkendových akcí 

     Víkendové akce můžeme rozdělit do čtyř druhů podle nabídky činností, které se 

v nich vykonávají, na sportovní a zážitkové akce, kreativní akce, duchovní a 

sebepoznávací akce a celoroční cykly.  

     Průběh jednotlivých akcí je závislý na jejich obsahu, začíná se vždy seznámením 

účastníků a končí se zpravidla reflexí akce. 

 

4.1.1. Sportovní a zážitkové akce 

     Tuto kategorii můžeme rozdělit na dva typy – sportovní akce, které jsou zaměřené 

výhradně na jeden druh sportovní činnosti (volejbal, horolezectví, sjíždění řek atd.) a 

zážitkové akce, což jsou většinou outdoorové akce v přírodě doplněné hrami 

zážitkové pedagogiky (zimní vandry, nadoraz atd.). Do druhého typu můžeme zařadit 

ještě zážitkové akce pořádané na DISu. Jedná se o akční víkendy (noci ve Fryštáku, 

dámské a pánské jízdy, hry pro rodiče atd.), víkendy zaměřené na relaxaci účastníků 

(Aby záda nebolela atd.) a výukové akce prováděné zábavnou formou, například 

Zachraň se, kdo můžeš a ekologické víkendy.   

     Cílem sportovních víkendů je odreagování účastníků od povinností a problémů 

všedních dnů při vybrané sportovní aktivitě a seznámení se s lidmi, kteří mají 

podobný zájem. Náročnější sporty umožňují zakusit účastníkům pocit překonání 

sama sebe, pocit seberealizace a uspokojení, což je pro lidskou psychiku z hlediska 
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správného vývoje velmi důležité. Setkání s novým prostředím může vyvolat 

v účastnících dlouhotrvající zážitky (příloha č. 7). 

     Zážitkové akce nabízejí nejen nevšední prožitky, ale podobně jako sportovní 

víkendy dávají příležitost překonat strach a obavy z neznámého a udělat něco 

důležitého pro dobro všech. Společně překonané problémy také pomáhají lépe 

stmelit kolektiv, takže si účastníci z akcí kromě hlubokých zážitků odnášejí i krásná 

přátelství.  

     Velmi důležité jsou i odpočinkové víkendy věnované relaxaci, protože se stresu, 

který přináší dnešní doba, neumí mnozí lidé bránit. Výsledkem nemožnosti relaxace 

může být napětí ventilované agresivitou nebo v horším případě i vznik různých 

psychických poruch a psychosomatických onemocnění.  

     Průběh akce Start Don Bosko (2002) viz příloha č. 8. 

 

4.1.2. Kreativní akce 

     Tento druh akcí konaných v budově DISu nabízí svým účastníkům nepřeberné 

množství uměleckých aktivit – dramatické umění, výtvarné umění, netradiční ruční 

práce a výtvarné techniky, hudebně zaměřené víkendy, literární kavárny a velmi 

oblíbený je i tanec. Do této kategorie zahrnujeme i víkendy s výukou práce na 

počítači nebo tvorby webových stránek. 

     Za poměrně nízký finanční obnos se mohou účastníci naučit ve Fryštáku novým 

dovednostem a mohou zde smysluplně trávit svůj volný čas. Poznatky psychologie 

vyzdvihují význam zájmů pro růst osobnosti, a tak se i kreativní víkendy ve Fryštáku 

podporou a rozvíjením zájmů u mladých lidí zasluhují o jejich osobnostní růst. 

     Velkým přínosem kreativních akcí je možnost seberealizace a pocit uspokojení a 

úspěchu z dobře vykonaného díla. Vedoucí, který dokáže ocenit úspěch každého 

zúčastněného, může velmi pomoci jeho sebehodnocení a zvýšení jeho sebevědomí.   

     Foto z akce Já písnička (2005) viz příloha č. 9. 

 

4.1.3. Duchovní a sebepoznávací akce 

     Tyto akce, které se v DISu konají, zahrnují velmi širokou škálu aktivit 

zaměřených na duchovní rozvoj člověka. Patří sem duchovní cvičení, víkendy 

věnované tématům jako jsou zasvěcený život, Duch svatý, Panna Maria apod. Na 

DISu probíhala i setkání sněmovního kroužku s názvem Starost a naděje, která se 
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snažila svým hlasem ovlivnit přemýšlení o církvi v naší zemi. Výsledkem práce 

sněmovního kroužku byl List pastýřům, který jeho členové rozeslali všem českým 

biskupům a publikovali v časopise Getsemany (příloha č. 10). 

     Do těchto akcí lze zahrnout i akce zaměřené na sebepoznání, jako například 

víkend věnovaný práci s tělem, citovému životu a nevědomí či filozofii nebo víkendy 

pro osamělé. 

     Duchovně zaměřené akce přinášejí kromě nových poznatků velmi podstatný 

náboženský rozměr. Exercicie a další víkendy věnované víře navštěvují převážně 

věřící lidé, kteří touží po hlubším duchovním životě. Tyto akce jim poskytují pomoc 

ve víře, nabízejí osobní doprovázení, které u ostatních církevních institucí není 

obvyklé. Přínosná je také otevřenost diskuzi nad různými církevními problémy, což 

značila například existence sněmovního kroužku. 

     Sebepoznávací akce naopak navštěvují i lidé nevěřící či hledající. Tyto akce, mezi 

něž patří i víkendy pro nezadané, mohou velmi pomoci mladým lidem v hledání 

jejich vlastní identity a vědomí své hodnoty. To je nepostradatelné pro správný vývoj 

osobnosti. Pokud jim vedoucí v DISu dají důvěru a pomohou překonat jejich osobní 

problémy a handicapy, budou mít víkendové akce veliký smysl. 

 

4.1.4. Celoroční cykly 

     Za osm let, ve kterých DIS pořádá víkendové akce, se konalo několik celoročních 

cyklů. Prvním typem, který měl funkci společenství, byly formační víkendy Jeden 

rok pro tvou budoucnost a Eska. Probírala se zde témata, která mladé lidi zajímala a 

v programu nechyběly ani hry či výlety. Tyto akce jsou charakteristické tím, že se na 

prvním setkání vytvoří kolektiv, který se pak ve stejném složení periodicky schází. 

     Celoroční cyklus Jeden rok pro ty, kdo to nevzdali, byl velmi záslužným počinem, 

přestože se jednalo o psychicky náročnou akci pro vedoucí. Tyto víkendy byly 

určeny mladým lidem s různými osobními problémy, se kterými se obtížně 

vyrovnávali. „Zhruba tři čtvrtiny přihlášených tvořily dívky a mladé ženy, zbytek 

byli muži. V každé skupině bylo několik děvčat, které v dětství, příp. v dospívání 

prožily nějakou formu sexuálního zneužívání. Další charakteristikou účastníků byla 

citová chladnost jejich rodičů, zvláště matky, v době raného dětství. Jen malá část 

trpěla vážnější psychickou nemocí.“42  

____________________________________________________________________ 
42 MARTINEK, M. Dům Ignáce Stuchlého 1996 – 2002 13.  
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     Důsledkem těchto problémů bylo nízké sebevědomí, ze kterého plynula i 

neschopnost navázat normální partnerský vztah. Cílem tohoto cyklu bylo poskytnout 

účastníkům potřebné zázemí, vytvořit atmosféru přijetí a osobní asistence, která jim 

může pomoci překonat vlastní handicapy. 

     Dalším typem celoročních cyklů jsou víkendy s názvem Chodíme spolu. Tato 

setkání jsou nejen přípravou na svátost manželství, ale především mají umožnit lepší 

poznání partnerů, což má význam pro jejich další partnerský život. Cyklus je 

rozdělen do čtyř víkendů. První je nazván Já – kdo jsem? a věnuje se lepšímu 

sebepoznání účastníků. Druhý víkend Ty – kdo jsi ty? je zaměřený na problematiku 

vztahu mezi mužem a ženou a jejich komunikaci. Ve třetím setkání s názvem My – 

rodina se partneři zamýšlejí nad tématy rodičovství a sexuality. Poslední setkání se 

jmenuje On – Bůh a rozšiřuje partnerský vztah o duchovní dimenzi (příloha č. 11). 

     Tématicky zaměřené víkendy na sebe v jednotlivých setkáních navazují. Díky 

tomu prohlubují poznatky a dovednosti účastníků a také více stmelují kolektiv, který 

se pravidelně schází. Jsou to například Duchovní cesty do 21. století, zážitkový 

cyklus Luna, letos nový cyklus 24 hodin a keramické dílny. 

     Cyklus pracovních víkendů dává mladým lidem možnost seberealizace a nezištné 

pomoci ostatním. 

      

4.2. Počátek pořádání víkendových akcí   

     Ideu pravidelného doprovázení mladých lidí o víkendech si přinesli salesiáni ze 

svého původního působiště v Salesiánském centru pastorace mládeže v Pardubicích. 

Zde pořádali pravidelná formační setkání. Mnoho podnětů přinesla také prázdninová 

cesta zaměstnanců DISu do Don Bosco Hausu ve Vídni, návštěva v Aktionszentrum  

v Benediktbeuern v Bavorsku a Assel v Holandsku.      

     První víkendovou akcí bylo setkání členů bývalých formačních skupin 

Salesiánského hnutí mládeže již 6. září 1996 – to znamená šest dní po vydání 

Zřizovací listiny Domu Ignáce Stuchlého. Na tomto setkání se převážně plánovalo a 

přemýšlelo, jakým způsobem se bude práce s mladými lidmi ubírat a co je pro to 

potřeba vykonat. 

     První skutečně velkou akcí, která se konala o podzimních prázdninách téhož roku, 

se stala akce s názvem Otvíráme. Toto oficiální zahájení činnosti DISu přijelo 
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navštívit asi čtyřicet lidí. Dalšími hojně navštěvovanými akcemi byly již od začátku 

Velikonoce a Silvestr, ale o nich se v této práci nebudu blíže zmiňovat.  

     Ve školním roce 1996/1997 se za probíhající rekonstrukce celého domu rozběhlo 

hned několik akcí – z plánovaných 27 se zrušily pouze dvě. Bohužel neznáme přesné 

složení akcí, protože byly propagovány pomocí ručně psaného letáku, který se 

do dnešní doby nezachoval. 

     Ředitel DISu Michael Martinek vedl společně s Magdalenou Ehrlichovou 

celoroční cyklus Jeden rok pro tvou budoucnost, který byl pokračováním formačních 

víkendů pořádaných v Pardubicích. Byl rozdělen do dvou skupin, které se setkávaly 

pravidelně každý měsíc v počtu deseti až dvaceti účastníků. Další akce se věnovaly 

problematice závislostí, smyslu života, a prostor byl dán i duchovním tématům 

například Bůh a církev.43 Na pořádání těchto akcí se kromě ředitele M. Martinka a 

M. Ehrlichové podíleli další externisté. 

     O prázdninách roku 1997, v době velkých povodní na Moravě, se stal DIS 

útočištěm lidí z postižených oblastí i záchranných týmů. 

 

4.3. Analýza víkendových akcí 

     Na tomto místě se budeme postupně věnovat každému školnímu roku, ve kterém 

se víkendové akce pořádaly – od školního roku 1997/1998 do ledna roku 2005. Dále 

se budeme blíže zabývat jednotlivými druhy víkendových akcí a jejich úspěšností 

z hlediska počtu účastníků.  

     Údaje jsou čerpány z databáze účastníků a letáků s programem akcí. 

 

4.3.1.  Školní rok 1997/1998 

     Druhý rok probíhaly na DISu stále stavební úpravy, ale z hlediska víkendových 

akcí byl tento školní rok již propracovanější – na tištěném letáku nabízí DIS 35 akcí 

(počítáno včetně jednotlivých setkání v rámci celoročních cyklů), ze kterých se tři 

víkendy pro nezájem účastníků zrušily. 

     Úvodní akcí se stal víkend s názvem 25 568 noc ve Fryštáku, který zahajoval 

nový školní rok několik následujících let. Kromě celoročního cyklu Jeden rok pro 

tvou  budoucnost  probíhalo  každý  měsíc setkávání skupiny s názvem Jeden rok pro 

____________________________________________________________________ 
43 Viz. MARTINEK, M. Dům Ignáce Stuchlého 1996 – 2002 5. 
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ty, kdo to nevzdali. Šlo v něm především o pomoc mladým lidem s jejich osobními 

problémy (blíže jsem o této akci zmínila v kapitole Celoroční cykly). 

     Dalšími víkendy, které DIS organizoval, byly akce s duchovní tématikou – 

duchovní obnovy, Advent, Povolání, Duch svatý a zážitkové akce Nadoraz a pro -

náctileté (dva víkendy), vodácká akce Skandál III. a Maturita 98. Kreativní typ 

zastupují akce Hudba – šance pro každého, Tanec a Malování s Bárou. Mezi akce, ve 

kterých mohli účastníci načerpat nové poznatky, patřil víkend věnovaný 

problematice návykových látek s názvem Závislosti a receptář her Hledání. Radost. 

Aktivita.  

     Jako každý rok se na DISu slavily společně Velikonoce i Silvestr. 

 

4.3.2. Školní rok 1998/1999 

     S novým školním rokem stoupl i počet naplánovaných víkendových akcí na číslo 

50, což je téměř nejvíce za dobu jejich pořádání. Zúčastnilo se jich 495 nejen 

mladých lidí. Kvůli nedostatečnému zájmu se muselo zrušit dvanáct akcí. O 

problematice návštěvnosti a rušení akcí se zmíním v samostatné podkapitole. 

     Začátek roku patřil opět víkendové akci 25 932. noc ve Fryštáku, což byl 

zážitkový víkend k příležitosti příchodu salesiánů do Fryštáku. 

     Ke dvěma celoročním cyklům Jeden rok pro tvou budoucnost a Jeden rok pro ty, 

kdo to nevzdali přibyl cyklus čtyř víkendů s názvem Chodíme spolu, který byl pojat 

jako netradiční příprava na budoucí společný život. 

     Ze zážitkových akcí pokračovaly dva víkendy Nadoraz. Novinkou v nabídce se 

staly akce s názvem !YES!kyně, což byl víkend prožitý v jeskyni a akce s názvem 

Pane, pojďte si hrát, jež byla receptářem her pro pracovníky s mládeží. Další 

outdoorovou akcí byl Zimní vandr. 

     Kreativních akcí nebylo v tomto roce mnoho – pouze Slet můz a Tanec.  

     Duchovně zaměřených víkendových akcí proběhlo ve školním roce 1998/1999 

osm. DIS nabízel mladým lidem duchovní obnovu pod vedením P. Karla Herbsta a 

také několik víkendů s duchovním obsahem, jako byla Zahrada ticha, Povolání, 

Zasvěcený život a víkend My jsme církev. O svatodušních svátcích se v DISu sešel 

poprvé sněmovní kroužek Starost a naděje.44 V rámci akcí zaměřených na 

sebepoznání byl věnován jeden víkend nácviku komunikačních dovedností. 

____________________________________________________________________
44 Viz. MARTINEK, M. Dům Ignáce Stuchlého 1996 – 2002 16. 
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4.3.3.  Školní rok 1999/2000 

     V tomto školním roce začal stoupat počet zážitkových a kreativních akcí a také 

víkendů věnovaných duchovním tématům a sebepoznání. Z původně plánovaných 52 

akcí se konalo 42. 

     Již tradičně byl nový školní rok zahájen oslavou příchodu salesiánů do Fryštáku, 

tentokrát pod názvem 26 296. noc ve Fryštáku. 

     Z celoročních cyklů zůstaly pouze dva – Jeden rok pro ty, kdo to nevzdali a 

Chodíme spolu.  

     Sportovních, outdoorových a zážitkových akcí se konalo 13. Pod vedením Josefa 

Glogara proběhly dva víkendy věnované horolezectví nazvané Skály, akce Zimní 

vandr, Jeskyně, Řeka (sjíždění řeky na raftech) a víkend Chléb a hry, který byl 

inspiromatem her. Další akce pojmenovaná Poselství rudého muže zavedla účastníky 

do světa indiánských zvyků. Mezi tyto akce patřil také Přírodozpytecký víkend, kde 

měli účastníci možnost dozvědět se o přírodě mnoho nových poznatků, a akce 

s názvem …a tentokrát něco pro rodiče, což byl víkend plný zážitkových her určený 

rodičům. 

     Každý kreativní víkend se zabýval jinou uměleckou činností. Akce Profi foto byla 

věnována focení, Eliška Pekárková pořádala víkend Tanec s výukou různých druhů 

tance a pro zájemce o literární tvorbu se konala Literární kavárna. Hudbě byl 

zasvěcen víkend O černošských spirituálech, jehož vyvrcholením byla mše svatá se 

zpívanými spirituály.  

     Víkendů věnovaných sebepoznání a víře se konalo více než v předešlém roce. 

Mezi sebepoznávací patřily akce Kdo vlastně jsem, Meditace a Muži versus ženy. 

Poprvé se pořádaly dva víkendy pro osamělé lidi s názvem Víkend pro nezadané, 

které byly účastníky velmi kladně přijaty, a proto jsou do nabídky stále zahrnovány. 

Mezi víkendové akce, na kterých se přitažlivou formou dozvěděli účastníci další 

poznatky, patřila jako v roce 1998 akce Komunikace, asertivita. Proběhly také 

exercicie, které pořádal P. Jaroslav Kuchař. Duchovním tématům se věnoval Michael  

Martinek o víkendech nazvaných Povolání a Zasvěcený život. Na DISu se konalo i 

ekumenické setkání Ut unum sint a sněmovní kroužek Starost a naděje. 

     V tomto roce se ve Fryštáku pořádaly také vícedenní akce – Velikonoce, Silvestr, 

Setkání se salesiány a akce pro křesťanské učitele a vychovatele Výchova pro třetí 

tisíciletí. 
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4.3.4.  Školní rok 2000/2001 

     Přes krizi, do níž se víkendové akce dostaly po odchodu Magdaleny Ehrlichové a 

manželů Votoupalových, kteří pořádali mnoho akcí, se konalo tento rok 41 akcí, na 

něž přijelo 540 účastníků. 

     Celoroční víkendový cyklus Jeden rok pro ty, kdo to nevzdali nahradilo devět 

formačních víkendů s názvem Eska. Zůstal cyklus pro páry Chodíme spolu pod 

vedením Josefa Glogara a manželů Osohových.    

     Zdvojnásobil se počet sportovních a zážitkových akcí. Již tradiční byly například 

víkendy 26 665. noc ve Fryštáku, Zimní vandr, sjíždění řek a lezení po skalách. Nově 

nabízel DIS víkendy věnované relaxaci a odpočinku s názvem Dámská jízda a 

Pánská jízda. Ze sportovních víkendů se stal novinkou například Volejbal (velmi 

úspěšný i v následujících letech), výuka potápění v bazénu a dva víkendy věnované 

paraglidingu a cyklistice. 

     V tomto školním roce vzrostl i počet naplánovaných kreativních akcí na 14 

víkendů, z nichž se však pro nezájem konala pouze polovina. Nejúspěšnější akcí 

z hlediska počtu účastníků se stal víkend nazvaný Tanec, na který přijelo 44 mladých 

lidí. Dalšími inzerovanými akcemi byly například víkendy věnované hudbě: Víkend 

zpěvu na sborový způsob a Muzikantský víkend. Příznivcům fotografování byla 

věnována akce Profi foto. Nově se pořádal víkend V zajetí médií. Neúspěšné byly 

akce věnované vaření, barmanskému umění a sochání. 

     Naopak se dramaticky snížil počet konaných akcí s duchovním rozměrem. Byly 

pouze dvě – Moje místo v církvi a Víkend pro nezadané. Setkání sněmovního 

kroužku Starost a naděje se stejně jako šest dalších akcí pro nezájem zrušilo. 

     Hojně navštěvovanými byly jako obvykle vícedenní akce – Silvestr a Velikonoce. 

 

4.3.5. Školní rok 2001/2002 

     Na podzim 2001 byla do DISu přijata nová propagační pracovnice Eliška 

Vechetová, která se již od počátku zapojovala do pořádání víkendových akcí. S její 

pomocí se začal jejich počet opět zvětšovat. Tento školní rok by se proto mohl 

považovat za vrchol v počtu uskutečněných akcí, kterých bylo nejvíc za dobu jejich 

pořádání - 50. Bohužel o třech z nich chybí v databázi účastníků údaje, a tak nelze 

ověřit, zda se skutečně konaly.  
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     Na propagačním letáku nabízel DIS čtyři celoroční cykly: tradiční Esku, Chodíme 

spolu a cyklus pracovních víkendů. Nově se pořádal cyklus Duchovní cesty do 21. 

století, který se ve čtyřech setkáních věnoval pod vedením odborníků různým 

duchovním tématům (křesťanským náboženstvím, křesťanské spiritualitě, morálce a 

biblistice). 

     Snížil se počet zážitkových a sportovních akcí, z nichž se stal nejnavštěvovanější 

Volejbal. Vedle již známých akcí zaměřených na horolezectví, objevování krásy 

jeskyní, paragliding a potápění, se nově nabízely víkendy Šermířův pracovní den a 

Sebeobrana aneb Jak nedostat přes hubu. Z nedostatku zájmu byly zrušeny například 

akce Zimní vandr a Lyžování. 

     Kreativních akcí se uskutečnilo 11 z původních 16 plánovaných. Velké oblibě se 

těšila víkendová výuka tance, keramika a zpívání. Netradičním ručním pracím 

(aranžování, ClipArt) a paličkování se věnovala tři víkendová setkání. V rámci 

kreativních akcí se konal i víkend s názvem Nebojte se internetu. 

     Víkendy s duchovní tématikou byly zastoupeny převážně duchovními cvičeními. 

Ve větší míře se ujaly akce sebepoznávací, například Práce s tělem a Citový život, 

nevědomí. Z hlediska počtu účastníků byly úspěšné dva víkendy pro nezadané. 

     Také v tomto roce se konaly oblíbené vícedenní akce na Silvestra a Velikonoce. 

 

4.3.6. Školní rok 2002/2003 

     S novým školním rokem se odehrála důležitá personální změna – ředitele 

Michaela Martinka vystřídal v jeho funkci salesián František Bezděk, který DIS řídí 

dodnes. Tento rok byl v programové nabídce DISu inzerováno nejvíce akcí – 71, 

z nichž se však více než třetina zrušila. 

     Největší důraz byl kladen na celoroční cykly – naplánovaných jich bylo sedm, to 

je nejvíce za dobu pořádání víkendových akcí. Novinkou byl cyklus čtyř víkendů 

nazvaný Etnopestr, který měl účastníky formou workshopů seznamovat s kulturami 

Afriky, Kavkazu, Islámského světa a Indie. Dalším cyklem, který pořádal DIS 

poprvé, byl zážitkový cyklus s názvem Luna, který byl z hlediska počtu účastníků 

nejúspěšnější. Kategorii naučných cyklů rozšířil vedle Duchovních cest do 21. století 

i Kurz základů znakové řeči, který proběhl ve třech tématicky navazujících 

víkendech. Mezi celoroční cykly patřila již tradičně předsvatební příprava Chodíme 

spolu, kreativní Keramická dílna a také Pracovní víkendy. 
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     Mírně se zvýšil počet plánovaných sportovně-zážitkových akcí (24), z nichž se 

však téměř polovina nekonala. Nejvíce účastníků přijelo na zářijový víkend ke 

příležitosti oslavy příchodu salesiánů do Fryštáku pojmenované Start Don Bosko 

(průběh a hodnocení viz příloha č. 8). Hojně navštěvované byly víkendy zaměřené na 

průzkum jeskyní Cesty do útrob země, sjíždění řeky Bystřičky a zážitkový víkend 

s výukou první pomoci s názvem Zachraň se, kdo můžeš, která se konala na DISu 

poprvé. 

     V rámci kreativních akcí se objevily víkendy s novými výtvarnými technikami – 

Gobelíny, Malování na hedvábí a Sochání z YTONGu. DIS nabízel i akce pro 

milovníky dramatického umění: Škola dramatiky a komunikace Rosa coeli, Filmová 

dílna, Absurdní herecká slezina. Největší počet účastníků přijel na akci Taneční až 

do dna. 

     Sestupnou tendenci měly víkendy sebepoznávací a duchovní. Konaly se pouze 

dvě duchovní obnovy, dva Víkendy pro nezadané, Škola modlitby a Orientační 

víkend. Novinkou se staly orientační víkendy, z nichž jeden byl určen ministrantům 

(pro nedostatek zájemců se nekonal). Zrušen byl víkend věnovaný práci s tělem. 

     Stejně jako v předchozích letech se pořádaly vícedenní akce Silvestr a 

Velikonoce. 

 

4.3.7. Školní rok 2003/2004 

     Ve školním roce 2003/2004 klesá počet plánovaných akcí a v souvislosti s tím i 

účastníků. Příčinou byl asi nedostatek dobrovolníků i inspirace vymýšlet něco 

nového. Z tohoto důvodu se pořádaly především zavedené akce, nově přibyly Lanové 

aktivity a neuskutečněné Bibliodrama. 

     Celoroční cykly probíhaly dva – příprava na další partnerský život nazvaná 

Chodíme spolu a čtyři víkendy Keramické dílny. 

     Nejvíce se konalo sportovních a zážitkových akcí. S příchodem Pavla Kosmáka 

bylo věnováno několik víkendů sjíždění různých řek v České republice i v Rakousku. 

Dále se pořádaly akce zaměřené na volejbal (nejvíce účastníků), lezení po skalách, 

průzkumy v jeskyních, paragliding, cyklistiku, turistiku v přírodě, dva víkend Luny a 

Lanové aktivity. Oblíbenou akcí se stal víkendový kurz první pomoci Zachraň se, 

kdo můžeš pod vedením záchranáře Martina Suchomela.  
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     Kreativní víkendy byly téměř výhradně zaměřené na výtvarné techniky a ruční 

práce. Věnovaly se malování na sklo, textil, paličkování a vitrážím. Novinkou byly 

víkendy Stolování a stolničení a Bibliodrama, které se bohužel pro nezájem 

nekonaly. 

     Akce s duchovním obsahem a zaměřené na sebepoznání proběhly pouze čtyři – 

dvě účastnicky velmi úspěšné duchovní obnovy pod vedením P. Ladislava Heryána a 

dva víkendy pro nezadané. 

     Mezi vícedenní akce patřily tradičně Silvestr a Velikonoce. 

 

4.3.8. Školní rok 2004/2005 

     Na školní rok 2004/2005 bylo naplánováno podle letáku 46 víkendových akcí. 

V této práci je analyzováno pouze 22 plánovaných víkendů do ledna 2005. 

     Stejně jako v předchozím roce se pořádaly dva celoroční cykly – Chodíme spolu a 

tři víkendy věnované tvoření vánoční ozdobné keramiky. 

     Ze sportovních a zážitkových akcí se nabídka DISu zaměřila na volejbal, sjíždění 

Hamerského potoka, cyklistiku, kurzy sebeobrany, víkend v jeskyních a dvě 

outdoorové akce Zimní vandr a Přechod Javorníků. Nově byl nabízen víkend 

s výukou jógy. 

     Kreativní akce se kromě cyklu Vánoční ozdobné keramiky pořádaly pouze dvě – 

malování a Bubínkový workshop, který proběhl v DISu poprvé. 

     Stejné množství bylo i duchovně zaměřených akcí. Pod vedením Mons. Karla 

Herbsta se konala Adventní duchovní obnova, na kterou přijelo 45 účastníků. Další 

akcí se stal víkend pro osamělé s názvem Nechcete žít sami?. 

     V tomto roce se konal DISácký ples a dvě silvestrovské akce – na DISu a v 

přírodě. 

 

     Z výše uvedené analýzy jednotlivých roků, ve kterých DIS pořádal víkendové 

akce, lze zpozorovat určitý vývoj. V počátečních letech se nabídka akcí soustředila 

především na akce sebepoznávací a s duchovním zaměřením, hodně se pořádaly 

celoroční cykly. Od školního roku 2000/2001 počet těchto akcí klesá (výjimkou je 

rok 2001/2002). Vzrůstající tendenci mají sportovně-zážitkové a kreativní akce. 

Tento jev může souviset s poptávkou účastníků i personálními změnami na DISu. 

 



 41 

4.4. Návštěvnost víkendových akcí 

     V předešlé kapitole bylo naznačeno, že jsou některé akce účastnicky úspěšnější 

než jiné. Nyní bychom se měli zabývat otázkou jaké akce to byly. Také budeme 

zkoumat, z jakých důvodů byly akce zrušeny pro nezájem účastníků.  

     Průměrný počet účastníků na akci je okolo deseti. Z celoročních cyklů jsou 

poměrně úspěšné víkendy Chodíme spolu, což jsou čtyři setkání zaměřená na 

partnerský život. Podle mého názoru tkví oblíbenost tohoto cyklu v jeho netradičním 

podání (blíže je o něm napsáno v kapitole Celoroční cykly).  Mladí lidé mohou tyto 

víkendy pojmout jako přípravu na svátost manželství, ale také jako příležitost lépe 

poznat svého partnera během společně konaných aktivit. 

     V rámci zážitkových akcí byla v letech 1997, 1998 a 2000 velmi navštěvovanou 

akcí oslava příchodu salesiánů do Fryštáku s názvem Noc ve Fryštáku. Tento víkend 

plný her byl pro účastníky velmi zábavný, a proto do Fryštáku přijížděli ve velkém 

počtu. Další velmi oblíbenou sportovní akcí se stal volejbal, který je od svého 

zařazení do programové nabídky DISu jednou z nejnavštěvovanějších akcí. 

     Z kreativních víkendů zcela vítězí tanec. Možnost naučit se nové druhy tance 

nebo oprášit již zapomenuté je velkým lákadlem pro mnoho mladých lidí. Na 

tanečních akcích je také dobrá příležitost seznámit se s opačným pohlavím. 

     Z poslední jmenované kategorie duchovně zaměřených akcí jsou velmi úspěšná 

duchovní cvičení – pod vedením Mons. Karla Herbsta či  P. Ladislava Heryána 

přilákají do DISu i přes třicet účastníků. Tento vysoký počet lze vysvětlit 

charismatickou osobností obou jmenovaných, která slibuje nevšední duchovní 

zážitky. Stabilně jsou hodně navštěvované i víkendy pro osamělé lidi s názvem 

Víkend pro nezadané nebo Nechcete žít sami?. Na tyto akce jezdí většinou lidé od 

dvaceti pěti let, kteří díky svým komunikačním bariérám nebo jinému handicapu 

nemají možnost seznámit se s ostatními. 

     Z tohoto krátkého výčtu je patrné, že si mladí lidé vybírají především akce, které 

jsou zaměřeny na seznámení se s vrstevníky, kteří mají podobný zájem – tanec, 

volejbal. Tyto aktivity jsou tradičně mezi mladými lidmi oblíbené. Pro možnost 

poznat nové přátele jsou také hojně navštěvovány akce pro nezadané. Příjemné 

prostředí na DISu vytváří atmosféru přijetí každého účastníka bez rozdílu, což je pro 

lidi s různými obtížemi velmi důležité. Velkým lákadlem je i osobnost vedoucího, 

který je v některých případech jednou z hlavních motivací pro účast na akci. 
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     S návštěvností akcí také úzce souvisí problematika jejich rušení. Z databáze 

účastníků jsem zjistila, že se nejvíce akcí různého zaměření ruší na konci října, 

v listopadu, v dubnu a květnu. Tato období jsou pro studenty, kteří jsou nejčastějšími 

účastníky víkendových akcí, velmi náročná z hlediska studia, protože probíhají 

zkoušková období a maturity. Příčinou zrušení akce z nedostatku zájmu by mohla být 

také nejasná formulace obsahu a cíle akce na propagačním letáku. Akce nabízené 

vtipnou a jasnou formou mohou přilákat více lidí. Z databáze také vyplývá, že se 

mládež příliš nezajímá o úzce specializované akce jako je téma myslivosti nebo 

sochání z YTONGu. Zájem je především o netradiční víkendy jako je výuka 

paraglidingu, naopak málo přitažlivá je tématika vaření. 

     Z tohoto důvodu by se mohla nabídka víkendových akcí více koncentrovat na 

úspěšnější měsíce jako jsou leden, únor, březen a září, kdy by bylo možné do DISu 

přilákat více mladých lidí. Důležitá je i prezentace víkendové akce na letáku. Podle 

provedeného dotazníku je leták s programem akcí druhou nejrozšířenější formou, 

podle níž se potencionální návštěvníci o DISu dovídají.   

     S jednotlivými akcemi souvisí také otázka financování, kterou se budeme zabývat 

v následující kapitole. 
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5. FINANCOVÁNÍ VÍKENDOVÝCH AKCÍ  

 

 

     Cílem této kapitoly je stručně seznámit se způsobem financování víkendových 

akcí v DISu. Tuto problematiku jsem rozdělila do dvou rovin – finance potřebné na 

provoz víkendové akce a způsob odměňování vedoucích. Otázka financování přímo 

nesouvisí se smyslem víkendových akcí, ale dostatek finančních prostředků je 

důležitý proto, aby se tyto akce konaly. 

 

5.1. Provoz víkendových akcí 

     Nejprve bychom měli uvést způsob financování DISu. Toto zařízení bylo po svém 

navrácení salesiánům v katastrofálním stavu, a proto muselo být investováno mnoho 

prostředků do jeho obnovy. V letech 1994 – 2001 bylo na rekonstrukci domu 

poskytnuto přibližně 10 miliónů korun45, ale stále není vše opraveno (v současné 

době se nově omítají stěny). Finance na tyto stavební úpravy byly získány z podpory 

Salesiánské provincie Praha, která je zřizovatelem DISu, dále ze sponzorských darů 

převážně německých a rakouských organizací. Důležitou příjmovou položkou se 

staly také dary od sympatizujících lidí z celé republiky, kteří přispívali na základě 

rozesílaných složenek  (v databázi DISu bylo přes tisíc adres, na které se složenky 

posílaly). Další finanční prostředky tvořily dotace a příspěvky orgánů státní správy a 

místní samosprávy (příloha č. 12). V současné době je největší finanční položkou 

provoz a údržba domu, stavební úpravy jsou již v menším měřítku. 

     Některé pastorační aktivity, na které je vypracován projekt, jsou financovány 

státem. Další státní podpora je uskutečňována přes Salesiánské hnutí mládeže (SHM 

Fryšták), samozřejmě za předpokladu správného vyúčtování (příloha č. 13) a týká se 

poskytování financí na materiál, se kterým se na víkendové akci pracuje. Na materiál 

přispívá na základě každoroční žádosti Krajský úřad a Magistrát ve Zlíně. Tato 

podpora však není příliš velká, a proto by bylo vhodné psát více projektů a ucházet 

se o granty. Cílem DISu je být zařazen do sítě školských zařízení, což by 

zabezpečovalo stálý příjem. 

     Náklady na víkendovou  akci musí  pokrývat potřeby domu, a proto je vypracován 

____________________________________________________________________ 
45 Viz. MARTINEK, M. Výchovně pastorační projekt 5. 
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ceník služeb (příloha č. 14). Víkendové akce mají dva zdroje příjmů – z dotací a 

grantů a z účastnických poplatků. V letech 1997 a 1998 činil základní poplatek za 

víkendovou akci 240 Kč. V současnosti je základní cena akce 300 Kč pro studenty, 

nezaměstnané a maminky na mateřské dovolené a 420 Kč pro pracující. Účastnické 

poplatky za jednotlivou akci se pohybují v závislosti na komfortu ubytování (akce 

konané přímo v budově DISu jsou samozřejmě dražší než v přírodě) a stravování. 

Pokud je v průběhu akce použito dražších materiálů nebo jsou s ní spojeny další 

náklady, promítá se to do celkového účastnického poplatku. Od roku 1998 do roku 

1999 přispívalo předplatitelům časopisu AD na poplatek salesiánské nakladatelství 

Portál 5 %, od roku 2000 do května 2004 10 %. Od června 2004 mohou u 

označených akcí v letáku účastníci uplatnit slevy za vlastní vybavení – stan, auto, 

horolezeckou a vodáckou výstroj, jinak je toto vybavení zahrnuto v ceně nebo si je 

mohou účastníci za výhodných podmínek v DISu vypůjčit. V roce 2005 je kromě 

těchto výhod ještě nabízena desetiprocentní sleva pro účastníky, kteří jedou na další 

akci z aktuální nabídky na letáku. 

 

5.2. Odměňování vedoucích 

     Externí a interní pracovníci jsou odměňováni rozdílným způsobem. 

     Od počátku pořádání víkendových akcí do 30.6. 2002 pořádali dobrovolníci 

víkendové akce zcela zdarma, DIS jim hradil pouze náklady na cestu. Od 1.7. 2002 

do 20.12.2002 měl vedoucí akce (dobrovolník) nárok na finanční odměnu ve výši 

200 Kč za víkend, pokud splnil své povinnosti a předložil vyúčtování. Každý hlavní 

vedoucí, který pořádal během roku alespoň jednu akci, mohl jet na další víkend do 

výše základní ceny zdarma – zbytek doplácel sám.46 

     Od prosince 2002 náleží hlavnímu externímu vedoucímu, který pořádá v rámci 

DISu víkendovou akci, odměna 200 Kč za jeden den - to znamená 400 za víkend. 

Pomocní vedoucí placeni nejsou, ale na akci, kterou spolupořádají, mají pobyt a 

stravu zdarma. Také jsou jim propláceny náklady na cestovné. 

     Interní pracovníci salesiáni jsou zaměstnanci olomouckého biskupství, kde 

pobírají fixní plat – bohužel nízký vzhledem k náročnosti práce. Na ostatní 

zaměstnance  si  musí  DIS vydělat  vlastní  činností. Vedoucí Oddělení víkendových 

____________________________________________________________________ 
46 Viz. VECHETOVÁ, E. Maximinimum pro akce pořádané pod záštitou Domu Ignáce Stuchlého 

(interní materiál).      
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akcí je lépe ohodnocen a k platu mu náleží příplatky ve výši 1, 50 – 2 Kč za 

člověkoden (počet jednotlivých přespání na akci) podle účastníků zajišťovaných 

akcí. Interním pracovníkům, kteří se na přípravě víkendových akcí podílejí, se od 

stejného data přispívá 100 Kč za den – 200 Kč za víkend.47 

     Po stručném seznámení s problematikou financování víkendových akcí lze říci, že 

tento dům funguje jako nestátní neziskové zařízení, které je závislé na podpoře státu, 

salesiánské provincie a sponzorských darech. Původním záměrem bylo, aby se DIS 

stal soběstačným zařízením, ale to z hlediska jeho činnosti a orientace není možné. 

Příjmy ze všech aktivit činí pouze asi polovinu výdajů.48 Odměňování vedoucích je 

postaveno na symbolických částkách. Vedení DISu by chtělo v budoucnu tyto 

odměny zvýšit.  

     S otázkou financování také souvisí problematika propagace jednotlivých 

víkendových akcí, o které bude pojednáno v další části. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________ 
47 Viz. Odměňování v Pedagogické sekci (interní materiál). 
48 Viz. MARTINEK, M. Dům Ignáce Stuchlého 1996 – 2002 21. 
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6. PROPAGACE VÍKENDOVÝCH AKCÍ  

 

 

     Účinná propagace víkendových akcí je z hlediska účastníků velice důležitá. 

Pokud se o akcích, které DIS pořádá, potenciální účastníci nedozví, nemohou se jich 

zúčastnit. V rámci této části práce bychom se zaměřili na způsob propagace 

tématických víkendů ve Fryštáku.  

 

6.1. Způsoby propagace 

     Dům Ignáce Stuchlého se snaží již od počátku informovat mladé lidi o svém 

připravovaném programu. Od 1.12. 2001 byla přijata na hlavní pracovní poměr 

propagační pracovnice Eliška Vechetová, která měla na starosti kromě oblasti 

propagace i pořádání vlastních akcí. V současné době v DISu podobně zaměřený 

pracovník chybí. 

     Hlavní formou propagace je papírový leták, na kterém jsou uvedené plánované 

akce spolu s termínem jejich konání a stručným obsahem. Inspirací pro podobu 

letáku byl propagační materiál ze salesiánského domu Dona Boska ve Vídni. Tento 

leták je vkládán jako inzerce do křesťanského časopisu pro mládež AD. Také je 

vyvěšován na různá místa, kam se pracovníci DISu dostali (v místní Čajovně, ve 

školách, kostelech apod.) nebo kde salesiáni působí – například na Jaboku v Praze 

nebo na Teologické fakultě v Českých Budějovicích. 

     DIS se snaží o propagaci svých akcí prostřednictvím inzerce v médiích. V roce 

2000 spolupracoval s časopisem AD, Zlínskými novinami, Rádiem Prohlas, 

Katolickým týdeníkem, farním fryštáckým časopisem Oldin a periodiky Budoucnost 

církve, Paprsek a Fryštácké listy.49 V současnosti se tyto kontakty omezily na 

bezplatnou inzerci v časopisech AD, Fryštácké listy a Zlínské noviny. Několikrát o 

činnosti DISu psala MF Dnes. 

     K propagaci používá DIS také moderní komunikační technologie – internetu. 

Všechny akce jsou prezentovány na webových stránkách DISu www.disfrystak.cz, 

kde je možné najít aktuality i mnoho zajímavostí, informace o proběhlých či 

plánovaných akcích a o personálu. Na těchto stránkách jsou k dispozici i  dokumenty   

____________________________________________________________________ 
49 Viz. MARTINEK, M. Výroční zpráva 12. 
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o DISu ke stažení. Bohužel je program na další období zveřejňován na poslední 

chvíli, takže si potenciální účastníci nemohou naplánovat akci v časovém předstihu. 

Odkazy na DIS ve Fryštáku a stručné informace o tomto zařízení jsou umístěny také 

na webu www.horydoly.cz a salesiánských stránkách www.sdb.cz. Využitím 

elektronické pošty se posílají letáky s programem všem, kteří se zúčastnili nějaké 

akce DISu za uplynulé dva roky. 

     Nejdůležitější formou propagace je osobní kontakt vedoucích nebo účastníků 

víkendových akcí. Informace o akcích se tímto způsobem šíří nejlépe, protože se 

zájemce může dozvědět vše potřebné. Vedoucí plánované akce oslovuje většinou své 

přátele, známé a ty, kteří se již podobné akce zúčastnili. Všichni ostatní pracovníci 

střediska se snaží o propagaci víkendových akcí na dalších aktivitách pořádaných 

DISem. Také osobní svědectví účastníků o víkendu stráveném v DISu může do 

Fryštáku nalákat další mladé lidi.  

 

6.2. Výsledky malého průzkumu 

     V rámci rozhovoru o víkendových akcích jsem se v letošním roce zeptala dvanácti 

účastníků jak se o DISu dozvěděli. Polovina dotázaných odpověděla, že první 

informaci o víkendové akci jim řekl kamarád nebo je oslovil přímo vedoucí akce. 

Z toho vyplývá, že osobní kontakt má opravdu velký význam. 

     Pět účastníků nalákal na akci informační leták, na kterém je zaujal především 

komentář k akci a grafická podoba letáku. Ve čtyřech případech si leták dotazovaní 

přečetli ve škole, jedna dívka si ho všimla v kostele. 

     Jediná účastnice průzkumu přijela do DISu na základě informací z rádia Proglas. 

     Také se mi podařilo zjistit, jak své akce propagují či propagovali jejich vedoucí. 

Z devíti dotázaných vedoucí (externistů i interních pracovníků) odpovědělo osm, že 

se snaží kontaktovat potenciální účastníky osobně a zároveň vypracují plakátek, 

který vyvěsí na již zmíněná místa, pošlou svým přátelům a známým či umístí na 

webové stránky DISu. Jeden externí vedoucí si nechává propagaci svých akcí 

(duchovní cvičení) zařizovat DISem.     

     Otázkou propagace víkendových akcí se v roce 2002 zabývala také Alena 

Horáková ve své ročníkové práci Komunikace Domu Ignáce Stuchlého s veřejností. 

Na otázku jak jste se poprvé dozvěděli o DISu se ptala v listopadu a prosinci roku 

2001 šedesáti účastníků akcí Eska, Volejbal a Duchovní cvičení. Nejvíce účastníků 



 48 

upozornil na existenci DISu shodně s mým výzkumem kamarád či vedoucí akce, 

necelou čtvrtinu zaujal leták nebo informace v novinách (příloha č. 15). 

      

     Propagace víkendových akcí v DISu je pro účastníky velmi důležitá, protože jen 

prostřednictvím osobního kontaktu, letáku, inzerce v tisku či na webových stránkách 

se mohou o akci dozvědět vše potřebné. Pokud je propagace prováděna poutavým 

způsobem, může do Fryštáku nalákat i mladé lidi, kteří zůstávají ostatní nabídkou 

neosloveni a na ně pak může na víkendových akcích pozitivně působit. 
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7. SMYSL VÍKENDOVÝCH AKCÍ  

 

 

     V rámci jednotlivých kapitol jsem se zabývala otázkou, jaký smysl mají 

víkendové akce pořádané Domem Ignáce Stuchlého ve Fryštáku. Na tuto 

problematiku jsem nahlížela z pohledu účastníků a vedoucích těchto akcí.  

     V úvodu jsem zmínila několik hypotéz o smyslu víkendových akcí: tyto akce 

mohou přispívat k prevenci sociálně patologických jevů. Působením příjemného 

prostředí a osobního vztahu vedoucích k účastníkům pomáhají evangelizovat mladé 

lidi. Účastníci se na víkendových akcích dozvídají nové poznatky zábavnou formou, 

na základě zážitků získávají zkušenosti, proto mají tyto akce velký smysl pro rozvoj 

osobnosti. Jejich prostřednictvím se mohou mladí lidé seberealizovat, lépe se poznat 

a pokročit v hledání své identity, což je pro psychiku člověka velmi důležité. 

V neposlední řadě je smyslem těchto akcí poznat nové lidi a seznámit se 

s vrstevníky, kteří mají stejné zájmy.  

     Výše uvedené hypotézy jsem ověřovala rozhovory s účastníky a vedoucími akcí. 

Každou hypotézou se nyní budu zabývat podrobněji na základě poznatků 

z psychologie, pedagogiky a pastorace mládeže. 

 

7.1. Prevence sociálně patologických jevů 

     Mezi sociálně patologické jevy lze zařadit například kouření, nadměrnou 

konzumaci alkoholu či toxikomanii. Tyto jevy jsou z hlediska společnosti nežádoucí, 

protože mají negativní vliv na zdraví, rozvoj a psychiku jedince. Víkendové akce ve 

Fryštáku jsou určeny především mládeži - v tomto věku je kouření a pití alkoholu 

znakem příslušnosti k určité skupině a také formou separace od rodiny a jejích 

hodnot. Začlenění do party je pro adolescenta velmi důležité, protože vrstevnická 

skupina má na něj významný vliv. 

     Smyslem víkendových akcí je vytvořit skupinu lidí, která by fungovala jako parta, 

případně společenství, kde by byly nejdůležitější hodnotou dobré vztahy. To se dělo 

především v rámci celoročních formačních cyklů, jako byly například cykly Jeden 

rok pro tvou budoucnost či Eska. Na úvodním setkání se utvořila skupina, která se 

spolu jeden rok periodicky scházela. Témata víkendů se týkala problémů, které 

mladé lidi zajímají – partnerství, komunikace atd., což přispělo ke sblížení účastníků. 
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Na vytvoření dobrého kolektivu měla velký vliv i příjemná atmosféra DISu, ve které 

tato setkání probíhala, působení kvalitních vedoucích a stejně motivovaných 

vrstevníků.  

     Na prevenci sociálně patologických jevů má největší podíl formační cyklus Jeden 

rok pro ty, kdo to nevzdali, který probíhal v letech 1997 – 2000. Tento cyklus byl 

přímo zaměřen na pomoc mladým lidem z problémového prostředí. Ta spočívala 

především v osobní asistenci, kdy byli vedoucí účastníkům stále k dispozici a mohli 

s nimi jejich potíže řešit. V současné době DIS žádný formační cyklus nepořádá. 

Myslím si, že by bylo vhodné ho do nabídky opět zařadit, protože prevence sociálně 

patologických jevů v rámci ostatních druhů akcí je dle mého mínění nedostatečná.  

     Cílem působení skupiny na jedince na víkendových akcích je uspořádání hodnot a 

norem, podle kterých bude mladý člověk svůj život řídit. „Adolescenti si sami 

vybírají hodnoty a normy, k nimž chtějí být loajální a nepřijímají automaticky to, co 

jim rodiče a společnost nabízejí.“50 Při diskuzích o různých problémech se formují 

názory člověka a tím i jeho hodnotový systém. Pokud se vedoucím podařilo vést 

účastníky k tomu, aby o svých hodnotách více přemýšleli, pomohli jim stát se vůči 

sociálně patologickým jevům kritičtější.  

     Vznik sociálně patologických jevů souvisí také s množstvím volného času, který 

mladí lidé i přes mnoho různých nabídek nedokážou využít. V současné době nastává 

odklon od organizovaných forem volnočasových aktivit – mládež dává přednost 

příležitostným návštěvám zařízení pro volný čas. Jejich představy by mohla nabídka 

víkendových akcí ve Fryštáku splnit. Pokud mladého člověka program akcí a 

prostředí DISu zaujme, může zde trávit svůj čas smysluplně.  

 

7.2. Evangelizace 

     Důležitým smyslem víkendových akcí je jejich duchovní rozměr. Akce, jež jsou 

přímo otázkám víry věnovány, jsou navštěvovány hlavně věřícími. Pastoračním 

úsilím DISu je však především evangelizovat, „to je prostoupit každodenní realitu 

života mládeže duchem evangelia.“51 Evangelizace nemůže probíhat násilnou 

formou,  protože  by  mohla  odradit. V  současnosti  mladí  lidé  církev jako instituci 

 

____________________________________________________________________ 
50  VÁGNEROVÁ 275. 
51  KAPLÁNEK, M. Pastorace mládeže 42. 
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příliš neuznávají.52 Z tohoto důvodu se v DISu kromě duchovně zaměřených akcí 

nemluví o církvi a o Bohu. Je třeba dbát na to, aby se vedoucí víkendových akcí 

tématům víry nevyhýbali, ale naopak podporovali v účastnících svým konáním touhu 

dozvědět se o víře a o Bohu více. Seznámení s náboženským životem může probíhat 

například vysvětlením významu církevních svátků, které probíhají v době konání 

akcí.  

     Hlavní formou pastorace mládeže v DISu je působení osobním příkladem a 

svědectvím víry. Tímto způsobem přivedl zakladatel salesiánů Don Bosko velké 

množství svých svěřenců k Bohu. Na DISu za celou dobu pořádání víkendových akcí 

působilo a stále působí několik charismatických osobností, za kterými mládež 

přijíždí. Mladí lidé potřebují v tomto věku následovat určitý vzor, podle kterého tvoří 

i svůj hodnotový systém. Pokud ho najdou v DISu, mohou své hodnoty formovat 

žádoucím směrem. Zde bych chtěla apelovat na vedení, aby vybíralo pro práci s 

mladými lidmi zralé osobnosti, které by svým chováním motivovaly mládež. 

     Dále se v práci s účastníky akcí klade větší důraz na osobní přístup ke každému 

jedinci, zájem o něj a respekt k jeho individualitě, což jsou nové akcenty pastorace 

mládeže.53  

     Bohužel se mi nepodařilo zjistit, zda se někdo z účastníků nechal po návštěvě 

DISu pokřtít, ale atmosféra otevřenosti a přijetí pomáhá odstraňovat bariéry a 

předsudky mezi věřícími a nevěřícími a nabízí pomoc při hledání cesty k Bohu. 

 

7.3. Rozšíření vědomostí           

     Prohloubení a rozšíření poznatků je nejvíce uváděnou motivací k účasti na 

víkendové akci. Z toho vyplývá, že jsou na odbornost vedoucích kladeny vysoké 

nároky.  

     Rozšíření obzorů je pro rozvoj osobnosti velmi důležité, protože pomáhá člověku 

k lepší orientaci ve společnosti a k dokonalejšímu poznání sebe i druhých. Účastnice 

akce věnované nácviku první pomoci uvedla, že díky tomuto víkendu „ztratila mylné 

představy o snadnosti první pomoci. Bylo to hodně poučné, protože jsem si vše 

mohla sama vyzkoušet.“54       

____________________________________________________________________ 
52 Viz. KAPLÁNEK, M. Pastorace mládeže 43. 
53 Viz. KAPLÁNEK, M. Pastorace mládeže 43. 
54 Hana Mikešová (účastnice akce Zachraň se, kdo můžeš). 
 



 52 

     Vzdělávacími kurzy se v současnosti zabývá mnoho institucí. Specifickým 

znakem víkendových akcí je předávání různých poznatků poutavou nedirektivní 

formou ve spojení s hrami, takže si účastníci nenásilně rozšiřují své obzory.  

     V současné době jsou vědomosti a zkušenosti pro profesní život velmi žádané. 

DIS nenabízí žádná klasická školení, po jejichž absolvování by účastníci dostali 

osvědčení. Ke snadnějšímu uplatnění na trhu práce mohou pomoci například cyklus 

Kurz znakové řeči, kurz první pomoci, akce, ve kterých měli vychovatelé příležitost 

načerpat novou inspiraci pro práci s dětmi, víkendy věnované práci s internetem atd. 

 

7.4. Seberealizace a sebepoznání 

     Všechny druhy akcí - sportovní, zážitkové, kreativní, duchovně zaměřené akce a 

celoroční cykly poskytují účastníkům možnost seberealizace a lepšího sebepoznání. 

Smysl víkendových akcí tkví v tom, že prostřednictvím nabízených aktivit má 

účastník příležitost zažít úspěch. Poznává, jak se chová v zátěžových podmínkách 

v porovnání s ostatními vrstevníky, což posiluje sebevědomí a uvědomění vlastní 

hodnoty. V období adolescence pokračuje rozvoj identity, „která potvrzuje 

jedinečnost osoby a je alespoň přibližně realistická. To znamená, že sebehodnocení 

adolescenta a jeho hodnocení ostatními lidmi se zásadním způsobem neliší.“55 

Ocenění vedoucích a poskytnutí důvěry tak může pomoci rozvíjet identitu žádoucím 

směrem ke zralosti osobnosti. 

     Pro mladého člověka je možnost seberealizace a sebepoznání velmi důležitá, 

protože hledá své místo ve společnosti a úlohu v životě. Sportovně zážitkové akce 

umožňují účastníkům sáhnout si na dno fyzických i psychických sil a uvědomit si, co 

všechno mohou dokázat. Tímto poznáním se posiluje jejich sebevědomí. 

     Kreativní akce dávají účastníkům příležitost tvořivě se vyjádřit prostřednictvím 

různých druhů umění. Tyto akce nejsou orientovány na nejlepší výkon, ale na radost 

z tvůrčí činnosti, která obohacuje život. Při těchto aktivitách se mohou realizovat i 

různě handicapovaní lidé, kteří by v jiných zařízeních neuspěli.  

     Duchovně zaměřené akce pomáhají účastníkům zajet na hlubinu své duše a svého 

srdce. Možnost účasti na exerciciích je v DISu hojně využívaná jako příležitost     

zastavit  se  ve  shonu  všedních  dnů,  přemýšlet  o  sobě  a  najít  směr  k další  cestě  

____________________________________________________________________ 
55 VÁGNEROVÁ 264  
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životem. Také duchovní zamyšlení v rámci víkendů o víře nebo celoročních cyklů 

mohou lidem pomoci hledat řešení jejich problémů. Účastnice cyklu Jeden rok pro 

ty, kdo to nevzdali říká: „Dokázala jsem si něco prosadit, dostala jsem větší odvahu. 

Sice mi to déle trvalo, ale odhodlala jsem se k tomu.“56 

     S otázkou seberealizace a sebepoznání také souvisí možnost odpočinku a 

relaxace, kterou víkendové akce účastníkům nabízí. V nabídce DISu jsou akce 

specificky zaměřené na relaxaci účastníků, ale aktivně odpočívat je možné při 

jakékoli víkendové akci. Odpočinek se stává pro mnohé lidi velmi naléhavou 

potřebou, protože dnešní doba je hektická a plná stresujících situací. Možnost 

relaxace prostřednictvím víkendu stráveného na DISu může zabránit nežádoucímu 

působení stresu jako jsou například různá psychosomatická onemocnění. 

     Možnost seberealizace často uváděli vedoucí jako motivaci pro pořádání víkendů 

ve Fryštáku. Člověk se realizuje konáním smysluplné činnosti. Pokud vedoucí 

uvádějí, že se na víkendových akcích mohou seberealizovat, svědčí to o 

smysluplnosti těchto akcí.  

 

7.5. Seznámení se s novými lidmi 

     Smyslem víkendových akcí je umožnit lidem seznámit se s vrstevníky, kteří mají 

stejné zájmy a navázat nová přátelství. Touha po poznání nových lidí byla také 

jednou z nejčastěji uváděných motivací pro účast na víkendové akci.  

     Potřeba kontaktu a komunikace s druhými patří mezi základní potřeby člověka. 

Každý člověk touží po přátelství, chce mít někoho, s kým se bude dělit o své radosti i 

starosti. DIS patří mezi domy setkávání,  jeho posláním je sbližovat a posilovat 

vztahy mezi lidmi.  

     Všechny akce pořádané DISem začínají seznámením účastníků a vedoucích. Pro 

tento účel se využívá netradičních forem a her, aby účastníci nebyli hned na začátku 

akce stresováni tím, že o sobě musí něco před ostatními říct. Příjemná atmosféra, 

kterou vedoucí navodí, může také seznamování pomoci. V průběhu jednotlivé akce 

mají účastníci možnost více se navzájem poznat při různých aktivitách a navázat 

přátelství.  

     DIS  vychází  vstříc  i lidem, kteří  mají pro svůj tělesný nebo psychický handicap  

____________________________________________________________________ 

 56 Pavlína Poslušná (účastnice celoročního cyklu Jeden rok pro ty, kdo to nevzdali). 
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ztíženou možnost seznámit se s ostatními. Víkendy pro osamělé lidi s názvem 

Nechcete žít sami se snaží posílit komunikační dovednosti účastníků a pomoci jim 

odbourat bariéry, které brání navazování vztahů s druhými. Na společně prožitém 

víkendu se mohou vytvořit trvalá přátelství, která pomohou účastníkům lépe 

překonat krizová období v jejich životě. 

      

     Z výše uvedených údajů vyplývá, že se mi pomocí rozhovorů s účastníky a 

studiem materiálů podařilo ověřit platnost hypotéz o smyslu víkendových akcí.  
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ZÁVĚR 

 

 

     V této práci jsem se zabývala otázkou jaký mají víkendové akce ve Fryštáku 

smysl. Tuto problematiku jsem zkoumala z různých úhlů pohledu - z hlediska 

účastníků, vedoucích a druhů víkendových akcí. Závěrečné části jsou věnovány 

financování a propagaci těchto akcí. V kapitolách jsem postupně analyzovala 

jednotlivé jevy a pomocí poznatků vývojové psychologie, pedagogiky a pastorace 

mládeže jsem z nich vyvozovala údaje pro své závěry. 

     Úvodní kapitola je věnována kongregaci Salesiánů Dona Boska, která je 

zřizovatelem Domu Ignáce Stuchlého, a historii tohoto zařízení. 

     Ve druhé kapitole jsem se zabývala účastníky víkendových akcí. Cílovou 

skupinou, pro kterou jsou akce v DISu pořádány, je mládež mezi patnácti až třiceti 

lety. Podle databáze účastníků také tato věková skupina nejčastěji víkendové akce 

navštěvuje. Dále jsem analyzovala účastníky akcí podle pohlaví, věku a motivace, se 

kterou do Fryštáku přijíždějí. 

     Následující kapitola zkoumala vedoucí víkendových akcí. Vedoucí akcí jsem 

rozdělila na interní pracovníky a dobrovolníky podle pracovního poměru k DISu. 

Pomocí analýzy zabývala tím, zda mají vedoucí odpovídající vzdělání, co je jejich 

motivací pro pořádání víkendových akcí a jaké při nich používají metody. Poslední 

část této kapitoly je věnována povinnostem, které musí vedoucí před a po akci splnit. 

     Ve třetí kapitole jsem pojednávala o vzniku víkendových akcí a zabývala jsem se 

jejich jednotlivými druhy – sportovními a zážitkovými, kreativními, duchovními a 

sebepoznávacími akcemi a celoročními cykly. Dále jsem analyzovala víkendové 

akce podle školních roků, ve kterých probíhaly. Na závěr jsem se zmínila o 

návštěvnosti a problematice rušení těchto akcí. 

     Kapitola o financování víkendových akcí je věnována otázce kolik peněz stojí 

provoz víkendových akcí a kdo na něj přispívá. Zaměřila jsem se i na způsob 

odměňování vedoucích. 

     Propagace je z hlediska konání víkendových akcí důležitá, a proto jsem se jí 

zabývala v samostatné kapitole. Jsou zde uvedeny výsledky malého průzkumu, který 

jsem s účastníky a vedoucími akcí provedla. 
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     Cílem mé práce bylo ověřit v praxi platnost hypotéz o smyslu víkendových akcí, 

které jsem napsala v úvodu. Tomuto tématu se podrobně věnovala poslední kapitola 

mé práce.  

     První hypotéza zněla, že jsou víkendové akce v DISu prevencí sociálně 

patologických jevů jako je například kouření, nadměrná konzumace alkoholu či 

požívání drog. Zmíněné jevy jsou typickým projevem příslušnosti k určité skupině, 

která má v tomto období na mládež důležitější vliv než rodina a její hodnoty. DIS 

nabízí smysluplné využití volného času a možnost začlenit se do vrstevnické skupiny 

v celoročních cyklech. Vytvořený kolektiv často supluje chybějící společenství nebo 

partu, a proto je možné mladého člověka pomocí stejně motivovaných vrstevníků 

lépe směrovat. Z tohoto důvodu by mělo podle mého názoru vedení DISu obnovit 

konání celoročních formačních cyklů. 

     Na základě rozhovorů s účastníky jsem potvrdila platnost hypotézy, že mají 

víkendové akce pořádané DISem náboženský rozměr a snaží se nenásilně 

evangelizovat nevěřící účastníky akcí. Hlavní formou evangelizace je přijetí každého 

účastníka, osobní svědectví a možnost duchovního doprovázení, což jsou hlavní 

akcenty nové formy pastorace mládeže.57 

     Nejčastější motivací pro návštěvu DISu je atraktivita tématu, kterému se víkend 

věnuje. Účastníci navštěvují víkendové akce za účelem získání nových vědomostí a  

zážitků. Toto tvrzení potvrzuje další hypotézu, že víkendové akce prohlubují a 

rozšiřují vědomosti mladých lidí. V této souvislosti by měl DIS dbát na odbornost 

vedoucích.  

     Účastníci všech druhů akcí oceňují především možnost seberealizace ve 

smysluplné činnosti. Prostřednictvím různých aktivit mají příležitost poznat sami 

sebe, což přispívá k rozvoji osobnosti.          

     Z rozhovorů s účastníky jsem zjistila, že si nejvíce na víkendových akcí cení 

možnosti poznat nové přátele, což vypovídá o tom, že DIS je opravdu domem 

setkávání. S otevřenou náručí přijímá všechny návštěvníky i s jejich růzností a 

zájmy, a proto tam přijíždějí lidé z celé republiky. Hlavním smyslem víkendových 

akcí pořádaných DISem ve Fryštáku je možnost setkání lidí a navázání vztahů           

s druhými, což není v dnešní konzumní době vůbec málo. 

 

____________________________________________________________________ 
57 Viz. KAPLÁNEK, M. Pastorace mládeže 43. 
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RESÜMEE 

 

 

     Diese Arbeit befaßt sich mit dem Sinn der Wochenendveranstaltungen im Haus 

von Ignác Stuchlý in Fryšták. Der theoretische Teil betrachtet diese Problematik aus 

der Perspektive der Teilnehmer, Leiter und der einzelnen Arten dieser 

Veranstaltungen. Die abschließenden Kapitel werden den Finanzierungsfragen und 

der Werbung für die Wochenendveranstaltungen gewidmet. Der praktische Teil faßt 

die auf Grund der Gespräche mit Teilnehmern und der Erkenntnisse aus der 

Entwicklungspsychologie, Pädagogik und Seelsorge gewonnenen Ergebnisse in das 

Kapitel über den Sinn dieser Veranstaltungen zusammen.  

     Der praktische Teil hat die Gültigkeit der Hypothese verifiziert, daß der Sinn der 

von DIS organisierten Veranstaltungen die Prävention von sozial-pathologischen 

Erscheinungen ist. Dieses Ziel wird auf Grund der Möchlichkeit einer sinnvollen  

Freizeitbeschäftigung und Entstehung einer Gruppe, die auf den Einzelnen positiv 

einwirkt, erreicht.      

     Eine weitere verifizierte Hypothese über den Sinn der Wochenendverantaltungen 

ist die geistige Dimension dieser Veranstaltungen, die bei der Evangelisation der 

ungläubigen Jugend hilft. Zu den weiteren Hypothesen gehören Erweiterung der 

Kenntnisse und Gewinn von neuen Informationen, welche die Entwicklung der 

Persönlichkeit fördern. Die Wochenendveranstaltungen ermöglichen auch eine 

Selbstverwirklichung und Selbsterkenntnis der Teilnehmer und bieten eine 

Gelegenheit zum Kennenlernen von neuen Leuten und zum Aufbau von  

Freundschaften an.  
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PŘÍLOHY  

 

 

Příloha č. 1: Struktura Domu Ignáce Stuchlého 

 

     Dům Ignáce Stuchlého řídí ředitel František bezděk, SDB. 

     Zaměstnanci DISu pracují ve třech sekcích – pedagogické, ekonomické a 

technické. 

     Pedagogickou sekci vede hlavní pedagog. Jejími členy jsou pedagogičtí a 

pastorační pracovníci. Tato sekce se dělí na Oddělení víkendových akcí a propagace, 

Oddělení orientačních dnů a Oddělení pro místní mládež. V současnosti pracují 

v Oddělení víkendových akcí a propagace Pavel Kosmák, SDB (vedoucí) a Vladimír 

Kopřiva, SDB. Oddělení orientačních dnů řídí Radim Hladký, jeho 

spolupracovnicemi jsou Petra Machovcová a Marta Hefková. V Oddělení pro místní 

mládež je pouze Iveta Hynková.  

     V ekonomické sekci pracuje účetní Radka Skaličková. 

     Technická sekce je nejpočetnější. Zahrnuje správce domu, administrativního 

pracovníka, recepční, kuchařky a uklízečky. Vedoucím oddělení je Vladimír 

Kopřiva, SDB. Pozici administrativního pracovníka zastává Stanislav Žáček, 

kuchařky jsou Gabriela Dudáková a Jiřina Kellerová. Jako recepční jsou zaměstnané 

Edita Skaličková, Markéta Švajdová, Gabriela Dlabajová a Hana Přibyláková.58 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________ 
58 Personál [online]. Dostupné z www.disfrystak.cz/texts/onas/personál.html. 
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Příloha č. 2: Vyhodnocení dotazníku 

 

Dotazník byl prováděn formou řízeného rozhovoru s účastníky a vedoucí akcí.  

 

Účastníci odpovídali na sedm otázek: 

1. Kolik je Vám let? 

2. Jaké víkendové akce pořádané DISem jste se zúčastnil? 

3. Z jakého důvodu jste si vybral tuto víkendovou akci? 

4. Splnila akce Vaše očekávání? 

5. Co jste si z víkendu stráveném v DISu odnesl? 

6. Máte nějaké připomínky? 

7. Jaký smysl pro Vás mají víkendové akce ve Fryštáku? 

 

Vyhodnocení: 

Dotazníku se zúčastnilo celkem 15 účastníků víkendových akcí, z toho bylo 5 mužů 

a 10 žen. 

 

1. Věkové rozmezí dotazovaných bylo 14 – 41 let, při čemž věkový průměr činil 26 

let. 

 

2. Účastníci navštívili víkendové akce pořádané DISem v letech 1998 – 2005. Poměr 

jednotlivých druhů akcí je patrný z grafu. 

 

                       

Pom ěr druh ů akcí, které dotazovaní navštívili

28%

11%
28%

33%

sportovně zážitkové
akce 

celoroční cykly

duchovní a
sebepoznávací akce

kreativní akce

 

 

3. Hlavní motivaci pro účast na akci lze rozdělit do pěti okruhů. Nejčastěji zaujalo 

mladé lidi téma akce. Dále byla velkým lákadlem charismatická osobnost vedoucího 
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(v tomto případě P. Ladislava Heryána a P. Pavla Kosmáka). Pro 16% účastníků bylo 

důvodem seznámení se s novými lidmi. Stejné množství účastníků si přijelo do DISu 

vyzkoušet své mezní možnosti nebo odpočinout od shonu všedních dní. 

 

                     

Motivace ú častník ů

41%

16%11%

21%

11%

zájem o téma

seznámení se s
novými lidmi

vyzkoušení mezních
možností

osobnost vedoucího

odpočinek a relaxace

 

 

4. U všech dotázaných akce splnila jejich očekávání, což je z hlediska hodnocení 

víkendových akcí velmi pozitivní. 

 

5. Dotázaní účastníci si odnesli z víkendových akcí především nová přátelství, která 

se jim v průběhu víkendu podařilo navázat, získané poznatky a zážitky (především 

duchovního rázu). 

 

                    

Co si odnášející ú častníci z víkendových akcí

43%

33%

24%
přátelství

poznatky

zážitky

 

 

6. Osm z patnácti účastníků uvedlo, že nemají k víkendovým akcím žádné 

připomínky. Ostatním dotázaným vadila především špatná organizace, ve čtyřech 

případech postrádali účastníci společenství v duchovním smyslu. 
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7. Dotázaní účastníci vnímají smysl víkendových akcí především v příležitosti 

seznámit se s novými lidmi. Oceňovali možnost sblížit se během akce s ostatními a 

navázat přátelství. Jako další smysl víkendů v DISu udávali účastníci smysluplně 

strávený volný čas, pěkné zážitky, získání nových poznatků, odpočinek a také 

načerpání duchovní podpory.  

 

                  

Smysl víkendových akcí

16%

44%
16%

8%
8% 8%

smysluplně strávený čas

seznámení se s novými
lidmi

pěkné zážitky

duchovní podpora

nové poznatky

odpočinek

 

 

 

 

Vedoucí odpovídali formou řízeného rozhovoru na tyto otázky: 

1. Kolik je Vám let? 

2. Jaké víkendové akce pořádáte? 

3. Z jakého důvodu jste se je rozhodl dělat? 

4. Jaké pedagogické metody v nich používáte? 

5. Jakým způsobem své akce propagujete? 

6. Jaký mají podle Vás víkendové akce smysl? 

 

Vyhodnocení: 

Dotazníku se zúčastnilo 10 současných i bývalých vedoucích víkendových akcí, 

z toho bylo 7 mužů a 3 ženy. 

 

1. Věkové rozmezí dotazovaných se pohybovalo mezi 17 – 46 lety. Průměrný věk je 

32, 5 roku. 
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2. V dotazníku byli rovnoměrně zastoupeni vedoucí všech druhů víkendových akcí: 

sportovně zážitkových, kreativních, duchovních a sebepoznávacích a celoročních 

cyklů. Tyto akce se konaly v letech 1996 – 2005. 

 

3. Hlavním důvodem pro pořádání víkendových akcí je pro vedoucí seznámení se 

s novými lidmi. Interní pracovníci berou organizaci víkendů jako závazek spojený 

s náplní práce. Motivací bývalého i současného ředitele je konkrétní pomoc mladým 

lidem. Externisté vidí v pořádání akcí především možnost seberealizace, získávání 

zkušeností a nových zážitků. 

 

                   

Motivace vedoucích

20%

13%

20%

34%

13%

závazek spojený s náplní
práce

konkrétní pomoc mladým
lidem

seberealizace

seznámení se s novými
lidmi

získání zkušeností a
zážitků

 

 

4. Odpověď na otázku, jaké pedagogické metody využívají vedoucí ve své práci, 

byla složitá. Většina vedoucích nedokázala své výchovné působení formulovat, ale 

mluvila pouze o konkrétním způsobu, jak k mládeži přistupuje. Z toho jsem 

vyvodila, že se používá především metoda zážitkové pedagogiky (uvedli ji všichni 

dotázaní), zásady preventivního systému a animace. Ojediněle, především 

v duchovních a sebepoznávacích cyklech, předává vedoucí poznatky formou 

přednášky. 

 

5. Nejčastěji vedoucí propagují své akce kombinací osobního kontaktu s účastníky a 

plakátkem, který si vyrobí. Potencionálním návštěvníkům jsou informace o akci 

podávány e-mailem, dopisem nebo ústně. Jeden vedoucí si nechává propagaci akcí 

zařizovat DISem.  
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6. Vedoucí víkendových akcí vnímají smysl těchto víkendů především v poznání 

nových lidí, získávání nových poznatků a zkušeností a jako smysluplné trávení 

volného času. Dále uvádějí, že se prostřednictvím účasti na víkendových akcích 

může zvýšit sebevědomí mladého člověka. Víkendy ve Fryštáku vedoucím poskytují 

duchovní podporu a možnost seberealizace. 

 

                     

Smysl víkendových akcí podle vedoucích

19%

7%

7%

34%

26%

7%

smysluplné prožití
volného času

zvýšení sbevědomí

duchovní podpora

seznámení se s novými
lidmi

získání poznatků a
zkušeností

možnost seberealizace

 

  

 

Výsledky dotazníků potvrdily platnost mé hypotézy o smyslu víkendových akcí. 

Získané poznatky byly použity v jednotlivých kapitolách mé práce. 
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Příloha č. 3: Základní informace pro vedoucí akcí 
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Příloha č. 4: Informační dotazník pro vedoucí akcí 
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Příloha č. 5: Plakátek akce 24 hodin na sněhu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 69 

Příloha č. 6: Dotazník pro účastníky akce Já písnička a jeho vyhodnocení59 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________ 
59 Vypracovali vedoucí akce Já písnička Mirka Knedlová a Dalibor Knedla. 
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Vyhodnocení dotazníků z akce Já písnička, ty písnička:60 

 

Počet účastníků: 11, průměrný věk: 17 let, složení 3 muži, 8 žen. 

Bydliště účastníků: nejvíce Zlín a okolí (+Vsetín, Brno...) 

 

1) nejposlouchanější žánr: rock, folk 

2) nástroj srdci nejbližší: kytara 

3) víkend splnil očekávání všech účastníků 

4) 90% účastníků se cítilo svobodně 

5) 85% se nestydělo projevit, získali vzájemnou důvěru, mnozí se důvěrněji spřátelili 

6) pro 92% byl víkend přínosným (noví přátele, zkušenosti s prací v kolektivu +  

    zkušenosti hudební, sebereflexe, příjemná atmosféra, relaxace...) 

7) 85% by na podobnou akci přijelo znovu, 15% se nevyjádřilo) 

 

Vyhodnocení jednotlivých prvků: 

- nejúspěšnější: „odlet na planetu s bratry Zvuk a Rytmus“ a hra se smysly 

(sluchem), poznávání zvuků, seznamování se s rytmem, bubny, skládání vlastní 

písně, koncert skupiny Cranberries revival 

- velmi dobře hodnoceno stravování 

- hromadné ubytování v klubovně nebylo nikomu nepříjemné 

 

Závěr:   

I přes velké věkové rozdíly (13-27 let) a účast pohybově handicapované osoby 

panovala přátelská nálada. Mezi účastníky se vytvořily úzké vztahy, které myslím 

nadále přetrvají. Starší předávali své (nejen hudební) zkušenosti těm mladším. Každý 

si přišel na své. A co se týče „hudebního vyřádění“, to u některých jedinců vedlo až k 

chraptění a bolestem v krku (ale nic nepříjemného). 

V příštím roce se pokusíme podobnou víkendovou akci uspořádat znovu. 

 

 

 

 

____________________________________________________________________ 
60 Zpracovala Mirka Knedlová a Dalibor Knedla. 
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Příloha č. 7: Zážitek účastnice akce Jeskyně (2001) 

 

S jeskyní není nuda 
 

  

 Tak abych pravdu napsala, moc ani nevím, jak mám začít. Psát o jeskyni není 

jen tak a hlavně tehdy ne, když se vám zapíše hluboko do srdce. To potom můžete 

marně vymýšlet a hledat ve slovníku slova, která byste zviditelnili na papír. 

 Promiňte, dovolím si jednu malou drzou otázku. Přistihli jste se už někdy, že 

jste nasedli do rychlíku každodenního dne? Tato jízda vypadá tak, že všechno vám 

utíká tak rychle, že si nestihnete ani všimnout, že místo pondělí je tu pátek a za chvíli 

konec. Nechci přehánět ( jak to mám ve zvyku ), ale v rychlíku se může snadno stát, 

že si nevšimnete ani jeskyně, o které jste si dávno řekli, že vás stejně nemůže 

„vytrhnout“. 

 Zde končí moje metafora, díky za trpělivost. Teď se pokusím psát už 

normálně. Musím se vám přiznat, že i já jezdím někdy rychlíkem. Po každém pátku 

je tu však oblíbený víkend, kdy se pro mě čas úplně zastaví. A čím konkrétně začíná? 

No, může začít např. takto: „Mončo, zůstáváš přes víkend ve škole?“ „Jóóó, vlastně 

nééé. Vlastně se tě chci zeptat, jestli nemáš nějaký batoh navíc. Možná by nebyly 

marné i nějaké boty a baterka. Velikost nohou mám přibližně dobrou. Chystám se jet 

s Jožkou a s dalšími do jeskyně. Už se docela těším, co to zase bude.“ 

 A byla to jeskyně. Všichni z výpravy jsme se oblékli do dlouhých souprav od 

shora až dolů, do rukavic, gumáků a završili jsme to ochrannými přilbami se světlem 

na cestu. Byla to pro všechny nová podívaná a pomalu i opakovací seznamka. To nás 

však neodradilo a vyšli jsme společně odkrývat krásy jeskyně. Brzy jsem však 

zjistila, že jeskyně ( jako celkem cokoliv v dnešní době ) nebude úplně zadarmo. 

Prolézání a přeskakování vápencových kamenů nebylo pro mě jen tak. Průzkumníci 

kolem mě byli celkem pohotoví. Objevili se vždy s pomocnou rukou v pravý čas, což 

byly pro mě nezapomenutelné chvíle.  

 Když jsem už trasu začala docela zvládat, nebylo možné, aby se něco nestalo. 

Je celkem logické, že jednotvárné jeskyně neexistují. Zde mě čekalo zpestření skoro 

před cílem k východu. Viděla jsem před sebou jen ohromně velký kámen, na který 

jsem měla vyšplhat pro mě nepochopitelným, a k tomu šibeničním způsobem. „NÉ, 
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NÉ, NÉ,“ řvalo ve mě jako v té nejdivočejší divočině. Tak to ne, jdu jinam, ale kam? 

Štěstí, že mě neúprosný Ráďa nasměroval jediným možným směrem – a to na 

balvan. Společně mě tam dostrkali a já jsem zdolala kámen, který mi nahnal tolik 

strachu. Zanedlouho jsme vyšli z jeskyně ven do večerní přírody. Oproti jeskynní 

tmě to už nebyla skoro žádná tma, protože všude zářily nějaká světla. To, co se však 

odehrávalo ve mě, bylo teď pro mě nejdůležitější. Byl to pocit velkého štěstí a já 

jsem najednou věděla, že jeskyně má své tajemství i svou řeč. 

  

            V jeskyni mi to přišlo jak v životě. Chvíli se člověk nemůže vynadívat na 

nádheru krápníků, ale potom se zase někde plácá v blátě. Už nemohu nic víc dodat, 

než jen to, že mé srdce a slova se proměnily ve velkou vděčnost: 

  

 Díky za lidi okolo mne, díky za bláto i za krápníky, díky za chvíle kdy mě 

učíš důvěřovat, díky, že můžu dýchat čistý vzduch a vidět zářivá světla.  

 

PS: Mějte odvahu vstoupit do své jeskyně. Určitě vám chce taky něco říct. 
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Příloha č. 8: Průběh a hodnocení akce Start Don Bosko (2002) 
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Příloha č. 9: Fotografie z akce Já písnička61 

 

 

 

 

                                                                                                       

                                                                                                 Společné hraní na kytaru 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

  

     

 

bylo prokládáno 

           zábavnými hrami 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              a vyvrcholilo koncertem      

                                                                                              skupiny Cranberries  

                                                                                               revival, při kterém se 

                                                                                               všichni dobře bavili.  

 

 

____________________________________________________________________ 
61 Foto Dalibor Knedla. 
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Příloha č. 10: List pastýřům - prohlášení sněmovního kroužku Starost a naděje62 

 

L ist pastýřům 

STAROST A NADĚJE 

 

Ježíš založil svou církev, aby byla pro lidi znamením a cestou do království jeho 

Otce a svěřil jí svého Ducha, aby ji oživoval a dovedl k naplnění. Tato církev je i 

naším domovem, v němž žijeme a jejž tvoříme. Proto nás nenechávají lhostejnými 

její starosti, proto trpíme, když vidíme, že často není tím, čím by být měla: 

společenstvím lásky a odpuštění, spojnicí člověka s Bohem a lidmi navzájem, jak si 

ji přál Ježíš. Chceme, aby církev při vší své lidské omezenosti nefalšovaně předávala 

radostnou zvěst o Božím zájmu o nás, aby ukazovala na naši společnou odpovědnost 

za osudy lidské rodiny na cestě do budoucnosti. V poslední době sílí v katolické 

církvi tendence a iniciativy s cílem přispět k vybudování lidštějšího a pravdivějšího 

společenství, k překonání propasti a odcizení mezi duchovními a laiky, mezi rolí 

muže a ženy, mezi těmi, kdo v církvi učí a těmi, kdo je mají poslouchat. Protože 

sdílíme naděje, které do církve vkládají nejen ti, kdo se k ní hlásí, chtěli bychom v 

duchu těchto iniciativ i my vstoupit do sítě dialogu o tváři, poslání a službě církve 

příštího tisíciletí.  

Naše skupina s názvem Starost a naděje se sešla už třikrát nad tématem církve a 

přijala svou vizi činnosti. Chceme se svými podněty také podílet na přípravě 

Plenárního sněmu katolické církve v ČR. Dále chceme každoročně o svatodušních 

svátcích uspořádat Letniční fórum, při němž se budeme spolu se všemi, kterým 

církev není lhostejná, zabývat zvolenou otázkou z jejího života. Materiály z těchto 

setkání budeme dávat k dispozici Vám, biskupům, dalším skupinám, kterým jde o 

obnovu církve, a vybraným sdělovacím prostředkům. Stálým místem našeho 

setkávání je Dům Ignáce Stuchlého ve Fryštáku. K palčivým otázkám, které nám při 

zamyšlení vyvstávaly, patří vztahy uvnitř církve, koncepce její služby a náš podíl na 

ní, přístup církve ke světu i její celkový obraz vytvářený vzdělaností a formací laiků, 

kněží, řeholníků a řeholnic. Jako základní a nejdůležitější otázka, od níž se odvíjí 

veškerá  další  služba  a život v  církvi, se  nám jeví právě problematika vztahů uvnitř  

____________________________________________________________________ 
62 MARTINEK, M. Dům Ignáce Stuchlého 1996 – 2002 16 – 18. 
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církve.  

Proto bylo pro letošní Letniční fórum zvoleno téma “Starosti a naděje vztahů v 

církvi”. Na tomto setkání, které se uskutečnilo ve dnech 21.-23.5.1999, jsme se 

věnovali třem základním okruhům otázek: 

1. pluralita názorů a stylů života v církvi 

2. hierarchický model života církve a sdílení odpovědnosti 

3. komunikace v církvi 

 

Z analýzy stávající situace vyplynulo přesvědčení, že : 

Hierarchická struktura církve, která představuje garanci ortodoxie a tím zabraňuje 

extrémům, často vyhovuje křesťanům, kteří nechtějí přijmout osobní odpovědnost za 

svůj život i celkovou tvář církve. Proto si myslíme, že zachování základní hierarchie 

je nutné, ale zároveň považujeme za nutné umožnit širší zastoupení laické veřejnosti 

a převzetí vlastní odpovědnosti při rozhodování. Konstatujeme obecnou 

nepřipravenost tuto odpovědnost přijmout ze strany “základny hierarchické 

pyramidy” (laici) a stejně tak nepřipravenost předat určitý díl odpovědnosti ze strany 

“vyšších pater hierarchické pyramidy” (klérus). Z našeho dialogu vzešly některé 

konkrétní podněty, které Vám jako našim pastýřům předkládáme, a tímto zároveň 

otevíráme prostor k diskusi nad nimi. 

Aktivní podíl na životě církve je možný pouze v atmosféře partnerství, jejímž 

základním projevem je svoboda, vzájemná úcta a otevřenost k diskusi o čemkoliv. 

Cílem diskuse nemusí být jednotný závěr, ale vyjasnění svých stanovisek a vzájemná 

tolerance a přijetí v odlišnostech. Obáváme se, že dialog o zásadních otázkách života 

církve se podobá spíše monologu vedenému na různých rovinách, které se však 

navzájem míjejí. Za dialog nepovažujeme způsob dosavadní komunikace pastýřů se 

svým stádem, která je vedena převážně jednostranným způsobem kladení otázek a 

jednoznačných odpovědí z pozice autority. Proto vidíme jako velmi důležité, aby 

biskupové naslouchali hlasu teologů, kněží i laiků a vedli s nimi obousměrný 

otevřený dialog (srv. LG 12, 37). Neočekáváme od vás předkládání jasných a 

hotových odpovědí a závěrů, které bývají na úkor skutečnému stavu věcí. 

Navrhujeme, aby byly postaveny všechny potřebné platformy dialogu, např. 

fungující pastorační rady na úrovni farností i diecézí. Také se domníváme, že kritické 

hlasy skupin, kterým jde o budoucnost církve (např. Kairos ´98), nelze dále přehlížet 

a dialog s nimi považovat za ohrožení jednoty církve. 
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Považujeme za velmi důležité, aby byli řadoví věřící povzbuzováni k 

spolurozhodování a spoluvytváření budoucnosti naší církve. Dosáhnout toho lze 

zdůrazňováním důležitosti hlasů všech, komu jde o dobro církve. Konkrétní motivací 

pak může být přenesení části odpovědnosti na zkušené a schopné laiky. 

Domníváme se, že je nutné provést nejen kvantitativní, ale i kvalitativní analýzu a 

prognózu vnitrocírkevní i společenské situace a na jejím základě vytvořit nový model 

organizace diecézí a života farností. Takto máme šanci postavit se proti izolaci církve 

od společnosti. 

V souvislosti s tím je třeba promýšlet možnost, jak správcům farností umožnit , aby 

se mohli plně věnovat svátostné službě a duchovnímu doprovázení věřících a nebyli 

přetěžováni nadměrnou administrativou. Řešení vidíme v převedení části pravomocí 

v této oblasti z kléru na laiky (např. správa farností bez kněze schopným laikem). Pro 

život jednotlivých církevních obcí je zásadní otázkou možnost slavení eucharistie, 

zvláště nedělní, neboť eucharistické shromáždění slouží k budování církve. 

Domníváme se, že nejsou využity všechny možnosti k tomu, aby věřícím byla účast 

na nedělní eucharistii umožněna. Toho však nelze dosáhnout pouze zvyšováním 

počtu mší sv. celebrovaných jedním knězem. Zdá se nám, že nejsou vyčerpány 

všechny možnosti řešení (vyřešení situace kněží skryté církve, ordinace osvědčených 

ženatých mužů).  

Prosíme Vás o citlivý přístup k těmto palčivým otázkám. 

Věříme, že naše starosti a naděje jsou i Vašimi starostmi a nadějemi. Proto 

očekáváme, že naši iniciativu přijmete s pochopením a zaujmete k ní své stanovisko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 79 

Příloha č. 11: Pozvánka na celoroční cyklus Chodíme spolu 
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Příloha č. 12: Čerpání dotací v roce 1999 
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Příloha č. 13: Vyúčtování akce Přírodní haló 
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Příloha č. 14: Ceník služeb Domu Ignáce Stuchlého  
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Příloha č. 15: Výzkum Aleny Horákové63 

  

V listopadu a prosinci 2001 proběhla v DISu anketa, která měla za úkol zmapovat 

účastníky víkendových akcí pořádaných DISem. Ankety se zúčastnilo 60 lidí a to 

z akcí – ESKA (měsíční formační víkendy pro mládež), VOLEJBAL a  Duchovní 

cvičení. 

 

Na otázku Jak jste se dozvěděli poprvé o DISu, dotazovaní si vybírali z 6 možností: 

a) z novin 

b) skrze farnost 

c) od kamaráda 

d) z letáku 

e) přes internet 

f) jiný zdroj 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Jak vyplývá z grafu, nejvíce lidí se o DISu dozvědělo od svých známých a  

z farnosti. Výrazný podíl na komunikaci mají noviny a letáky.  

 

____________________________________________________________________ 
63 HORÁKOVÁ, A. 15. 
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Jak jste se dozv ěděli poprvé o DISu

Počet odpovědí

 z novin z farnosti  od kamaráda z letáku z internetu jiné 


