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ABSTRAKT 

Abstrakt �esky 

Práce je zam��ena na porovnání t�í salesiánských st�edisek mládeže v �eské republice a 

charakteristiky jejich dobrovolník�. V teoretické �ásti obecn� seznamuje se salesiány a jejich 

zp�sobem výchovy, vysv�tluje obecn� pojem dobrovolnictví. V praktické �ásti vychází 

z výsledk� kvalitativního výzkumu pro srovnání st�edisek v Ostrav�, Praze a Zlín� a 

z výsledk� kvantitativního výzkumu pro charakteristiku dobrovolník� pracujících práv� 

v t�chto st�ediscích. 
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ABSTRACT 

The work concentrates on comparison of three salesian youth centres in Czech republic and 

on characterization of their volunteers. In a theoretical part it generally introduces salesians 

and their  way of upbringing and generally explains the meaning of volunteering. The practi-

cal part is based on the results of the qualitative research comparing the centres in Ostrava, 

Prague and Zlin and also on the results of the quantitative research of the characteristics of 

the volunteers working in these youth centres. 
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ÚVOD 

Žijeme v dob�, o níž se �íká, že je usp�chaná a odlidšt�ná. Lidé sp�chají za pen�zi, za zába-

vou, za prací a nemají �as jeden na druhého. Z mezilidské komunikace se vytrácí osobní 

kontakt, spíš než na rozhovor tvá�í v tvá� spoléháme na mobilní telefony a po�íta�e, rodi�e 

nahrazují d�tem svou nep�ítomnost dárky a televizními po�ady. Tyto d�ti se pak nudí a vy-

mýšlejí lumpárny, které mohou pozd�ji p�er�st v experimenty s drogami �i v kriminální �in-

nost. Alespo	 se �íká, že je to obecný trend. 

Jaké bylo mé p�ekvapení, když jsem zjistil, že tomu všemu, co jsem výše vyjmenoval, se 

snaží zabránit skupina lidí, s níž jsem se setkal poprvé p�ed dv�ma lety a od níž bych to – 

jak musím p�iznat – z po�átku ne�ekal. 

P�ed dv�ma lety jsem se více mén� náhodou dostal do kostela Panny Marie Pomocnice ve 

Zlín� na Jižních Svazích. Párkrát jsem zašel na bohoslužbu a rád jsem se vracel – jednak 

proto, že se mi kázání zdála srozumiteln�jší než jinde, jednak proto, že p�i mši zpíval sbor 

mladých lidí rytmické písn�. Mé další setkání se už týkalo mého studia – v p�edm�tu Práce 

s mládeží v terénu jsme dostali od P. Petra Kop�ivy, SDB. nabídku vykonávat praxi 

v salesiánském st�edisku mládeže.  

To bylo mé druhé setkání se salesiány, které m� dovedlo až k tématu této práce. Po zkuše-

nostech z tohoto st�ediska nejen vím, pro� je u kostela h�išt�, ale za�al jsem se zajímat i o 

salesiánský zp�sob výchovy. To m� dovedlo ke ko�en�m tohoto hnutí a k osob� sv. Jana 

Boska. P�ekvapilo m�, že m�l v podstat� stejné starosti jako sou�asní vychovatelé.  

Svatý Jan Bosco a jeho p�ístup k mládeži jsou hojn� zpracovávaná témata jak v teologické 

literatu�e, tak v literatu�e pedagogické a historické. �asto vydávané jsou životopisy dona 

Boska (k nejznám�jším pat�í dílo Teresia Bosca Don Bosco, které vyšlo brzy po revoluci), 

historie salesiánského hnutí (nap�íklad Kniha víry, nad�je a lásky  Marie Rút K�ížkové), 

hodn� pozornosti získala jednotlivá st�ediska u student� teologie nebo pedagogiky. Jen má-

lokdo zatím zpracoval salesiánskou pedagogiku z pohledu sociální pedagogiky – nejvýraz-

n�jším p�íkladem je diserta�ní práce Pavla Kucha�e Rozvoj pozitivní identity romské mláde-

že v podmínkách výchovné �innosti salesiánského st�ediska mládeže v Ostrav�, který apli-

koval salesiánskou pedagogiku v rómském prost�edí.  
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Stru�n� �e�eno jsem cht�l zjistit, co p�ivedlo mladé lidi k práci ve st�ediscích a jak velké 

jsou rozdíly mezi st�edisky, v nichž jsem m�l možnost pobývat. Pokud jde o otázky spojené 

s osobnostmi dobrovolník�, zvolil jsem metodu kvantitativního výzkumu, konkrétn� dotaz-

ník�, pokud se jedná o zkoumání jednotlivých st�edisek, využil jsem kvalitativní výzkum ke 

zjišt�ní základních informací o jednotlivých st�ediscích (prost�ednictvím rozhovor� 

se sou�asnými i bývalými vedoucími st�edisek). Odpov�di na mé otázky má nabídnout tato 

práce. 

Z mnoha salesiánských st�edisek v naší republice jsem si k porovnání vybral ta st�ediska, 

s nimiž mám osobní zkušenost. Nejblíže mám samoz�ejm� ke st�edisku ve Zlín�, kde vyko-

návám již druhým rokem svou pedagogickou praxi. Prost�ednictvím svého kamaráda, který 

studuje JABOK a žije u salesián� v Kobylisích, jsem se dostal do pražského st�ediska a díky 

kontakt�m mezi jednotlivými st�edisky jsem m�l možnost poznat ostravské st�edisko. Už na 

první pohled byly z�ejmé n�které rozdíly a také naopak to, co m�la všechna st�ediska stejné. 

Rozdíly jsou nejvíce zp�sobeny historií a prost�edím, v n�mž st�ediska fungují. Spojujícím 

faktorem je p�edevším salesiánský duch, který je citelný ve všech st�ediscích stejn�.  
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I. TEORETICKÁ �ÁST 
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1 KDO JSOU SALESIÁNI? 

Jedná se o Spole�nost svatého Františka Saleského (také Salesiáni Dona Boska, SDB), což 

je kongregace katolické církve. �ád byl založen roku 1859 italským kn�zem Janem Boskem 

(1815-1888). Regule �ádu byly schváleny Piem IX. v roce 1874. Tato kongregace se v�nuje 

p�edevším výchov� mládeže. Salesiáni pracují ve v�tšin� zemí sv�ta, v sou�asné dob� má 

tento �ád asi 17 000 �len� a spravuje 1616 st�edisek. P�sobí v sociální, náboženské, kulturní 

a pedagogické sfé�e. 

Salesiáni zakládají st�ediska mládeže, po�ádají víkendové a prázdninové akce, otevírají školy 

a u�	ovská st�ediska, p�i kterých fungují internáty, pracují s mládeží z okraje spole�nosti, 

posílají své �leny na misie i do rozvojových zemí, p�sobí ve farnostech. 

Na salesiány je napojena �ada spole�enství, která se inspirovala ideály Dona Boska. Jsou to 

zejména Dcery Panny Marie Pomocnice k�es
an� (FMA), Salesiánští spolupracovníci 

(ACS), Sdružení bývalých žák� Dona Boska a Volontarie Dona Boska (VDB). Uvedená 

spole�enství jsou spolu voln� spojena a tvo�í salesiánskou rodinu. 

 Salesiánským duchem se inspirovala i �ada ob�anských sdružení, která jsou zaregistrována 

v �R. Je to nap�íklad Salesiánské hnutí mládeže (SHM) nebo Salesiánské kluby mládeže 

(SKM). 

Zprávy o d�ní v salesiánské rodin� podává �asopis Il Bollettino Salesiano, který vychází v 

�eštin� pod názvem Salesiánský magazín (d�íve Salesiánská rodina).  

1.1 Jan Bosco 

Jan Bosco se narodil 16. srpna 1815 v Castelnuovu d'Asti v Itálii v chudé rolnické rodin� 

jako Giovanni Melchior Bosco. Jeho matka brzy ovdov�la a starala se sama o t�i syny. Byla 

Boscovi prvním vzorem, jak postupovat p�i výchov�.  

Už jako malý chlapec m�l Bosco mezi svými vrstevníky autoritu, dovedl chlapce p�itáhnout 

svými artistickými kousky a vypráv�ním z �etby, spojoval zábavu a pou�ení. Na st�ední ško-

le byl v�dcem studentského spolku Veselá spole�nost, chodil se spolužáky na vycházky, 

p�edvád�l kouzla, spole�n� hráli hry a navšt�vovali katecheze. Nešlo jen o vypln�ní a orga-

nizování volného �asu, ale o získávání p�átel. 
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Po teologických studiích v Turín� navšt�voval Bosco t�i roky doškolovací ústav pro kn�ze. 

Do Turína, m�sta továren, p�icházeli z venkova dospívající chlapci a mladí muži s nad�jí, že 

zde najdou práci a n�jak se uchytí. �asto však získanou práci v tvrdé konkurenci rychle 

ztratili a bez zajišt�ní byli vystaveni sociáln� patologickým vliv�m. Bosco se b�hem studijní 

praxe setkal s ot�esnou realitou sociální patologie v chudinských �tvrtích, v nemocnicích a 

hlavn� ve v�zení, kde u�il mladistvé v�zn� katechismus. Pocházeli �asto z �ad t�ch neúsp�š-

ných, kte�í po propušt�ní z práce nedovedli najít legální zp�sob obživy. N�které odsouzené 

mladistvé také v rámci své kn�žské služby doprovázel na smrt. 

Byl šokován nep�átelstvím mladík�, které t�žko mohl srovnávat s chováním d�tí a mladých 

lidí z rodné Becchi �i student� na gymnáziu v Chieri. P�i své praxi poznal, jak zhoubný 

vliv na mladíky propušt�né z v�zení má fakt, že se nemají kam vrátit, protože byli bez ro-

dinného zázemí – bu�to své rodi�e v�bec nepoznali, nebo se jich rodi�e po jejich odsouzení 

z�ekli. (Kucha�, 2003, str. 134 – 135) 

Uv�domil si, že nejd�ležit�jší je p�edcházet tomu, aby se chlapci do v�zení dostali. Tak 

vznikla myšlenka prevence. Cht�l otev�ít st�edisko, ve kterém by chlapci bez rodin nalezli 

domov a p�átele. M�lo to být místo, kde by mladý �lov�k nalezl domov, p�átelství a radost. 

S prvními opušt�nými hochy se Jan Bosco za�ínal scházet nejprve o ned�lích, kdy pro n� a 

postupn� i s nimi vytvá�el svou aktivní výchovnou p�ítomností výchovné prost�edí, které 

nazýval orato�í. 

Za n�jaký �as koupil starou budovu ve �tvrti Valdocco, kde po úpravách za�ali n�kte�í 

chlapci také bydlet. Na po�átku své �innosti Jan Bosco poskytoval ubytování také mladist-

vým, kte�í byli propušt�ni z v�zení. Ti jej ale zpo�átku n�kolikrát okradli a zmizeli. Hlavní 

klientelou byli p�edevším mladíci z venkova, kte�í p�icházeli do m�sta za obživou, osi�elí 

chlapci, ti, o n�ž se rodi�e nestarali, a také mladí tuláci. 

Bosco vid�l, že chlapc�m chybí hlavn� rodinné zázemí, že jsou nevzd�laní a nekvalifikovaní, 

že nemají orientaci v hodnotách, v�etn� náboženských, a že jim scházejí dob�í p�átelé. Proto 

svou orato� koncipoval jako domov, ve kterém mladí prožívají p�ijetí do rodinného spole-

�enství, školu, která jim dává kvalifikaci, farnost, která vede k náboženským hodnotám, a 

h�išt�, kde se chlapci v radosti a p�átelství setkávají. (Kucha�, 2003, str. 133) 
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Svou výchovnou zkušenost pozd�ji ozna�il a popsal jako preventivní systém. Aby jeho zá-

sady p�etrvaly i po jeho smrti, založil nejprve Spole�nost sv. Františka Saleského (1859) a 

dále Institut Dcer Panny Marie Pomocnice (1872) a Salesiánské spolupracovníky (1876).  

Jan Bosco zem�el v Turín� 31. ledna 1888. Kanonizován byl papežem Piem XI. o Veliko-

nocích roku 1934. 24. ledna 1989 ho papež Jan Pavel II. prohlásil za otce a u�itele mládeže. 

1.2  Jakou mají salesiáni souvislost se sociální pedagogikou? 

Don Bosco pat�il k pr�kopník�m sociální pedagogiky. Salesiáni se vždy zajímali o to, jak 

soudobá mládež tráví sv�j volný �as. Zdá se, že v dnešní dob�, kdy mládež utíká 

k nicned�lání, k partám, nebo naopak k obrazovce televize �i po�íta�e, mají salesiáni se 

svým osobním p�ístupem a se snahou zaplnit aktivn� a plnohodnotn� volný �as mladých lidí 

co �íci. Tyto snahy však nejsou záležitostí posledních let, �ekn�me porevolu�ní doby. Ko�e-

ny zájmu o to, co mládež ve svém volném �ase d�lá, sahají hluboko do st�edov�ku, salesiáni 

ho pouze oživili, zmodernizovali a p�izp�sobili pot�ebám dneška. 

Z hlediska sociální pedagogiky je tedy salesiánská pedagogika pedagogikou volného �asu. 

Ta je zam��ena na výchovné a vzd�lávací prost�edky, napomáhající autonomnímu a smyslu-

plnému využívání volného �asu d�tí, mládeže i dosp�lých. Dále motivuje k hodnotným zá-

jm�m, uspokojuje a kultivuje lidské pot�eby, rozvíjí schopnosti a upev	uje morální vlastnos-

ti. Snaží se naopak vyhnout jakékoli manipulaci, která zbavuje volný �as jeho zásadního 

znaku, svobodného využívání. (Pr�cha, 1995, str. 152 – 153) 

Salesiáni podle vzoru svého zakladatele uplat	ují preventivní výchovný systém – pravidla 

nejprve vysv�tlí svým klient�m a ti jsou pak vedeni a usm�r	ováni asistentem, který nekont-

roluje a nedohlíží, ale žije s klienty jejich život, mluví s nimi o jejich problémech a p�i tom se 

snaží svými postoji a názory dávat kladný p�íklad. (Podrobn� o salesiánském preventivním 

systému píše Pomikálek, 2002, str. 45 – 53) Osobnost asistenta je velmi d�ležitá – musí být 

blízký mentalit� klient�, spoluprožívat jejich život, být pozorný k jejich pot�ebám a p�áním, 

být schopný povzbudit a vést dialog, snažit se o rozvoj pozitivních zážitk�, navazovat s nimi 

osobní vztahy. Asistent by také m�l mít p�irozenou autoritu. 
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1.3 Základní pojmy salesiánské pedagogiky 

Orato� – pojem vzniklý už v 16. století, kdy se sv. Filip Neri za�al zajímat o �ímskou mládež 

– poznal, že nejv�tším nep�ítelem mladých lidí je dlouhá chvíle; program jeho oratoria tehdy 

tvo�ilo p�edevším náboženské vyu�ování (nap�. r�zná vypráv�ní z církevních d�jin a život� 

sv�tc�), otázky, diskuse, hudba a zp�v, hry, modlitba a r�zné náboženské pobožnosti. (Po-

mikálek, 2002, str. 7) To inspirovalo �adu italských kn�ží, nejv�tší odezvu však našla orato� 

Jana Boska, fungující vlastn� od roku 1841, kdy se Bosco v Turín� za�al starat o prvního 

chlapce. D�ležit�jší než náboženská situace byla pro Boska identita chlapce, jeho zázemí, 

hledal n�co, co mají spole�ného. To je jedním z d�ležitých prvk� salesiánského p�ístupu 

k mladým lidem – nejprve se tázat, kdo je ten �lov�k, který p�ede mnou stojí, co má rád, co 

umí, teprve pak se zam��ovat na náboženské otázky. Prvními �leny orato�e byli chudí a 

opušt�ní chlapci a i dnes m�žeme mezi návšt�vníky salesiánských center najít d�ti ze sociál-

n� slabých rodin a d�ti, na které rodi�e nemají �as. Program orato�e má tedy i v dnešní dob� 

své místo v pé�i o volný �as mladých lidí. Bosk�v typ orato�e se udržel práv� proto, že se 

neomezoval na náboženskou katechezi, ale zahrnoval ú�ast na život� a problémech návšt�v-

ník� orato�e, nebyl jen náhodným setkáváním, ale trvalejším a pravidelným stýkáním se, 

soužitím, byl postaven na osobním kontaktu nejen s vedoucím orato�e, ale s ostatními mla-

dými a d�ležitý byl p�edevším v tom, že se neomezoval na �leny farnosti, ale byl otev�en 

všem. V orato�i vládl p�átelský duch. To, že n�kte�í p�vodn� nev��ící návšt�vníci orato�e 

konvertovali, nebylo jejím hlavním cílem. Naopak zcela plánovan� byly orato�e absolutn� 

apolitické. Boskovo pojetí orato�e p�etrvalo dodnes a musíme uznat, že ve své dob� bylo 

nesmírn� moderní, proto krom� p�íznivc� našlo i �adu odp�rc�. 

Orato� tedy stála na po�átku salesiánského díla. Druhým momentem bylo ustanovení kon-

gregace – Spole�nosti Františka Saleského. Z laik� a kn�ží, jimž Bosco d�v��oval, vytvo�il 

spole�nost, jíž dal jasná pravidla, aby jeho dílo mohlo pokra�ovat i bez n�j, po jeho smrti. 

K definitivnímu schválení kongregace došlo v roce 1874. 

Salesiánská st�ediska u nás fungovala ješt� p�ed druhou sv�tovou válkou (více v kapitole o 

historii salesián� u nás), pro tuto práci je ale nejd�ležit�jší jejich fungování po roce 1989. 

V naší zemi m�lo trojí podobu: farní správa se salesiánským st�ediskem v jednom objektu; 

salesiánské st�edisko s farní správou navzájem lokáln� odd�lené; salesiánské st�edisko bez 

farní duchovní správy. Salesiánská st�ediska postupn� získávala právní subjektivitu a vystu-
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povala tak jako samostatné subjekty, �asem byla p�ijímána do sít� školských za�ízení. Do 

orato�í za�aly chodit p�evážn� d�ti do 15 let. Salesiáni je dokázali nadchnout zejména pro 

sport a spontánní zábavu, o náboženskou stránku p�estal být zájem. Proto tém�� všude, kam 

p�išli mladší salesiáni, za�aly vznikat orato�e v zúženém smyslu – jako nabídka �asu a pro-

storu pro vícemén� spontánní aktivity d�tí. Protože k ú�asti na r�zných aktivitách orato�e se 

vyžadovala jen minimální pravidla, což vyhovovalo d�tem s nejr�zn�jšími výchovnými pro-

blémy, za�alo postupn� do orato�e p�icházet více d�tí h��e socializovatelných a nev��ících. 

Zm�na klientely vedla k tomu, že se aktivity orato�e za�aly chápat více jako sociální preven-

ce. 

Mluvíme-li o orato�i a o st�edisku, nejedná se o totožné pojmy. Orato� je výchovným pro-

st�edím, které je otev�eno pro mladé. Má umož	ovat skupinám i jednotlivc�m rozvíjení 

vlastních zájm�. Aktivity provozované b�hem orato�e mají vést ke správnému využívání 

volného �asu a nemají postrádat  výchovný cíl. Nabídka orato�e je uzp�sobena tak, aby p�e-

devším zaujala mládež z disharmonického rodinného prost�edí, která je v materiálním a du-

chovním ohrožení nebo na okraji spole�nosti. Hlavním úkolem orato�e je umožnit mladým 

lidem rozvíjet smysluplné zájmy a správn� využívat volný �as. Rovn�ž je místem výchovy 

k mravním hodnotám a také pro mnohé prost�edím prvního setkání s náboženstvím, s v��í-

cími. Oproti tomu je salesiánské st�edisko prost�edím ur�eným mládeži, zachovává sice po-

vahu orato�e, ale dává p�ednost skupinovým vztah�m a usnad	uje osobní setkávání a �in-

nost forma�ní a apoštolátní má p�evažovat nad �inností zábavnou. Navazuje na orato�, je 

jejím pokra�ováním. Od roku 1991 se u nás používá pojem Salesiánské st�edisko mládeže, 

aby se zd�raznilo, že se jedná o projekt, který spoluvytvá�í a buduje sama mládež spolu se 

salesiány. (Pomikálek, 2002, str. 32) 

Aby n�která �innost mohla být považována za salesiánskou, musí mít pastora�ní cíl, musí 

sloužit mládeži (p�edevším té, která to nejvíce pot�ebuje) a musí mít stejného ducha, jakým 

se vyzna�ovala �innost dona Boska v jeho valdocké orato�i. Co si pod tím p�edstavit? Slovy 

dona Boska byla valdocká orato� „pro chlapce otev�eným domovem, farností zprost�edkují-

cí evangelium, školou p�ipravující na život a h�išt�m, kde potkávali p�átele a dob�e se ba-

vili“. (Pomikálek, 2002, str. 35) 

Salesiánská komunita kolem sebe vytvá�í výchovn�-pastora�ního spole�enství, to je charak-

terizováno t�emi pojmy: 
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- výchova – protože pomáhá, aby se mladý �lov�k rozvíjel ve všech aspektech – kul-

turních, spole�enských i profesních; 

- pastorace – protože vede mladé lidi k setkání s náboženstvím; 

- spole�enství – protože salesiánská komunita do rodinného prost�edí zapojuje mládež 

i dosp�lé, rodi�e i vychovatele, laiky s r�zným stupn�m odpov�dnosti. (Pomikálek, 

2002, str. 38) 

K základním výchovn�-pastora�ním princip�m t�chto st�edisek pat�í:  

 - otev�enost  – salesiánská st�ediska jsou p�ístupná všem mladým lidem, kte�í v n�m cht�jí 

trávit sv�j volný �as, m�že do nich p�ijít kdokoli bez ohledu na své smýšlení a postoj v��i 

církvi, nejzákladn�jší podmínkou je ochota prožívat zde své volné chvíle s ostatními, chtít se 

s druhými sp�átelit, respektovat spole�ný program a stanovená pravidla; 

- každodenní provoz – mladí lidé mají mít možnost p�icházet denn� a vždy má být 

k dispozici n�kdo, kdo by se jim mohl v�novat;  

- osobní p�ístup a ovzduší domova – každý je p�ijímán s osobním zájmem, není p�ijímán 

institucí, ale lidmi, nesta�í zjistit, jak se kdo jmenuje a o co má ve st�edisku zájem, d�ležité 

je postupn� navazovat p�átelský vztah, vybudovat vzájemnou d�v�ru a zajímat se o každo-

denní radosti a problémy i celkovou situaci p�icházející mládeže; 

- pestrá nabídka – protože zájmy a pot�eby mladých lidí jsou r�znorodé, musí jim odpovídat 

i nabídka st�ediska; 

- preventivní systém a asistence – salesiánská výchova je založena na motivaci vztahem, ne 

na p�íkazech a zákazech, zam�stnanec �i dobrovolník sám motivuje mladé lidi k �innosti a 

zábav�, �ímž p�edchází  nežádoucím iniciativám, je p�ítomen uprost�ed každé skupiny mlá-

deže jako jejich p�ítel a a�koliv má odpov�dnost za pr�b�h dané �innosti, chce být p�ítelem 

mladých, s nimiž pracuje, povzbuzuje k dané aktivit� a pokud je to možné, ú�astní se jí, jeho 

úkolem je animovat skupinu, ne být pouze pedagogickým dozorem; 

- evangelizace – vychovatel zvlášt� svým životem z víry vytvá�í prost�edí otev�ené dialogu, 

nabídce evangelia a jeho hodnot. 
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D�ležité je zejména to, salesiánský výchovný styl nabízí dostate�n� podn�tné výchovné pro-

st�edí, které je pro dít� a mladého �lov�ka srozumitelné. 

1.4 Další aktivity související se sociální pedagogikou 

Salesiáni se neomezují jen na �innost ve st�ediscích, jak už bylo nazna�eno výše. V �eské 

republice pat�í mezi nejvýznamn�jší aktivity z�ízení odborné školy pro výchovu a vzd�lávání 

sociálních pracovník� a založení vlastního nakladatelství. 

Salesiánská provincie Praha je z�izovatelem Vyšší odborné sociáln� pedagogické a teologic-

ké školy JABOK (název je zkratkou jmen dvou pedagog�: Jan Bosco a Jan Amos Komen-

ský), byla založena r. 1992 a založením této školy navázali salesiáni na tradici neve�ejného 

vzd�lávání v dob� totality ve form� tzv. malé teologie. Jabok si klade za cíl p�ipravovat vy-

chovatele a pracovníky v sociální oblasti, eventueln� v církevní pastoraci, a to p�ednostn� 

pro práci s postiženou, narušenou nebo ohroženou mládeží. Je to katolická škola, ovšem 

ekumenicky otev�ená pro všechny lidi, kte�í p�ijímají její program, bez ohledu na jejich cír-

kevní p�íslušnost  �i nep�íslušnost. Poskytuje odborné vzd�lání v oblasti sociální pedagogiky 

a sociální práce a v oblasti teologie a filozofie. (Vá	ová, Kaplánek, 2002, str. 26) 

Salesiáni se starají i o ší�ení  pedagogické literatury. Už v b�eznu 1990 bylo z�ízeno naklada-

telství Portál, které se b�hem své existence stalo uznávaným v oboru odborné i populárn� 

nau�né literatury. Vydává na praxi orientované metodické p�íru�ky i náro�n�jší studijní lite-

ratura z oblasti pedagogiky, speciální pedagogiky, psychologie i sociologie, podn�ty pro 

výchovu v rodin� a pro volno�asové aktivity. Programem tohoto nakladatelství je pomáhat 

všem, kdo usilují o moderní výchovu, napomáhající harmonickému vývoji  �lov�ka, zajímají 

se o jeho duchovní a sv�tský život. (Vá	ová, Kaplánek, 2002, str. 26) 
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2 HISTORIE SALESIÁN� U NÁS 

Tato kapitola vychází z publikace o historii salesián� u nás -  knihy Marie Rút K�ížkové 

Kniha víry, nad�je a lásky, dále z knihy o Št�pánu Trochtovi od Jana Ku�ery Vyznava� a 

mu�edník Št�pán Trochta a z rozhovor� s vedoucími st�edisek, kte�í zabrousili do naší ne-

dávné minulosti. 

2.1 Po�átky salesiánského hnutí u nás 

Myšlenky dona Boska se v našich zemích za�aly ší�it ješt� p�ed jeho smrtí (zem�el 1888). 

Nejv�tší zásluhu tom má dcera Františka Palackého Marie Riegrová se svou dcerou, které 

jako první �eskou ve�ejnost seznámily s p�sobením a myšlenkami tohoto italského kn�ze, 

protože znaly francouzskou verzi salesiánského v�stníku a jinou salesiánskou literaturu. 

Ješt� za Boskova života vycházejí dva jeho stru�né životopisy s výzvou, aby i �eští muži 

byli schopni starat se o opušt�né mladé lidi jako on. 

V roce 1886 se s donem Boskem osobn� setkal vicerektor �eskobud�jovického kn�žského  

seminá�e P. Václav Petr, aby se s ním poradil o zakládání kongregace brat�í Nejsv�t�jší svá-

tosti. 

Prvním �eským salesiánem se po ur�itých životních peripetiích stal P. Ignác Stuchlý (1869 – 

1953) – v��né sliby složil v roce 1896 v Itálii, v roce 1901 se stal kn�zem, p�sobil pak 

dlouho v Gorici a v Lublani. 

2.2 Salesiánská �innost za první republiky 

O salesiánském díle se v �echách znovu za�alo mluvit až po 1. sv�tové válce. Zájem o n� se 

projevil sou�asn� v �echách i na Morav� – v �echách vycházel z okruhu Sdružení katolické 

mládeže, na Morav� od dr. Augustina Štancla. Protože u nás ješt� žádný salesiánský ústav 

nefungoval, museli první �eští zájemci (byl mezi nimi i pozd�jší litom��ický biskup Št�pán 

Trochta) o vstup k salesián�m odcházet do Itálie. Tam byli k �eským salesián�m p�id�leni 

don Ignác Stuchlý a don Josef Šiška, povolaný z Palestiny.  

Uvažovalo se už o založení salesiánského díla v �echách, p�icházely nabídky z �eských 

Bud�jovic, Ostravy, P�erova, Fryštáku. Za pomoci sbírek z �eskoslovenska, od amerických 

rodák� a s p�isp�ním olomouckého arcibiskupství byl v srpnu 1927 otev�en první salesián-
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ský ústav u nás, ve Fryštáku. Jeho �editelem se stal don Ignác Stuchlý, jehož jméno dnes 

tento ústav nese. Oficiáln� byl otev�en na slavnost Panny Marie Pomocnice 3. �ervna 1928. 

P�esunula se tam v�tšina �eských chlapc� z Itálie. První rok žilo ve Fryštáku 52 chlapc�.   

Druhým salesiánským ústavem u nás byl ústav v Ostrav�, o jehož otev�ení se jednalo od 

po�átku 30. let 20. století. Majitelem ústavu se stal nov� ustanovený Spolek salesiánských 

pracovník� v �SR, protože Spole�nost salesiánská nebyla tehdy v �eskoslovensku ješt� 

právn� uznána (k tomu došlo 24. ledna 1936).1 Popularizaci salesiánského díla a propagaci 

nových ústav�  výrazn� p�isp�la kanonizace Dona Boska z 1. dubna 1934. 

Dohlížením nad stavbou v Ostrav� byl pov��en Št�pán Trochta. Základní kámen byl položen 

17. �ervna 1934. �editelem st�ediska se stal Ignác Stuchlý, kterého ve Fryštáku nahradil 

Josef Lepa�ík. V hornickém velkom�st� – narozdíl od venkovského Fryštáku – museli sale-

siáni za�ít p�edevším s budováním orato�e, místa, kde mohla mládež ohrožená životem na 

ulici najít možnost rozvinout své schopnosti a nadání. Salesiáni otev�eli hernu, budovali 

h�išt�, hráli divadlo, zvali do kaple, ale nenutili k její návšt�v�. Postupn� se do �innosti ora-

to�e zapojovali i rodi�e, které p�itáhly k salesián�m jejich d�ti. Výhodou byla i absence poli-

tické angažovanosti salesián� a jejich rovnostá�ský p�ístup ke každému bez rozdílu vyznání. 

Koncem roku 1935 byla také zahájena stavba kostela svatého Josefa, protože kapacita kaple 

p�estávala sta�it, nový kostel byl postaven za mén� než dva roky a slavnostn� vysv�cen 8. 

prosince 1937.  

Soub�žn� se p�ipravovala stavba ústavu v Praze, kterou �ídil op�t Št�pán Trochta. 8. pro-

since 1934 došlo v Praze – Kobylisích k posv�cení základního kamene kostela svaté Tere-

zi�ky, u kterého m�lo vyr�st další salesiánské st�edisko. Kobylisy byly tehdy ovšem periferií 

Prahy a donu Trochtovi se poda�ilo získat piaristický kostel Svatého K�íže p�ímo v centru 

hlavního m�sta, aby také sloužil salesiánským zájm�m. 

Naopak neúsp�chem skon�ila mise �eských salesián� mezi n�mecky mluvícím obyvatel-

stvem. Jen krátce fungovalo st�edisko v Podmoklech u D��ína, také kv�li r�stu národnost-

ního nap�tí skon�ilo v letech 1936 – 1937 (založeno 1934). 

                                                

 

1 To po listopadu 1989 komplikovalo vracení majetku do salesiánských rukou. 
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Na druhou stranu se salesián�m poda�ilo z�ídit v �eskoslovensku vlastní teologické studi-

um, aby �eští salesiáni nemuseli studovat bohosloví v zahrani�í (nej�ast�ji studovali 

v Lublani, Turín� nebo �ím�). Noví bohoslovci našli úto�išt� v Ostrav�. Zm�na politické 

situace v roce 1938 je ovšem donutila opustit republiku a z bezpe�nostních d�vod� pokra-

�ovat ve studiích za hranicemi. 

2.3 Druhá republika a protektorát 

Období druhé republiky ješt� umožnilo zahájit salesiánské dílo v Brn� – Žabov�eskách, ješt� 

4 dny po vyhlášení protektorátu se v ostravském kostele svatého Josefa sv�tily zvony, ale 

napjatá atmosféra už byla znát – došlo k rozd�lení státu, a tudíž i k formálnímu rozd�lení  

salesiánského díla na �eskou a slovenskou �ást. Salesiáni ovšem pokra�ovali v práci i po 

vypuknutí 2. sv�tové války 1. zá�í 1939. V prosinci 1939 byla posv�cena �innost brn�nské 

orato�e, fungující prozatím v d�ev�né hale, a došlo k posv�cení základního kamene salesián-

ského ústavu v Pardubicích – salesiáni se tam ujali stavby kostela pod podmínkou, že nej-

prve bude zbudován ústav a pak kostel. V Praze došlo k rozší�ení ústavu, protože jeho ka-

pacita p�estávala sta�it. V O�echov� u Uherského Hradišt� byl vybudován nový noviciát a 

salesiáni tak pevn� zakotvili na bohatém a št�drém Slovácku. V roce 1940 bylo p�i brn�nské 

orato�i budováno divadlo, válka se ovšem za�ala ozývat �ím dál hlasit�ji a za�ala k�ížit sale-

siánské plány. 

V únoru 1942 bylo rozhodnuto, že ostravský salesiánský ústav Don Bosko bude zabrán pro 

ú�ely nemocnice a bude v n�m z�ízeno tuberkulózní odd�lení. Salesiánská �innost mohla 

pokra�ovat jen p�i kostele svatého Josefa a v n�kolika p�ilehlých místnostech, ostatní se 

odst�hovali do Fryštáku.  

Pravý teror zakusili salesiáni – tak jako zbytek národa – po atentátu na Heydricha v kv�tnu 

1942. Salesiánská st�ediska byla podrobena prohlídkám, Št�pán Trochta byl zat�en gesta-

pem a po výsleších v Petschkov� paláci internován v koncentra�ních táborech Mauthausen a 

Dachau. P�estože se tím zpomalila stavba nových ústav�, salesiáni stále pracovali s mládeží 

a do noviciátu nastupovali další mladí muži.  

V roce 1943 byl nacisty zabrán fryštácký salesiánský ústav – m�li v n�m být ubytováni mladí 

lidé z vybombardovaných n�meckých m�st. �ást chlapc� se p�emístila do Brna, �ást do 
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O�echova, �ást z�stala na fa�e ve Fryštáku, �ást odešla na �eskomoravskou vyso�inu, další 

si v beskydských Hodo	ovicích postavili provizorní d�m s kaplí a dvorem. 

O rok pozd�ji, v roce 1944, byli v ohrožení salesiáni z O�echova – jejich d�m m�l být vykli-

zen pro n�meckou mládež z Luha�ovic, ale zachránil je rozbor vody, která se N�mc�m zdá-

la nevhodná. V Pardubicích z�stala salesián�m pouze kaple, ostatní prostory byly zabaveny 

N�mci, problémy byly ve všech m�stech – velitelství SS cht�lo zabrat i ústav v Kobylisích, 

ale salesiánské dílo p�esto pokra�ovalo i za okupace. 

V roce 1945 postupovala od východu fronta, ve Fryštáku se ubytovali ma�arští vojáci, ale 

brzy ústav opustili, ušet�eny z�staly ústavy v Ostrav�, Hodo	ovicích i v O�echov�, chlapci 

z Brna ovšem museli hledat úkryt na Vyso�in�, okolí brn�nského ústavu bylo bombardová-

no, ale ústav vyšel z posledních dn� války bez úhony, zkáze unikly i Kobylisy, ležící stranou 

od epicentra pražského povstání. Nejradostn�jší událostí byl ovšem návrat Št�pána Trochty 

z koncentra�ního tábora. 

2.4 První povále�né roky 

Po osvobození došlo k ustálení rozmíst�ní jednotlivých skupin salesián� a jejich student�: 

nábor a formaci nových povolání m�l na starosti Fryšták, studenti filozofie sídlili prozatím 

v O�echov�, než získali nové prostory v P�estavlkách u P�erova, noviciát sídlil 

v Hodo	ovicích a studenti teologie prozatím v Mníšku pod Brdy, definitivn� se m�li usídlit 

v klášte�e Osek u Duchcova, sirotk�m postiženým vále�nými událostmi byl vyhrazen domov 

v Pardubicích, ostravský domov byl nov� ur�en u�	�m. Rozr�stala se st�ediska v Brn� i 

v Praze, která se p�ipravovala na novou pozici centra salesiánského díla u nás a která navíc 

získala církevní osamostatn�ní – salesián�m byla sv��ena kobyliská farnost. 

V roce 1946 došlo k ustanovení sdružení bývalých chovanc� salesiánských ústav�. Salesiáni 

se také stali poradci po válce velmi rozší�eného hnutí Junák. V lednu 1947 se poda�ilo ob-

novit vydávání Salesiánského v�stníku, který za války zastavili N�mci. V listopadu 1947 byl 

ve svých dvaa�ty�iceti letech don Št�pán Trochta jmenován litom��ickým biskupem. V jeho 

diecézi byl také nov� otev�en ústav pro pozdní kn�žská povolání v Ústí nad Labem – Trmi-

cích.  
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Slibn� rozvíjející se dílo zastavil komunistický pu� v únoru 1948. Salesiáni byli vždy kon-

gregací apolitickou, nikdy nem�li politické cíle, p�esto je politické události po „Vít�zném 

únoru“ dostihly. 

2.5 Vláda jedné strany 

P�íprava na likvidaci mužských �ád� za�ala na podzim 1949, v lednu 1950 byl schválen ná-

vrh na internaci �eholník� v koncentra�ních klášterech, už v b�eznu 1950 se konal první 

vykonstruovaný proces s p�edstaviteli nejvýznamn�jších mužských �eholí u nás a hned 

v dubnu byla ve dvou etapách provedena deportace více než dvou tisíc �eholník� do kon-

centra�ních míst. Internace �eholnic byla h��e proveditelná, nebo
 více než dv� t�etiny pra-

covaly ve zdravotnictví a sociálních ústavech. Zárove	 byla zahájena d�sledná izolace bis-

kup�, kte�í byli drženi ve svých rezidencích. 

Salesiánské školy postihlo zestátn�ní školství. V té dob� bylo v �eské �ásti �eskoslovenska 

12 salesiánských dom� a v nich žilo 261 salesián�. Ne všichni byli na svobod� – n�kte�í 

z nich byli zat�eni a souzeni ve vykonstruovaných procesech, mezi nimi i biskup Št�pán 

Trochta. Podle statistik  bylo v letech 1948 – 1989 odsouzeno a uv�zn�no 47 salesián�, byli 

odsouzeni celkem na 244 let a ve skute�nosti si odpykali 170 let. V�tšiny z nich v�etn� bis-

kupa Trochty se týkala amnestie z roku 1960, po propušt�ní z v�zení se za�ali stýkat p�ede-

vším ve velkých m�stech. 

Ostatní �eholníci byli pod stálým policejním dohledem, postupn� byli nucen� propoušt�ni do 

civilu nebo ti mladí, kte�í ješt� neabsolvovali povinnou vojenskou službu, odvád�ni 

k oddíl�m PTP, n�kte�í odcházeli do farností, ale všichni byli zám�rn� odd�lováni od svých 

p�edstavených, aby byla narušena jednota hnutí. I p�esto se da�ilo v omezené form� udržet 

�innost orato�e v Ostrav� a po�ádání prázdninových tábor� až do roku 1955. Na ostatních 

centrech se neblaze projevil vliv rozptýlení salesián� a nep�ítomnost p�edstavených. N�kte�í 

salesiáni pracovali v 50. a 60. letech na stavbách p�ehrad, protože tam m�li alespo	 omeze-

nou možnost vést komunitní život. 

17. ledna 1953 zem�el v Lukov� u Zlína nestor �eských salesián�, don Ignác Stuchlý. 
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2.6 60. léta a nástup normalizace 

Uvoln�ní p�inesla až šedesátá léta, nejprve po�áte�ní amnestií politických v�z	� a dále po-

stupným uvol	ováním atmosféry ve spole�nosti. Nejv�tší nad�jí se stalo Pražské jaro 1968, 

ale n�kte�í salesiáni se p�esto zdráhali vyjít na ve�ejnost se svými sliby �i kn�žským sv�ce-

ním. P�esto však bylo možné se�íst ztráty v salesiánských �adách, protože mnozí považovali 

nep�íznivé politické pom�ry za znamení, že mají být laiky nebo vést rodinný život, n�kte�í 

úpln� odpadli od víry. P�edstavení, kte�í m�li uvést seznam �len� svých �eholních spole�en-

ství, uvád�li stav z roku 1950, což se pozd�ji ukázalo jako velmi prozíravé. 

20. �ervence 1968 byl pln� rehabilitován biskup Št�pán Trochta, 1. zá�í – tedy 10 dní po 

vpádu vojsk Varšavské smlouvy – byl slavnostn� uveden zp�t do ú�adu, o rok pozd�ji byl 

papežen Pavlem VI. jmenován kardinálem „in pectore“.2 Generální prokuratura 29. listopa-

du vydala prohlášení, že zásah proti �eholím v roce 1950 byl nezákonný, ale k obnovení 

�innosti �ád� a k vrácení ukradených majetk� se nevyjad�ovala. 

Salesiáni v dob� uvoln�ní, ale ani po op�tovném utvrzení pom�r� za normalizace nezaháleli. 

Práv� od konce 60. let za�ali organizovat pov�stné „chaloupky“, prázdninové akce nejprve 

pro chlapce, pak i pro dívky, kde m�li ú�astníci krom� zábavy nabýt i ur�ité náboženské 

v�domosti. Významným organizátorem byl Karel Herbst.3 Díky chaloupkám za�ali salesiáni 

také získávat nové spolupracovníky a nové �leny, z bezpe�nostních d�vod� a kv�li �astým 

prohlídkám m�lo vše ilegální charakter. 

A�koli �eholníci nemohli oficiáln� studovat teologii v Litom��icích, mnozí tak s tichým sou-

hlasem p�edstavených �inili a pak p�sobili jako diecézní kn�ží, další salesiáni byli tajn� sv�-

ceni v NDR; a�koli se nemohli ve�ejn� hlásit k tomu, že jsou salesiáni, za�alo se salesiánské 

dílo i v nep�íznivých politických podmínkách znovu rozvíjet. Šlo ovšem o více individualis-

                                                

 

2 Kardinál in pectore (lat. v srdci) je ten, komu papež ud�lil hodnost tajn� a zve�ejn�ní aktu ponechal na 
vhodn�jší dobu, nap�. z politických d�vod�, aby nebyl jmenovaný vystaven perzekuci. V p�ípad� kardinála 
Trochty papež jmenování nezve�ejnil za života kardinála Berana, kterému komunisté necht�li povolit návrat 
z �íma do vlasti. Zve�ejn�ní prob�hlo v roce 1973 kv�li špatnému zdravotnímu stavu kardinála Trochty 
(zem�el po vy�erpávajícím p�tihodinovém jednání s opilým krajským církevním tajemníkem v dubnu 1974, 
jeho poh�eb, jehož se ú�astnil i pozd�jší papež Jan Pavel II., byl sledován StB). 
3 P�vodn� diecézní kn�z, který pozd�ji vstoupil k salesián�m a od dubna 2002 je sv�tícím biskupem praž-
ským. Po kardinálu Trochtovi je druhým �eským salesiánem, který byl jmenován biskupem. 
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tický styl práce, bylo velmi málo možností vyzkoušet si týmovou práci a už v�bec nešlo vést 

pravidelný spole�ný život. 

Režimu byl nejvíce trnem v oku kostel Svatého K�íže v Praze a kostel svatého Josefa 

v Ostrav�, protože v nich p�etrvávala salesiánská tradice, a tak byl druhý z nich v roce 1973 

odsv�cen a p�edán armád� (z kostela byla t�locvi�na a sklady).  

Na druhou stranu se da�ilo získávat spolupracovníky mezi laiky, v rámci Sdružení salesián-

ských spolupracovník�. To byli lidé žijící mimo �eholi, ochotní jakkoli pomáhat a p�ipojit se 

k salesiánskému dílu. U nás to byly p�edevším manželské páry nebo bývalí chovanci salesi-

ánských ústav�, p�ípadn� salesiáni, kte�í v 50. letech odešli z �ehole a založili rodiny. Podí-

leli se na animaci spole�enství rodin, p�íprav� na svátost manželství, výuce náboženství, 

organizování chaloupek. 

Na konci 70. let za�aly také fungovat Dcery Panny Marie Pomocnice (FMA), sesterská v�-

tev salesiánského hnutí, která m�la pro salesiánské myšlenky získávat ženy a dívky. 

Da�ilo se vyjížd�t do zahrani�í, alespo	 do sp�átelené, socialistické ciziny, nejvíce do Pol-

ska, NDR a Jugoslávie a navazovat kontakty s tamními komunitami. Teprve t�sn� p�ed sa-

metovou revolucí se poda�ilo obnovit osobní kontakty s p�edstavenými v Itálii. 

V pr�b�hu 70. i 80. let byli salesiáni i jejich spolupracovníci stále sledováni státní bezpe�-

ností, mimo jiné z d�vodu, že podle ní „byla tato spole�nost založena s posláním odvracet 

d�lnickou mládež od marxismu“. (K�ížková, 1996, str. 165) 

2.7 Salesiáni po listopadu 1989 

Svobodného a neomezovaného pln�ní svých povinností se salesiáni mohli op�t ujmout až po 

sametové revoluci v listopadu 1989. Potýkali se ovšem s nedostatkem prostor – salesiánské 

ústavy byly zabrány nebo za totality zlikvidovány. A�koli bylo stanoveno, že �eholním spo-

le�enstvím budou budovy vráceny, m�li salesiáni problémy, protože vlastnili pouze domy ve 

Fryštáku, Mníšku a Pardubicích, ostatní byly pod budovány pod hlavi�kou jiných spole�nos-

tí. Právní cestou získali ústavy v Ostrav� a Praze – Kobylisích. Po sametové revoluci se 

st�ediska musela potýkat  mimo jiné s problémy restituce. �editel pražského st�ediska An-

tonín Nevola o tom �íká: „Ministerstvo školství tady umístilo školu pro d�ti s vadami �e�i a 

ta škola tady byla až do roku 1994, to znamená, že když jsme za�átkem 90. roku v restituci 

ten objekt dostali zpátky, ta škola tady ješt� ze zákona mohla být 10 let, ale po �ty�ech le-
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tech se poda�ilo naším právník�m najít náhradní prostory tady nedaleko v Bohnicích a ta 

škola teda na p�elomu roku 1994 – 1995 byla p�emíst�na a od toho ledna 1995 jsme celý 

objekt m�li zpátky k dispozici. Za�al se postupn� rekonstruovat do dnešní podoby. To st�e-

disko se v té podob�, v jaké se nachází dnes, samoz�ejm� po tom 90. roku se nenacházelo. 

Za�ínalo fungovat, protože tady nebyly prostory, dvakrát týdn� ve st�edu a v ned�li. Do 

roku 1995 fungovalo bez právní subjektivity a od roku 1995 bylo salesiánskou provincií 

z�ízeno Salesiánské st�edisko mládeže coby církevn�-právní subjekt s tím, že okolí st�ediska 

bylo p�evážn� ateistické.“  

Nejd�ležit�jší bylo zahájit �innost orato�í a zajistit formaci nových spolubrat�í. �innost se 

rozjížd�la i v místech, kde p�edtím salesiáni nep�sobili, nap�íklad v Plzni �i �eských Bud�-

jovicích, v Hranicích na Morav�, v Šumperku a v Jeseníku, v Jarom��icích nad Rokytnou �i 

v Moravských Bud�jovicích, pro nedostatek diecézních kn�ží byly mnohdy salesián�m sv�-

�ovány farnosti, nap�íklad nejv�tší moravská farnost Zlín (na Morav� p�sobilo ve farnostech 

víc salesián� než v �echách). V Brn� se za�alo se stavbou nového kostela Panny Marie 

Pomocnice k�es
an�, krom� toho za�ali salesiáni p�sobit na sídlišti v Líšni a u sv. Augustý-

na. V Praze získali salesiáni budovu Klicperova – dnes Salesiánského divadla. 

Krom� vlastní pastora�ní �innosti pat�í k salesiánským podnik�m ješt� založení nakladatel-

ství Portál (viz výše), tiskárny Adalbert (zanikla 1996), Jaboku – Vyšší sociáln� pedagogic-

ké a teologické školy (viz výše) a podíl na z�ízení St�edního odborného u�ilišt� stavebního 

ve V�esovicích na Prost�jovsku. 

Po letech nuceného odlou�ení se salesiáni v nových podmínkách mino jiné také museli zno-

vu nau�it žít v �eholní komunit�. 

Nová doba, zm�na režimu a zm�na zp�sobu života p�ed n� postavila i jiné úkoly. N�co 

z nich nasti	uje Pavel Kucha�: „V Ostrav� byla  velmi dobrá snaha, když tam za�ínal praco-

vat Otec Jaroslav N�mec v  90. letech a on spojil – tak jako Don Bosco – využití volného 

�asu a katecheze a vedl kluky ke svátostem na víkendových akcích. Potom ta práce za�ala 

mít veliký rozsah a nepoda�ilo se udržet toho ducha, ztratila se tam dimenze  duchovnosti, 

ale te� se k ní zase vrací sou�asný �editel P. Jirka Caha. Hledaly se cesty, samoz�ejm� se 

po�ád hledaly cesty, ale práce toho Jaroslava byla úsp�šná tím, že um�l pracovat s malou 

skupinkou a vytvá�el klima výborné pro r�st hodnot víry. Pak když se z toho stala masová 

záležitost, tak se nepoda�ilo udržet hodnoty víry v širokém m��ítku.“ Charakterizuje tak 
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obecný odklon od víry, který po sametové revoluci nastal. V první etap� po revoluci se sice 

k ví�e a náboženství hlásila �ada lidí, málo z nich ale byli praktikující v��ící a salesiáni museli 

hledat nové cesty v práci s mládeží. O nich se ješt� zmíním v praktické �ásti své práce. 
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3 OBECN� O DOBROVOLNICTVÍ 

Ji�í Tošner a Olga Sozanská, auto�i knihy Dobrovolníci a metodika práce s nimi 

v organizacích, nazývají v této práci dobrovolníky vzletn� „oby�ejnými lidmi, kte�í d�lají 

neoby�ejné v�ci“ nebo také „neoby�ejnými lidmi, kte�í d�lají oby�ejné v�ci“.  (Tošner, So-

zanská, 2002, str. 9) Podle nich není „dobrovolnictví ob�
, ale p�irozený projev ob�anské 

zralosti. P�ináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji pot�ebuje, ale zárove	 poskytuje dobrovolní-

kovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových zkušeností a dovedností a obohacením 

v mezilidských vztazích.“ (Tošner, Sozanská, 2002, str. 18) 

Tato definice m� na první p�e�tení zaujala díky slov�m o projevu ob�anské zralosti. 

Z r�zných  salesiánských dokument� vím, že výchova dobrého ob�ana je jedním z cíl� sale-

siánské výchovy, využívání práce dobrovolník� je tedy jedním z prost�edk�, jak toho salesi-

áni cht�jí dosáhnout. Dále m� tato definice ovlivnila p�i sestavování dotazníku pro dobro-

volníky ze salesiánských st�edisek – ptal jsem se mimo jiné, co je k práci p�ivedlo, co je mo-

tivuje k práci ve st�edisku, zda cítí obohacení, zda je naopak n�co neuspokojuje, co je na 

této �innosti nejt�žší. 

3.1 Historie dobrovolnictví ve sv�t� 

Dobrovolnictví není projevem  moderní doby, odnepam�ti pomáhali ti š
astn�jší t�m mén� 

š
astným, kte�í pomoc z jakéhokoli d�vodu pot�ebovali. Solidarita je základem lidské exis-

tence ve spole�nosti i základem náboženských v�rouk. 

Dobrovolnictví tedy není ni�ím novým, ale v posledních letech dochází k jeho organizování 

a zefektiv	ování, protože jedin� efektivní pomoc je pomoc ú�inná. Ve sv�t� už dobrovolnic-

tví nabylo takového rozsahu, že vznikl i nový obor, management dobrovolnictví. 

Nejv�tší rozmach organizovaného dobrovolnictví nastal v posledních t�iceti letech, jednak 

v rámci r�zných spolk�, jednak církevních organizací, nejde ovšem jen o �innost na místní �i 

národní úrovni, ale také o mezinárodní programy. 

Mezi zem� s dlouhou a silnou dobrovolnickou tradicí pat�í zejména USA a Velká Británie, 

kde je dobrovolnictví p�irozenou sou�ástí života. K zemím, kde je dobrovolnictví nejvíce 

kontrolováno státem a kde se omezuje na práci ve sportu, kultu�e a p�i rekrea�ních aktivi-
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tách, je nap�íklad Francie se silnou centralizovanou vládou, která ponechává velmi málo 

prostoru ob�anským iniciativám. 

K nejznám�jším dobrovolnickým organizacím pat�í samoz�ejm� �ervený k�íž a �ervený 

p�lm�síc �i Greenpeace, na celosv�tovém fungování se v posledních letech nejvíce podílí 

IAVE (International Association for Volunteer Effort, Mezinárodní asociace pro dobrovol-

nické úsilí, založena 1970). V Evrop� funguje program Evropské dobrovolné služby, 

z podn�tu OSN vznikl Dobrovolnický program OSN, dobrovolníky z p�tadvaceti zemí Ev-

ropy a Severní Ameriky sdružuje VOLONTEUROPE a dobrovolníky z bývalého socialis-

tického bloku VOLUNTEERNET. (Tošner, Sozanská, 2002, str. 24 – 29) 

3.2 Dobrovolnictví v �eské republice 

Spolková �innost a s ní spojená dobro�innost kvete v �eských zemích od 19. století, kdy 

za�íná fungovat spolkový život. Po vzniku samostatného �eskoslovenska se dobrovolné 

organizace rozr�stají, p�sobí jako soukromé, obecní, náboženské �i národnostní organizace. 

Dv� po sob� jdoucí totality násiln� p�erušily �innost všech takových organizací, vše bylo 

pod�ízeno politické kontrole. Nový nár�st takových organizací m�žeme tedy zaznamenat až 

po sametové revoluci, kdy vznikají tisíce neziskových organizací, které stav�jí na lidské 

ochot� pomáhat druhým. 

Pov�domí o dobrovolnictví se sice zlepšuje, ale oproti sv�tu je zapojení našich spoluob�an� 

do t�chto �inností na velice nízké úrovni. Stále ješt� nem�žeme dobrovolnictví u nás nazvat 

n��ím samoz�ejmým. (Tošner, Sozanská, 2002, str. 29 – 31) 

3.3 Kdo je dobrovolník? 

Dle Tošnera a Sozanské je dobrovolník  „�lov�k, který bez nároku na finan�ní odm�nu po-

skytuje sv�j �as, svoji energii, v�domosti a dovednosti ve prosp�ch ostatních lidí �i spole�-

nosti.“ (Tošner, Sozanská, 2002, str. 35) Dobrovolná pomoc je samoz�ejmá, spontánní, 

ne�eká na odm�nu ani vd�k. Dobrovolná pomoc nem�že být nikomu na�ízena ani vnucena, 

ztratila by tak samoz�ejm� charakter dobrovolnosti. 

Dobrovolníci p�sobí mezi ochránci životního prost�edí, v humanitárních organizacích, 

v organizacích na ochranu lidských práv, v sociální a zdravotní oblasti, v kultu�e, ve sportu, 

ve vzd�lávání, a to jak v rámci své vlasti, tak v zahrani�í. 
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Pokud jde o �asové vymezení dobrovolnické služby, jde o jednorázové zapojení, o dlouho-

dobou pomoc poskytovanou pravideln� a opakovan� a o dobrovolnou službu t�eba i na n�-

kolik let, obvykle mimo svoji zemi.  

Co motivuje �lov�ka k dobrovolnické �innosti? Podle Tošnera a Sozanské jsou to jednak 

konvence (dobrovolníci jsou vedeni morálním imperativem, svým náboženským p�esv�d�e-

ním, d�lají to proto, že se to sluší a pat�í), dále jde o recipro�ní motivaci (�lov�k hledá 

v dobrovolnické práci i n�co, co obohacuje jeho samého, kombinuje svoje dobro 

s prosp�chem druhým) a také o nerozvinutou motivaci (p�esv�d�ení o správnosti v tuto 

�innost, v její smysluplnost, d�v�ra v organizaci zašti
ující tuto �innost). (Tošner,  Sozan-

ská, 2002, str. 47) Jejich d�lení motivace mne také inspirovalo p�i sestavování dotazníku. 

 

 

 

 

 

 

 



UTB ve Zlín�, Fakulta humanitních studií 30 

 

II. PRAKTICKÁ �ÁST 
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4 ÚVOD DO PRAKTICKÉ �ÁSTI 

Jak už jsem se zmi	oval v úvodu, náplní práce je vyzkoumat, pro� v dnešní dob�, kdy mé-

dia, zevlování �i návykové látky pohlcují volný �as mládeže, existují salesiánská st�ediska a 

lidé, kte�í se snaží pomoci mladým lidem a ukázat jim, jak správn� trávit a využívat sv�j 

volný �as, jednak pomocí vybavení a zázemím v jednotlivých st�ediscích, které je na velmi 

dobré úrovni, jednak pomocí dobrovolník�, kte�í se ve svém volném �ase v�nují mládeži 

(organizují a vedou kroužky, hrají hry, dou�ují, po�ádají pro n� výlety atd.) natolik, že 

mnohdy ob�tují celý sv�j volný �as a snaží se do jisté míry nahradit  n�které rodi�e, kte�í se 

d�tem a mladým lidem p�íliš nev�nují a netráví s nimi tolik volného �asu, kolik d�ti cht�jí.  

Výzkum se snažím �ešit kvantitativn�, ale využívám i metod kvalitativního výzkumu, kon-

krétn� individuálních rozhovor� s vedoucími pracovníky st�edisek, jejichž znalosti a zkuše-

nosti pomohly rozší�it informace získané z jiných zdroj�. Pokud jde o výzkum kvantitativní, 

použil jsem dotazníky pro srovnání dobrovolník� (v p�ípad� Prahy pracovník�). 

Prvním úkolem je získat o daných st�ediscích co nejv�tší po�et p�esných informací, které 

charakterizují provoz klubu, financování, spolupráci s jinými odbory atd. Proto jsem využil i 

metodu kvalitativního výzkumu, a to individuální rozhovor s vedoucími st�edisek. Vedoucí 

jsem navštívil osobn� v jednotlivých st�ediscích. Na p�edem dohodnuté sch�zce jsem si jed-

notlivé rozhovory nahrával na elektronický diktafon se schválením vedoucího, že nahrávka 

bude sloužit výhradn� pro ú�ely bakalá�ské práce. P�epis rozhovor� jsem provedl 

podle knihy Jana Hendla Kvalitativní výzkum. (Hendl, 2005, str. 208) Krom� sou�asných 

vedoucích st�edisek (Praha – Antonín Nevola, Ostrava – Ji�í Caha, Zlín – Petr Kop�iva) 

jsem kontaktoval také bývalého �editele ostravského st�ediska Pavla Kucha�e a z Prahy Mi-

chaelu Láníkovou, vedoucí projektu Orato�. Informace z t�chto rozhovor� jsou dopln�ny 

údaji z oficiálních webových stránek t�chto st�edisek a z výro�ních zpráv �i p�ehled� (viz 

p�ílohy). 

U kvantitativního výzkumu jsem pot�eboval získat co nejvíce relevantních informací o dob-

rovolnících (pracovnících), jednak o nich jako o lidech – zajímalo m� pohlaví, v�k, vzd�lání, 

rodinné zázemí, jednak o jejich názorech, jejich motivaci, co je dovedlo k dobrovolnic-

tví (práci), co je na práci uspokojuje, nebo zda se potýkají s t�žkostmi. Jako nejp�ínosn�jší 

se jevila možnost dotazníku. Dotazníky byly rozeslány vedoucím klub� v elektronické for-

m�, ti je elektronicky rozeslali po síti na emailové adresy jednotlivých dobrovolník�. 
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V p�ípad�, že k internetu nem�l n�který z dobrovolník� p�ístup, byl dotazník vytišt�n a p�e-

dán dotazovanému do vlastních rukou. Šlo o nejrychlejší a nejefektivn�jší formu komunika-

ce s ostravským a pražským st�ediskem.  

Dotazníky celkem vyplnilo 36 lidí, a to po 12 z každého st�ediska, jelikož v Praze to byl 

maximální po�et.  
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4.1 Srovnání st�edisek 

4.1.1 Tabulka 1 

St�edisko Ostrava Praha Zlín 

1. Rok vzniku 1934 1936 1998 

2. Právní sub-

jektivita 

Školská právnická 

osoba 

Obecn� prosp�šná spo-

le�nost 

Ob�anské sdružení 

3. Financování Dotace MŠMT 

(69%), granty 

Magistrátu m�sta 

Ostravy, nadace,  

p�íjmy od ú�astník� 

akcí, dary 

 

Dotace MŠMT, granty, 

nadace, pronájem 

prostor, výnos 

z pr�kazek, �eská aso-

ciace streetwork, M�st-

ská �ást Praha – Koby-

lisy, odbor prevence 

kriminality, Magistrát 

hlavního m�sta Prahy 

MPSV (4%), MŠMT 

(3%), Magistrát m�s-

ta Zlína (23%), Zlín-

ský kraj (10%), gran-

ty, pronájem prostor, 

ú�astnické poplatky, 

dary, sponzo�i. 

4. Struktura Orato� 

(=nízkoprahový 

klub); kroužky (po-

�íta�ový, lezecký, 

výtvarný, �ezbá�ský, 

muzikoterapie); do-

u�ování 

Orato� (=volno�asové 

za�ízení); horolezecká 

st�na, klub Vrtule (= 

nízkoprahový klub, 

v �eské asociaci stree-

twork) 

Orato� 

(=nízkoprahový 

klub); kroužky (zp�v 

pro d�ti, keramický, 

kouzelnický, výtvar-

ný, st�edov�ký 

(chlapci), modelá�ský, 

kytara, dramaticko – 

pohybový, malá ko-

paná, tenis, volejbal) 

5. Propagace Výro�ní zpráva, 

www stránky, letá-

ky, v�cné propaga�ní 

materiály (tri�ka, 

Letáky celku i jednotli-

vých sekcí, www strán-

ky, festival na zakon�e-

ní školního roku 

Den otev�ených dve�í, 

Bambiriáda, Festival 

Pod v�ží, www strán-

ky, nealkodiskotéky, 
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tužky) magazín Život farnos-

ti, Magazín m�sta 

Zlína, nást�nky 

6. Spolupráce s 

jinými 

organizacemi 

Biskupské gymnasi-

um, Salesiánské 

st�edisko Teplice, 

Domov Don Bosco 

Ostrava, Studio Te-

lepace Ostrava, o.s. 

Servitus Praha, 

SHM Praha, Bis-

kupství ostravsko – 

opavské, základní 

školy, ve�ejná zpráva 

a samospráva  

Okolní školy, �eská 

asociace streetwork, 

SHM, pedagogicko – 

psychologická poradna, 

Výbor kriminality 

sociáln� patologic-

kých jev� a prevence 

kriminality, Výbor 

pro nestátní a ne-

ziskové organizace 

p�i zastupitelstvu 

Zlínského kraje, sdru-

žení Spektrum, M�st-

ská policie Zlín, Ta-

ne�ní škola Domino, 

Církevní základní 

škola 

 

Komentá� k tabulce 1: 

Ad 1. Salesiánské st�edisko v Ostrav� je druhým salesiánským ústavem na území bývalého 

�eskoslovenska (první je D�m Ignáce Stuchlého ve Fryštáku z roku 1928). Následovalo 

budování pražského ústavu – oba p�ežily druhou sv�tovou válku, nikoli však �ty�icetiletou 

komunistickou diktaturu, takže svou �innost obnovily až po listopadové revoluci roce 

v 1990.  

Zlínské st�edisko je nejnov�jší z t�chto t�í a jedno z nejmodern�jších v celé republice, salesi-

áni sice ve Zlín� p�sobili i za totality (nemohli samoz�ejm� vystupovat ve�ejn�) a st�edisko 

ve form� orato�e fungovalo od roku 1994 i p�i kostele Filipa a Jakuba (souviselo se založe-

ním Církevní základní školy), ale nová budova, v níž dnes st�edisko sídlí, je sou�ástí kostela 

Panny Marie Pomocnice k�es
an� na Jižních Svazích, nejv�tším zlínském sídlišti, kam se 

provoz st�ediska p�esunul v �íjnu 1998. S výstavbou nového komplexu kostela a st�ediska 

se za�alo v roce 2000. Jistou dobu fungovalo st�edisko na dvou místech – u Filipa a Jakuba 

zam��eno spíše na školní d�ti, na Jižních Svazích na mládež ze sídlišt�. 
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Ad 2. V roce 1996 vzniklo ob�anské sdružení Salesiánské kluby mládeže, toto sdružení má 

sídlo v Praze – Kobylisích, je neziskovou organizací a mate�skou organizací jednotlivých 

salesiánských klub�, jejichž cílem je ú�astnit se na výchov�, formaci a celkovém rozvoji d�tí 

a mládeže v salesiánském duchu. �lenem sdružení se m�že stát každá fyzická osoba bez 

rozdílu pohlaví, v�ku a vyznání, politického a sociálního za�azení, národnosti, rasy a státní 

p�íslušnosti.  Rozlišují  se  dva  stupn�  �lenství  (�lenství  �inné a  b�žné) a p�t forem �len-

ství (ú�astníci program�, dobrovolní pracovníci, vedoucí skupin, odborní poradci a �lenové 

orgánu sdružení, právnická osoba). 

V�tšina st�edisek za�ala postupn� spl	ovat kritéria pro za�azení  do sít� školských za�ízení 

(Praha a Zlín v této síti jako jedny z mála st�edisek a na rozdíl od Ostravy nejsou). Financo-

vání provozu st�edisek je nejv�tším motivem, kv�li kterému st�ediska usilují o za�azení do 

této sít�.  Rozdíl ve financích poskytnutých ministerstvem t�m st�edisk�m, která jsou v síti 

školských za�ízení (viz Ostrava 69% prost�edk� na provoz), a t�m, která v síti nejsou (viz 

Zlín 3% prost�edk� na provoz), je opravdu markantní. 

Od za�átku roku 2001, vzhledem k transformaci ve�ejné správy, za�al ekonomicky zabez-

pe�ovat církevní školy a školská za�ízení zvláštní odbor z�ízený na MŠMT. (Pomikálek, 

2002, str. 24) V Ostrav� nap�íklad dotace p�edstavují až 69% veškerých p�íjm� st�ediska. 

Pražské st�edisko si zase zakládá na �lenství v �eské asociaci streetwork.4 

Ad 3. Otázka financování úzce souvisí s otázkou �. 2 o právní subjektivit�, už výše bylo 

nastín�no,  že jedním ze zdroj� financí je MŠMT, ostatní peníze získávají st�ediska 

z r�zných grant� a nadací, finan�ní situace je tedy každoro�n� nejistá a neumož	uje vedou-

cím pracovník�m plánovat p�íliš dop�edu. Za všechny to shrnul Petr Kop�iva: „Je to (finan-

                                                

 

4 Streetwork = terénní sociální práce; �eská asociace streetwork je organizace sdružující nízkoprahový 

sociální služby, jejím hlavním cílem je zvyšování kvality práce v této oblasti, proto napomáhá komunikaci 

svých �len�, propaguje oblast oblast nízkoprahových sociálních služeb, vytvá�í definice a standardy, stano-

vuje m��ítka kvality, definuje využívání supervize, vytvá�í akredita�ní a evalua�ní systémy, vykonává publi-

ka�ní �innost, po�ádá vzd�lávací a výcvikové programy, konference, seminá�e a setkání pracovník�; jedná 

se o se nevládní neziskovou organizaci, která nemá vlastní placený aparát, �ídícím orgánem je výkonný 

výbor v �ele s p�edsedou. 
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cování – pozn. autora) závislé na grantech, velmi výrazn�, to je z jedné strany negativní – ta 

nejistota, t�žko se v tomto prost�edí vytvá�í dlouhodobé trvalé pracovní pom�ry, profesio-

nalizace je tady nemožná, protože každý rok nevíme, budou peníze nebo nebudou? A další 

otázka, kolik jich bude? (…) A žádný grant nezaplatí prost� provoz, který tu je. Vždycky se 

musí postarat základní struktura: m�sto, kraj, stát. Za státní politiky, jaká tu je, je da	ový 

význam sponzorství potla�en oproti tomu státnímu molochu státních grant�, stát si vybere 

dan� od lidí a podnik� a sám je p�erozd�luje a dává státní granty. Kdyby tady byla normální 

spole�nost, tak stát nechá n�jaké procento da	ovým poplatník�m, kam sami cht�jí dávat 

peníze, a  potom roste význam sponzorství, toho, kdo dá �ást svých daní na toto za�ízení, 

pak to za�ízení roste obrovsky.“ Antonín Nevola z Prahy p�izvukuje: „Samoz�ejm� m�žeme 

r�zné plány, plány závisí na lidech, kte�í jsou k dispozici pro tu práci a souvisí s prostory a 

hlavn� s pen�zi. No a jelikož nemáme pravidelný p�ísun, co se financí tý�e, žijeme vícemén� 

z grant�. Žádáme granty, n�co málo d�cka si zaplatí, ale to jsou symbolické poplatky, takže 

moc uzdu fantazií nepopouštíme.“ 

Ad 4. Pokud jde o strukturu jednotlivých st�edisek, základem �innosti je ve všech m�stech 

orato� (vysv�tlení pojmu v kapitole o salesiánské pedagogice). Z hlediska sociální pedago-

giky se jedná o nízkoprahové kluby.5 Salesiánská st�ediska v Ostrav� a Zlín� dále nabízejí 

kroužky, jejich klientela však není úpln� shodná s klientelou orato�e. V Praze navíc nabízejí 

program Horost�na, podle Michaely Láníkové se jedná o nejuzav�en�jší komunitu 

s nejpravideln�jší docházkou. V Ostrav� navíc funguje program dou�ování. Jde o spole�ný 

projekt teplického a ostravského st�ediska, které mají nejv�tší zkušenosti s prací s romskou 

klientelou. Funguje od roku 2005 a je financován Evropskou unií. Jedná se o individuální 

práci u�itele a dou�ovaného a a�koli práce st�ediska závisí na dobrovolnické, tedy neplace-

né práci, v tomto projektu jsou ti, kte�í dou�ují, placeni. Na dou�ování docházejí p�evážn� 

                                                

 

5 Nízkoprahové kluby, odborn� nízkoprahová za�ízení pro d�ti a mládež (ve zkratce NZDM), je chrán�ným 

místem, kde mohou mladí lidé najít nejen podporu a odbornou pomoc, ale také zábavu a prostor pro vlastní 

aktivity. Jsou ur�eny d�tem a mládeži, které tráví sv�j volný �as touláním na ulici, v part� �i jinak neorgani-

zovan�. Jsou v podstat� volno�asovou alternativou k r�zným zájmovým útvar�m kroužk�m a jiným organi-

zovaným aktivitám, navíc ale poskytují poradenství a sociální servis. Nabízejí d�tem a mládeži aktivní 

možnost vyžití volného �asu a poskytují bezpe�ný prostor pro seberealizaci. Zmír	ují tím p�ípadná rizika 

spojená s dospíváním. 
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d�ti 1. stupn� základních �i zvláštních škol. Zapojuje se kolem 50 žák�, z toho 20 žák� do-

chází pravideln�. Obecným cílem je podpora d�tí ve zvládání školních nárok�. Nutná je spo-

lupráce se školou a s rodinou. �innost zajiš
uje zam�stnanec st�ediska se studenty st�edních 

a vysokých škol z �ad animátor�. Dou�ování probíhá v dob� orato�e, a to 3x týdn�. Priori-

tou má být motivace d�tí (u�ení po�íta�ovou formou, hry, sout�že) a úzký kontakt mezi 

školou a rodinou dít�te. D�raz je kladen na individuální p�ístup (1 dou�ující – 1 dít�). Ví-

kendových akcí využívají k zážitkové form� u�ení. (podle Výro�ní zprávy za rok 2005) 

V Praze naopak kroužky pod hlavi�kou st�ediska nefungují. 

Ad 5. Nejp�ístupn�jší formou elektronické prezentace jsou www stránky. Všechna st�ediska 

mají vlastní webové stránky (jejich adresy jsou uvedeny i v seznamu literatury), mají ovšem 

r�znou úrove	. Za nejh��e zpracované považuji ostravské stránky – p�inášely málo infor-

mací, byly nep�ehledn�jší než jiné, v Ostrav� už ovšem pracují na jejich aktualizaci.  

Tišt�ná forma slouží spíše k propagaci jednotlivých akcí, po�ádaných st�ediskem, a
 už jde o 

letáky �i zprávy v tisku. 

Pokud jde o jiné formy propagace, za nejtransparentn�jší pro ve�ejnost považuje Petr 

Kop�iva nealkodiskotéky, konané od roku 1996: „Zveme sem teenagery, ud�láme diskotéku 

p�ísn� bez alkoholu a bez drog a kou�ení alespo	 vyt�s	ujeme pry�, mimo areál. Je to po-

chopitelný cíl, bavit se bez té ´go�alky´, �ili to je akce, kterou se m�žeme chlubit.“ Nealko-

diskotéky trvají od roku 1996 (tehdy ješt� v Kulturním dom� Lesanka na Lesní �tvrti), vý-

hodou je, že personál je k dispozici nejen pro obsluhu, ale i pro popovídání, mládež je ušet-

�ena alkoholu, drog, násilí. Na po�ádání t�chto akcí spolupracují salesiáni s M�stskou policií 

Zlín. 

Velkou popularitu si získávají také festivaly – a
 už v Praze na ukon�ení školního roku, 

nebo zlínský hudební Festival Pod v�ží, které p�itahují i ty, kdo se st�ediskem b�žn� do kon-

taktu nep�ijdou. 

Ad 6. Bez spolupráce s ostatními organizacemi si salesiáni nedovedou svou existenci p�ed-

stavit. Musí spolupracovat s orgány státní správy, na nichž jsou �áste�n� finan�n� závislí, 

dále se školskými za�ízeními, která jim „dodávají“ klienty, a také s organizacemi podobného 

zam��ení, tedy s t�mi, která se v�nují d�tem a mládeži a která se snaží o prevenci kriminality 

v této v�kové skupin�.  
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4.1.2 Tabulka 2 

St�ediska Ostrava Praha Zlín 

1. Provozní 

doba 

Pond�lí – pátek od 

13.30 do 17.00 

Orato�: Pond�lí – pátek 

od 14.00 do 18.00 

St�na: Pond�lí – �tvrtek 

od 16.00 do 19.00, pátek 

od 14.00 do 18.00 (pro 

klienty st�ediska), pond�lí 

– �tvrtek od 19.00 do 

20.00 (pro ve�ejnost, 

placeno) 

Vrtule: Pond�lí – �tvrtek 

od 14.00 do 20.00, 

v pátek jednorázové akce 

Úterý – pátek od 14.30 

do 18.00 (pro žáky 

ZŠ); úterý – pátek od 

14.30 do 18.00, st�eda 

– �tvrtek od 16.00 do 

20.00 (pro mládež) 

2. Prostory Nealko bar, víceú�e-

lový sál, u�ebna, 

herna, zp�várna, 

knihovna, výtvarka, 

PC u�ebna, kancelá� 

pro zam�stnance a 

dobrovolníky, dv�r s 

h�išt�m 

H�išt� s um�lým po-

vrchem, skate h�išt� 

s p�ekážkami, hokejbalo-

vé h�išt�, herna, malé 

kluzišt�, pískovišt�, hou-

pa�ky, horolezecká st�na, 

posilovna, klub Vrtule 

Prostory klubu (herna, 

sál, nealko bar), zá-

kladna pro dobrovolní-

ky, h�išt� na fotbal, 

kurty 

3. Vybavení Lezecká st�na, stolní 

fotbal, kule�ník, 

sálová kopaná, flor-

bal, brusle, tenis, 

nohejbal, šipky, vý-

tvarné aktivity, stolní 

hry, PC, klavír 

Lezecká st�na, rampy pro 

skateboard a kole�kové 

brusle, internet, vnit�ní 

vybavení jako Ostrava 

Podobné jako u ostat-

ních st�edisek, postrádá 

horolezeckou st�nu 

Komentá� k tabulce 2: 
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Ad 1. St�ediska v Praze i v Ostrav� za�ínala s omezenou otvírací dobou, dnes fungují každý 

všední den, zlínské st�edisko je zav�eno v pond�lí a jako jediné rozlišuje otvírací dobu pro 

žáky ZŠ a pro starší mládež. 

Ad 2. Pokud jde o prostory jednotlivých st�edisek, v nejrušn�jším prost�edí se nachází ost-

ravské st�edisko, nejvíc totiž doplatilo na komunistický zábor majetku. Pozemky, které pat-

�ily st�edisku p�ed 2. sv�tovou válkou, se do rukou salesián� po revoluci už nevrátily, pro-

tože je za totality zastav�li jinou zástavbou. Nejmodern�jší je naopak st�edisko ve Zlín�, jde 

o novou, moderní budovu. A�koli stojí na nejv�tším zlínském sídlišti, jde o relativn� klidné 

místo s krásným výhledem do údolí m�sta. Jejich nealko bar je nevýd�le�ná �innost, prodejní 

ceny jsou stejné jako nákupní. 

Ad 3. Nejvýrazn�jším rozdílem mezi st�edisky, co se tý�e vybavení, je absence horolezecké 

st�ny ve Zlín�. Praha má oproti zbylým dv�ma st�edisk�m h�išt� s rampami pro skateboard a 

kole�kové brusle a vlastní hudební klub, který mimo jiné funguje jako zkušebna za�ínajících 

kapel. Ostravská PC u�ebna souvisí s programem dou�ování romské mládeže a školních 

d�tí. 
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4.1.3 Tabulka 3 

St�ediska Ostrava Praha Zlín 

1. Klientela D�ti a mládež romského 

etnika, p�evážn� z Ost-

ravy-Vítkovic; d�ti a 

mládež, které se 

z d�vod� sociálních, 

finan�ních a výchovných 

neda�í zapojit do mimo-

školních aktivit v jiných 

za�ízeních, v��ící d�ti a 

mládeží z místního kos-

tela a Biskupského gym-

názia, 3 – 25 let 

Klub: mládež 13 -

22 let 

Orato�: už od 9 let 

Horost�na: v posi-

lovn� starší uzav�e-

n�jší skupina, na 

horost�n� i menší 

d�ti 

Rodi�e, d�ti p�edškol-

ního v�ku, teenage�i 

2. Pravidelné 

akce 

Výuka náboženství na 

gymnáziu, schola, 

prázdninové tábory 

Prázdninové tábory, 

akce pro animátory 

Nealkodiskotéky, pra-

videlné výlety (jednak 

pro d�ti, jednak pro 

mládež), prázdninové 

tábory, Festival Pod 

v�ží 

3. Jednorázo-

vé akce 

Workshopy v orato�i Sportovní turnaje 

pro neorg. mládež, 

jednodenní tematické 

výlety, d�tský den; 

ve Vrtuli koncerty, 

hip hop party, filmo-

vé projekce, turnaje 

Ú�ast na turnajích 
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Komentá� k tabulce 3: 

Ad 1. Do st�ediska v Ostrav� docházejí i velmi malé d�ti – podle slov vedoucího orato�e 

Maxmiliána D�ímala doprovázejí své starší sourozence nebo dokonce rodi�e (souvisí to 

s v�tší soudržností romských rodin).   

V Praze se klientela jednotlivých za�ízení liší. Mluví o tom Michaela Láníková: „Co se tý�e 

klubu, hlavní klientelou jsou d�cka od 13 – 18 let a do klubu chodí p�evážn� d�ti, nechci 

�íkat problémov�jší, ale spíš takové, které si hodn� �eší problémy, co se �eší v pubert�, to 

znamená p�ijmutí sebe sama, postavení v part�. Te� tam hodn� chodí zdá se ucelená parta, 

ale ono se to tak prolíná, že se pohádají n�kdo s n�kým a pak se dávají do kupy, ale je to 

v podstat� jeden velký celek, v kterém existuje hierarchie, r�zné postavení, r�zné problémy, 

které se prolínají. Jednu dobu tam chodili a te� se vrátili brejka�i, ale ti se tu minimáln� p�l 

roku neukázali a te� sem za�ali chodit znova a te� asi tak �tvrt roku se tady objevilo docela 

dost romských d�cek. To je teda klub. Ti klubáci jsou tak specifi�tí, že jejich životním sty-

lem je „zevling“, spíš sedí a kecají a nic moc se jim nechce a te� je docela chytnul fotbal, ale 

to spíše u kluk�, a oni si spíš tak povídají a d�ležit�jší je pro n� být spolu než n�co d�lat. Je 

hrozn� t�žké je k n��emu motivovat, aby d�lali. V orato�i, tam je to trochu jiné, tam je ta 

v�ková kategorie trochu nižší. Myslím si, že nej�ast�jší klientelou jsou d�ti asi tak od devíti, 

desíti do �trnácti, patnácti, t�ch je tam asi nejvíc. Jsou to p�evážn� kluci, protože nabídka 

odpovídá více kluk�m než holkám, i když holky sem chodí taky, a jsou to spíš d�ti, které 

ješt� cht�jí n�co. Spíš to spojují s tím zahrát si fotbal nebo že zde uvidí n�jaké své kamará-

dy. Takže to je orato�. Ti jsou takoví tvárn�jší, cht�jí n�co d�lat, jsou líp motivovaní, to je 

podle m� i tím v�kem, ono se velmi �asto stává, že klientela v klubu je bývalou klientelou 

orato�e. Vyrostli a už je to tam nebavilo. Te� do orato�e za�ali chodit Romové. Jinak 

v klubu pr�kazky mít nemusí, díky tomu, že je to nízkoprahový klub, takže tam se žádná 

evidence ned�lá, pr�kazky platí na orato� a na st�nu. A st�na je tak nejuzav�en�jší, tam je 

spíš rodinné prost�edí, tam ta klientela je taky dvojí, jednak d�cka spíš už skoro starší na 

posilování  kolem 20 let, že si tam jdou zaposilovat, a pak jsou na lezení a tam jsou rozd�le-

ní na Táta houba, Máma houba, mají horohouby jako kroužek a podhoubí jako ty nejmenší 

d�ti, tam je hodn� rodinné, takže se tam s nimi d�lá systematickou �innost.“ 

Zlínský �editel Petr Kop�iva ví, že nejd�ležit�jšími klienty st�ediska jsou mladí lidé, kte�í se 

mají nau�it využívat volný �as. Do budoucna se chce na tyto klienty ješt� více zam��it. �íká: 
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„Loni byl velký d�raz na to, abychom tady zakotvili a zako�enili aktivity pro rodi�e s d�tmi 

do 6 let, �ili abychom pokryli co nejširší spektrum života, v�etn� aktivit pro dosp�lé. Ale 

aktuální je udržet to, aby prioritou za�ízení byla práce pro teenagery, abychom se nenechali 

strhnout velkým úsp�chem aktivit pro dosp�lé nebo aktivit pro rodi�e s d�tmi, protože cílem 

je uchovat si poslání a napl	ovat cíle sdružení. Toto bych vid�l jako bezprost�ední úkol, 

protože to hodn� láká roztáhnout se, ší�it tu náru�, ud�lat mnohem víc práce.“ Jednu polo-

vinu teenagerovské klientely tvo�í mladí lidé z v��ících rodin, kte�í sice mají pevné zázemí, 

ale �eší problémy dospívání, druhou polovinu p�edstavují d�ti z nev��ících rodin, v�tšinou 

ekonomicky slabších, kterým vyhovuje bezplatný provoz st�ediska a bezpe�nost prost�edí 

(v�etn� dodržování ur�itých pravidel). 
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4.1.4 Tabulka 4 

St�ediska Ostrava Praha Zlín 

1. P�ítomnost  

sociálního 

pracovníka 

Ne Zam�stnanci na plný 

i �áste�ný úvazek 

Byli, hledá se nový 

soc. pracovník 

2. Další vzd�-

lávání  

pracovník� 

4 x ro�n� víkendové 

programy pro animá-

tory 

Pracovníci mají soc. 

ped. vzd�lání – roz-

ši�ující kurzy 

Vzd�lávací kurzy 

pro dobrovolníky 

 

Komentá� k tabulce 4: 

Ad 1. V Ostrav� plánují p�ijetí sociálního pracovníka b�hem letošního roku. Totéž platí pro 

zlínské st�edisko. Ob� tato st�ediska fungují nejvíce na bázi dobrovolnické �innosti (mají 

samoz�ejm� kmenové zam�stnance z �ad salesián�)a po�ádají kurzy pro dobrovolníky a 

animátory. V Praze je tomu jinak – souvisí to �áste�n� i se spoluprací s VOŠ JABOK, ko-

byliské st�edisko zam�stnává pracovníky na plný úvazek (zam�stnanecký pom�r) i na �ás-

te�ný úvazek formou dohody o provedení práce, nedá se tedy mluvit o dobrovolnické �in-

nosti; jak uvád�jí pracovníci fungující v Praze, práce v orato�i je nap�íklad podmínkou uby-

tování na salesiánské koleji. Nevýhodou toho, že v Praze funguje více lidí na �áste�ný úva-

zek, je to, že nedokážou tak proniknout do vztah� mezi d�tmi, které do orato�e p�icházejí. 

Jak �íká Antonín Nevola: „V tom je t�eba t�žká ta p�ímá práce, navazování vztah�, takže já 

bych preferoval pro ty svoje t�i programy (orato�, st�na, Vrtule – pozn. autora), které jsou 

pode mnou, mí	 lidí na v�tší úvazek. Ale to je zase finan�ní záležitost.“ 

Ad 2. Pražské st�edisko sice zam�stnává vystudované sociální pracovníky, snaží se však o 

jejich další rozvoj. Absolvují r�zné kurzy, které souvisejí s jejich �inností ve st�edisku. Navíc 

plánovali i jakési spole�né samovzd�lávání, jak �íká Michaela Láníková: „Letos jsme pláno-

vali mít jednou za dva m�síce ve�er vzd�lávání, které je spíše interního charakteru, vždycky 

by si n�kdo z nás n�co p�ipravil a pak to p�edával jiným, ale to jsme m�li zatím jednou, to se 

neda�í, spíše �asov�,  protože jak máme po�ád porady a ostatní jak studují, tak fakt se ten 

�as hledá špatn�.“ 
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4.1.5 Tabulka 5 

St�ediska Ostrava Praha Zlín 

1. Typický rys 

st�ediska 

P�evážn� romská 

klientela, se staršími 

sourozenci chodí i 

malé d�ti, program 

dou�ování 

Klub Vrtule, Salesiánské 

divadlo, absence krouž-

k�, nejvíc ateist� mezi 

návšt�vníky, �len �eské 

asociace streetwork, nej-

v�tší vazby na JABOK 

Nejv�tší sep�tí 

s farností, nealkodisko-

téky, menší nabídka 

kroužk� 

 

Komentá� k tabulce 5: 

Ad 1. P�evážn� romská klientela ostravského st�ediska souvisí jednak s lokalitou, kde se 

st�edisko nachází, jednak s tím, že Romové „bílé“ spoluob�any ze st�ediska vytla�ili. Jak 

�íká bývalý �editel st�ediska Pavel Kucha�: „St�edisko se rozši�ovalo, expandovalo, potom 

se tam ale natáhla d�cka z Vítkovic, ta romská d�cka a ti bílí byli vytla�eni, oni je ti Romáci 

vytla�ili, t�eba hrál se ping-pong, n�kdo do n�koho dloubnul a dal mu najevo, že ´my jsme 

tady páni´, to mi potom �íkal jeden kluk už jako dosp�lý muž, že byli vytla�eni, on �íkal ´já 

jsem tady pracoval v takovém nadšení, já nejsem v��ící, ale vím, že to byla dobrá práce, 

dobré dílo, já jsem tady pracoval, pomáhal jsem tady rok a te�ka tady nem�žu být, protože 

jsou tady samí…´a dodal tvrdý výraz o Romech. Takže taková ho�kost, že byli vytla�eni. 

Mnozí cht�li pomáhat, ale setkali se s mentalitou romskou, která je jiná, tím pádem se nará-

želo, byla zklamání r�zná, r�zní odcházeli.“ Na druhou stranu ovšem Romy obhajuje: „Sa-

moz�ejm�  stopa st�ediska v komunit� Rom� je velice silná, z kluk�, kte�í prošli tím st�edis-

kem, mi jeden �íkal ´víš, já tam budu vodit svoje d�ti´, protože oni si velice dob�e uv�domu-

jí, co to pro n� znamená, že tam m�li sv�j prostor, kde mohli být sami a nikdo je nerušil, 

protože oni ti Romové prožili ohrožení, protože to mi práv� �íkal ten Pišta, on tam chodil 

jako malý kluk a te� studuje sociální pedagogiku v Brn�, a on �íkal, že nikdy nev�d�l, když 

vyšel z baráku, kdo ho p�epadne. A s touto mentalitou oni žijí. �ili oni když si tam vytvo�í 

prostor pro sebe a nikoho tam necht�jí pustit, tak to je d�sledek tady této mentality, že 

cht�jí mít sv�j prostor.“    
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V Praze se sice romská klientela �áste�n� vyskytuje, ovšem v mnohem menší mí�e, a jak 

�íká Antonín Nevola, nep�izp�sobují jim svoji nabídku. 

Pokud jde o Zlín a menší nabídku kroužk�, vysv�tluje to v rozhovoru vedoucí zlínského 

st�ediska Petr Kop�iva: „Dám dva p�íklady, dv� místa, kde jsem p�sobil: Pardubice a Zlín. 

Na t�ch místech je fungující obrovský D�m d�tí a mládeže. Tady je to Astra obhospoda�ují-

cí celý  údolí p�ti pracovišti, stovkami zájmových kroužk� a není tady nejmenší problém o 

jakoukoliv sportovní aktivitu od ledního hokeje po squash, fotbal, od šachu až po jezdectví, 

všecko mají d�cka k dispozici, tak ta pé�e o zájmovou �innost je tady rozvinutá do té míry, 

že je naprosto zbyte�né tady zavád�t další D�m d�tí a mládeže a tla�it to do té pedagogické 

�innosti práce. To samé bylo v Pardubicích. Naproti tomu bych dal do protikladu Plze	 a 

Brno – Žabov�esky, kde v celých �tvrtích, �ítajících daleko v�tší osazenstvo obyvatelstva 

než je t�eba Zlín, v�bec nebyl  D�m d�tí a mládeže. To znamená, že když tam za�ala nabíd-

ka zájmové �innosti, byl okamžit� velký zájem. V Brn� – Žabov�eskách b�hem pár let chodí 

1500 d�tí do kroužku. Pro�? Protože tam široko daleko v celé �tvrti – v podstat� v centru 

Brna – byl jediný D�m d�tí a mládeže, to byla nouze obyvatelstva, což vedlo k tomu a tam 

je naprosto v po�ádku, že salesiáni šli tam v tom míst� do tohoto stylu práce. Kdežto tady 

ve Zlín� by to byla nejv�tší hloupost. Pro�? Vedle rozvinutého systému, vedle naprosto pre-

cizn� pokryté zájmové �innosti to nem�lo smysl, tak proto se nešlo na prvním míst� peda-

gogickou stránkou, ale na prvním míst� sociální, protože tady to sídlišt� netrápilo nepokrytí 

zájmové �innosti, ale nepokrytí volným �asem. D�ti znud�né, neschopné pravideln� chodit 

na zájmovou �innost. Velká koncentrace obyvatelstva na malém míst� – návrší, kterému se 

�íká Jižní Svahy. Tak proto ta volba toho sm�ru šla jednozna�n� tímto sm�rem.“  

Sep�tí s farností je nejv�tší ve Zlín�, komentuje to i Antonín Nevola z pražského st�ediska: 

„Jak jsem m�l možnost trošinku toho Zlína se dotknout, tak tam je v užším sep�tí farnost se  

st�ediskem, tady to máme opravdu dva samostatn� fungující subjekty, protože i z hlediska 

velikosti st�ediska i velikosti farnosti, ono se to velice t�žko propojuje a tady je to dáno 

ješt� historicky, kdy ta farnost fungovala za totality a salesiáni se sem vrátili po 90. roku a 

farníci m�li n�jaké p�edstavy, co by salesiáni m�li d�lat. A salesiáni rozjeli st�edisko, které-

mu ti farníci nerozum�li. Takoví ti aktivní mladí byli zapojeni ve skautu, tak do toho st�e-

diska n�jak moc neza�ali chodit, a tak st�edisko šlo svojí cestou. Samoz�ejm� tam byly ten-

dence nás neustále konfrontovat, pro� d�láme s t�m d�tmi, s kterými d�láme, jinými slovy 

p�evážn� s nev��ícími, že bychom se m�li víc v�novat v��ícím, a já �íkám, že pro to je 
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prostor v rámci farnosti, pokud myslíte n�jakou katechezi nebo n�jaké vzd�lávání a svátost-

né pastorace a tyhle záležitosti a tohle st�edisko máme nastavené opravdu pro všechny, jestli 

ty v��ící d�ti se tam necítí dob�e nebo o�ekávají n�co jiného, tak já to st�edisko nebudu m�-

nit, protože jsem tady p�edevším pro ty, kte�í se toulají po ulicích, jejichž životním stylem je 

´zevling´, kte�í nev�dí co s �asem, a t�mhle chceme dát n�jakou nabídku. O ty farní nebo o 

ty v��ící je z velké �ásti postaráno, co se týká nápln� volného �asu.“ Ve Zlín� je salesiánský 

kostel Panny Marie Pomocnice zárove	 sídlem nové farnosti, která se letos odd�lila od far-

nosti Filipa a Jakuba. 
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4.1.6 Díl�í záv�r 

Tabulka 1 p�ináší informace o formální stránce salesiánských st�edisek (rok vzniku, právní 

subjektivita, struktura, propagace, spolupráce s jinými organizacemi).  

Pokud jde o rok vzniku, blízká jsou si st�ediska v Ostrav� a Praze z 30. let 20. století, mo-

derní je st�edisko zlínské z p�elomu tisíciletí, ale co se tý�e kontinuity �innosti salesián�, ta 

byla komunistickou diktaturou porušena ve všech místech stejn� a a�koli pokra�ovala 

v omezené mí�e ve všech t�ech m�stech, po sametové revoluci stáli znovu všichni na star-

tovní �á�e a museli se svým zp�sobem vyrovnat s novými problémy, které p�ed n� porevo-

lu�ní situace postavila, a
 šlo o majetkové spory nebo o ateizaci spole�nosti. 

Právní subjektivita st�edisek souvisí s otázkou financování. Ostravské st�edisko je jako jedi-

né v síti školských za�ízení, z toho také plyne vysoký podíl dotací z MŠMT. Oproti tomu 

pražské i zlínské st�edisko spoléhají nejvíce na státní správu a na granty. U všech st�edisek 

platí, že poplatky ú�astník� – nap�íklad za pr�kazky klubu – jsou minimální �ástí p�íjm� 

t�chto st�edisek. 

Struktura st�edisek je podobná v tom, že se všude setkáme s nízkoprahovým za�ízením, a
 

už se mu �íká klub �i orato�. Odpovídá to poslání salesián� vycházet vst�íc všem bez rozdílu 

vyznání a sociálního postavení. �ídí se tak slovy svého zakladatele: „Rád bych vás požádal, 

abyste se m�li navzájem rádi a abyste nikoho nepodce	ovali. Berte mezi sebe každého bez 

výjimky.“ (Vá	ová, Kaplánek, 2002, str. 28) Odlišnost panuje v nabídce kroužk�. V Praze 

nap�íklad v nabídce st�ediska nejsou, zajiš
uje je jiný subjekt. Ve Zlín� je jejich okruh ome-

zený kv�li bohaté nabídce Domu d�tí a mládeže, v Ostrav� zase navšt�vují kroužky z velké 

�ásti úpln� jiní lidé než klienti orato�e (což jsou v p�evážné v�tšin� Romové). Ostrava je 

ojedin�lá projektem dou�ování, který op�t souvisí s romskou klientelou orato�e. 

Každé st�edisko pojímá propagaci po svém, zlínské st�edisko má nap�íklad špatnou zkuše-

nost s letáky, kdežto pražské st�edisko je b�žn� využívá, zlínské st�edisko spoléhá nejvíce 

na osobní kontakt, na otev�ení st�ediska sm�rem k ve�ejnosti. A
 ovšem spoléhá kterékoli 

st�edisko na jakýkoli zp�sob propagace, ve všech st�ediscích vždy platí, že nejlepšími pro-

pagátory jsou spokojení klienti, kte�í p�ivedou své kamarády a upozorní své známé. 

Ve všech st�ediscích také najdeme napojení na církevní školství – ve Zlín� na základní, 

v Ostrav� na st�ední a v Praze na vysoké. Ve všech m�stech je samoz�ejm� nutná spoluprá-
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ce s místní samosprávou a s organizacemi, které mají podobné zam��ení. Výjime�né je �len-

ství pražského klubu Vrtule v �eské asociaci streetwork. 

Tabulka 2 nabízí p�ehled prostor a vybavení jednotlivých st�edisek a dokládá dobu, v níž 

jsou tyto prostory dostupné ve�ejnosti. Zatímco vybavení st�edisek je s malými výjimkami 

podobné, ve v�tší mí�e se liší p�ítomností horost�ny v Praze a Ostrav�, provozní doba st�e-

disek je r�zná. Na Zlín� je specifické jednak to, že v pond�lí není st�edisko p�ístupné, jednak 

to, že diferencuje otevírací dobu pro žáky ZŠ. Pražské st�edisko má r�znou otevírací dobu 

pro své t�i programy, ostravské st�edisko má provozní dobu jednotnou každý všední den 

v týdnu. 

Tabulka 3 dokládá, co st�ediska nabízejí v rámci jednorázových i pravidelných akcí a komu 

je jejich nabídka ur�ena. Všichni vedoucí se shodují na tom, že nejd�ležit�jšími klienty jsou 

dospívající mladí lidé, nabídka st�edisek však není omezena pouze na n�. Tak�ka rodinnou 

klientelu má st�edisko ve Zlín�, nabízející aktivity i pro d�ti do 6 let a jejich rodi�e (nap�í-

klad klub pro maminky na mate�ské dovolené), do st�ediska v Ostrav� zase romští návšt�v-

níci p�ivád�jí své velmi malé sourozence �i svoje d�ti. Takto rodinné prost�edí v Praze nabí-

zí jedin� skupina kolem horost�ny. 

Tabulka 4 hodnotí odbornou úrove	 st�edisek, nejprve z hlediska p�ítomnosti sociálního 

pracovníka �i sociálního pedagoga. Pouze pražské st�edisko zam�stnává na plný �i �áste�ný 

úvazek vystudované sociální pedagogy, ale jak již bylo n�kolikrát zmín�no, souvisí to 

s úzkými vazbami st�ediska na JABOK. V Ostrav� i ve Zlín� se o p�ijetí sociálního pedago-

ga uvažuje v tomto kalendá�ním roce, ob� st�ediska se však v�nují vzd�lávání svých dobro-

volník�, jednak prost�ednictvím kurz� pro dobrovolníky, jednak formou víkendových pro-

gram� pro animátory. 

Poslední, pátá tabulka ukazuje typické rysy jednotlivých st�edisek tak, jak je vnímají jejich 

vedoucí. A� je každé st�edisko n��ím specifické, mohu i z vlastní zkušenosti dosv�d�it, že 

pro všechny je shodné salesiánské nadšení a touha plnit co nejlépe odkaz svého zakladatele 

v jakýchkoli podmínkách. 
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4.2 Charakteristika dobrovolník� 

4.2.1 Tabulka 1 

 Dobrovolníci Ostrava Praha Zlín 

Po�et dotázaných 12 12 12 

muži 5 9 5 

Otázka 1 

  

  ženy 7 3 7 

V�k 

15 - 20 let 7 2 6 

21 - 25 let 5 3 4 

Otázka 2 

  

  

  26 a více let 0 7 2 

Vzd�lání 

základní  3 0 4 

vyu�en 0 2 0 

st�ední s maturitou 4 0 3 

student VŠ nebo VOŠ 4 4 4 

Otázka 3 

  

  

  

  

  VŠ 1 6 1 

1. zkušenost se salesiány 

0 - 10 let 10 3 5 

11 - 20 let 2 7 5 

Otázka 4 

  

  

  
20 a více let 0 2 2 

Práce ve st�edisku (kdy za�ali s prací) Otázka 5 

  14 - 20 let 11 5 10 
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21 - 25 let 0 1 1   

  
26 a více let 1 3+3 zam. 1 

Délka práce ve st�edisku 

0 - 5 let 8 7 10 

Otázka 6 

  

  6 a více let  4 2+3 zam. 2 

 

Komentá� k tabulce 1: 

Ad 1. Na dotazník odpov�d�lo v každém st�edisku 12 lidí, v Ostrav� 5 muž� a 7 žen, 

v Praze 9 muž� a 3 ženy a ve Zlín� (stejn� jako v Ostrav�) 5 muž� a 7 žen. 

Ad 2. Zatímco v Ostrav� a ve Zlín� jsou nej�ast�ji dobrovolníky adolescenti do 20 let, 

v Praze je tomu jinak – souvisí to s tím, že v Ostrav� a ve Zlín� opravdu funguje dobrovol-

nictví, kdežto v Praze díky vazbám na JABOK a salesiánskou kolej jde o zam�stnance na 

plný �i �áste�ný úvazek, kte�í jsou logicky starší (jde v�tšinou o studenty �i absolventy 

JABOKu). 

Ad 3. S p�edchozím bodem také souvisí vzd�lání dobrovolník�/pracovník� v jednotlivých 

st�ediscích. Zatímco po�et student� VŠ nebo VOŠ je stejný, po�tem absolvent� VŠ vede 

jasn� Praha, díky už n�kolikrát zmi	ované vazb� na JABOK. 

Ad 4. Nejvíc dotazovaných se se salesiány nebo s informacemi o nich setkalo do svých de-

seti let – platí to v Ostrav� i ve Zlín�, kde p�ece jen jde o religiozn�jší oblasti. V Praze p�e-

vládá ateismus a i zam�stnanci st�ediska jsou toho dokladem, v�tšina z nich se se salesián-

skými myšlenkami potkala až mezi 11. a 20. rokem, pravd�podobn� to souvisí s jejich studi-

em JABOKU nebo s pobytem na salesiánské koleji. 

Ad 5. Dobrovolníci ponejvíce za�ínali s dobrovolnou prací mezi 14. a 20. rokem, pokud jde 

o pražské zam�stnance, je situace op�t jiná, ti se k �innosti u salesián� dostali ve vyšším 

v�ku. 

Ad 6. P�evážná v�tšina dobrovolník� provozuje svou �innost mén� než 5 let. 
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4.2.2 Tabulka 2 

Dobrovolníci Ostrava Praha Zlín 

Kdo t� do st�ediska dovedl?  

kamarádi   4  3  6 

vlastní iniciativa  2  2  4 

p�es farnost  2  2  4 

Otázka 7 

  

  

  

  jinak  5  5  1 

Co t� motivovalo k práci ve st�edisku?   

pomoc druhým  4 4  6 

obliba práce s mládeží  7  9  9 

praxe pro budoucí povolání  1  4  0 

Otázka 8 

  

  

  

  n�co jiného  3  1  3 

Otázka 9 Zkušenost ze st�ediska jako klient - 

ANO 

6 3 7 

Otázka 

10 

Styk s jinými dobrovolníky - ANO 7 7 8 

�ím t� ta �innost obohacuje? 

setkání s novými lidmi  8 9  3 

cítím se pot�ebný  7 2  8 

nový pohled na sv�t  3 3  6 

Otázka 

11 

  

  

  

  
…  4  5  3 
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Komentá� k tabulce 2: 

Ad 7. Pokud jde o zlínské st�edisko, 1 �lov�k, který se dostal k dobrovolnické �innosti ji-

ným zp�sobem, uvedl, že jej k ní p�ivedl salesián, nebylo to však prost�ednictvím farnosti. 

V Praze se v�tší po�et lidí, kte�í uvedli možnost d, tedy jiným zp�sobem, dá vysv�tlit tím, že 

práce ve st�edisku pat�í k jedné z povinností ubytovaných na salesiánské koleji a spoluprací 

se školou JABOK. V Ostrav� je to obdobné, jen místo JABOKu spolupracují s Biskupským 

gymnasiem. N�kte�í dotazovaní uvedli více možností. 

Ad 8. Ti, kte�í na tuto otázku zatrhli odpov�� „jinak“, uvád�li tyto možnosti: kreativn� se 

projevovat, možnost seberealizovat se p�i práci s lidmi, pobyt se správnou partou lidí, mož-

nost sebereflexe a osobního r�stu. N�kte�í dotazovaní uvedli více možností. 

Ad 9. Do st�ediska p�icházelo z 12 dobrovolník� nejvíc klient� ve Zlín�, z �ásti je to ovliv-

n�no i nejv�tším propojením farnosti a st�ediska. V Praze souvisí absence docházení do 

st�ediska jako klient s tím, že ti, kte�í dnes p�sobí ve st�edisku na dohodu o provedení prá-

ce, jsou ubytováni na salesiánské koleji a pocházejí z r�zných �ástí �eské republiky. 

Ad 10. Nejv�tší pom�r styku s dobrovolníky z jiných st�edisek vykazuje zlínské st�edisko, 

ani ostatní však nejsou p�íliš pozadu, vždy jde alespo	 o polovinu dotázaných.  

Ad 11. U této otázky dotazovaní ve v�tšin� p�ípad� uvedli více možností, nap�íklad vybrali 

z nabízených odpov�dí a ješt� dodali vlastní. Jako vlastní odpov�di uvád�li nejvíce všestran-

ný rozvoj a stálou pot�ebu n�co se u�it, realizaci v práci s mládeží, pocit užite�nosti, mož-

nost nabídnout n�co ze sebe, p�átele mezi dobrovolníky,  rozvoj víry a duchovní stránky, 

v�domí, že to má smysl, nabírání zkušeností a praxe v práci s mládeží.  

Ad 12. V této otázce jsem se ptal, co je pro jednotlivé dotazované nejt�žší a málokdo se 

shodl ve stejné odpov�di, paleta odpov�dí je tedy velmi pestrá. Z odpov�dí uvádím tyto: 

zvládání hyperaktivního kluka v kroužku; zvýšit hlas na d�cka, když d�lají velký nepo�ádek; 

p�inutit je d�lat do školy; p�ekonávat sám sebe, když se �lov�ku do práce nechce; nabýt 

v�domí, že B�h je p�i práci d�ležitý; seznámení se s nov� p�íchozími, když neví, v jakém 

prost�edí žijí; obava, aby n�jakou nevinnou, neopatrnou otázkou nebylo ublíženo; nau�it se 

uvažovat jako sou�asný adolescent; udržet se celý den ve st�ehu; když je problém v práci, 

p�ejít do úsm�vu; p�ekonání bariéry v p�ístupu k d�tem; um�t správn� reagovat na jednotli-

vá d�cka; vystihnout správn� jejich pot�eby; skloubit dobrovolnictví se školou; být citlivý 

v��i drobnostem; poznat, že to co d�lám, d�lám dob�e; �ešení konfliktních situací; nejt�žší je 
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v�domí, že jen u velmi malého procenta klient� se tato práce projeví v jejich život�; pocho-

pení romské mentality. 
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4.2.3 Tabulka 3 

 Dobrovolníci Ostrava Praha Zlín 

Otázka 13 V��ící rodina - ANO 11 4 11 

Otázka 14 

  

V�novali ti v d�tství a dospívání rodi�e  

dostatek volného �asu - ANO 

9 

  

9 

  

11 

  

Postoj rodi�� k práci ve st�edisku 

aktivn� podporují 5 5 5 

souhlasí 3 6 6 

lhostejnost 2 1 1 

Otázka 15 

  

  

  

  nesouhlas 2 0 0 

Otázka 16 Zp�sob trávení volného �asu - aktivní 12 9 9 

Volný �as strávený ve st�edisku 

1 odpoledne 6 2 3 

Otázka 17 

  

  více �asu 6 7+3 zam. 9 

Dostupnost st�ediska 

blízkost 6 5 11 

Otázka 18 

  

  delší dojížd�ní 6 7 1 

 

Komentá� k tabulce 3: 

Ad 13. Ve zlínském a ostravském st�edisku nelze prakticky hovo�it o ateismu, jen 1 dobro-

volník z každého st�ediska nepochází z v��ící rodiny, v p�ípad� Zlína ale poslední �len kon-

vertoval v dosp�losti a v p�ípad� Ostravy jde o rodinu v��ící z poloviny (matka a dcera ano, 

otec a syn ne). V pražském st�edisku je z�ejmý nejv�tší ateismus. 

Ad 14. Rodi�e dotazovaným jako svým d�tem podle v�tšiny výpov�dí dali b�hem d�tství a 

dospívání dostatek svého volného �asu. A�koli jde o subjektivní hodnocení, lze �íci, že mo-

tivací mladých lidí pro práci ve st�edisku tedy z�ejm� nebylo to, aby nahradili jiným nezájem 
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svých rodi�� v d�tství a dospívání. Pravd�podobn� se tedy jedná o lidi se stabilním rodin-

ným zázemím. 

Ad 15. Otázka o postoji rodi�� k dobrovolné �innosti navazuje na p�edchozí dotaz a není 

p�ekvapením, že v�tšina rodi�� �innost svých d�tí ve st�edisku bu� aktivn� podporuje nebo 

s ní souhlasí. Lhostejnost a záporné ohlasy jsou v menšin�. 

Ad 16. V d�tství u p�evážn� v�tšiny dobrovolník� p�evažovalo aktivní trávení volného �asu. 

Ad 17. Více dobrovolník� tráví ve st�edisku �as delší než 1 odpoledne, jelikož jsou vedou-

cími kroužk� nebo se ú�astní pravidelných a nepravidelných akcí.  

Ad 18. Ostravští dobrovolníci to mají nejkomplikovan�jší s dostupností st�ediska, �ada jich 

bydlí v okolních vesnicích, proto uvád�jí, že dojížd�jí do st�ediska déle. Pražští zam�stnanci, 

a� obyvatelé hlavního m�sta, se d�lí tak�ka na polovinu – 5 jich bydlí v blízkosti st�ediska 

nebo p�ímo v samotném st�edisku, 7 jich musí déle dojížd�t. V�tšina dobrovolník� ve Zlín� 

bydlí v blízkosti st�ediska, jen 1 musí dojížd�t déle. Je to zap�í�in�no také tím, že do st�e-

diska dochází p�edevším mládež z Jižních Svah� a do st�ediska to mají opravdu velmi blíz-

ko. 

Ad 19. Otázka, v níž m�li dobrovolníci zvolit t�i nejd�ležit�jší životní hodnoty, m�la také 

velké spektrum odpov�dí. Mezi t�i nejd�ležit�jší životní hodnoty �adí mladí lidé rodinu, p�á-

tele, city, lásku, víru v Boha, radost, up�ímnost, pomoc druhým, kladný p�íklad ostatním, 

d�v�ru mezi lidmi, zdraví, pocit jistoty, laskavost, ob�tavost, pochopení, trp�livost, smysl 

pro humor, tolerance, spolupráce, �est. T�i nej�ast�ji uvád�né jsou rodina, víra a láska. 

Ad 20. V poslední otázce m�li dobrovolníci zhodnotit nejv�tší p�ínos st�ediska. Shodli se na 

tom, že nabízí aktivní trávení volného �asu jinak, než to má dnešní mládež ve zvyku, mož-

nost získávat nové kamarády, možnost popovídat si s animátory, kte�í jim naslouchají a v�-

nují se jim, možnost uplatn�ní p�echodu z pozice klienta do pozice dobrovolníka, trávení 

�asu v klidném a bezpe�ném prost�edí. A v neposlední �ad� potkávat víru a postupem �asu 

ji také získat. Je tam možnost najít odpov�di na otázky, které lidi zajímají, m�že pomoct 

urovnat životní hodnoty a p�ístup k nim. T�eba mladí lidé pochopí, že svým d�tem by se 

m�li v�novat více, než se jim v�nují jejich rodi�e. 
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4.2.4 Díl�í záv�r k dobrovolník�m 

Kvantitativní �ást výzkumu byla zam��ena na osobnost dobrovolník�, p�ípadn� pracovník� 

v salesiánských st�ediscích mládeže, na jejich názory a postoje.  

Dotazník v n�kterých otázkách jasn� ukázal rozdíly mezi Ostravou a Zlínem, které spoléhají 

na pomoc dobrovolník�, a Prahou s pracovníky na plný i �áste�ný úvazek. Je to patrné  

v otázce �íslo 2 – dobrovolníci jsou v�tšinou mladší než pracovníci pražského st�ediska, 

v otázce �íslo 3 – zam�stnanci pražského st�ediska jsou bu� vysokoškolskými studenty ne-

bo absolventy vysoké školy, v otázce �íslo 4 – dobrovolníci ze Zlína a Ostravy se se salesiá-

ny setkali d�íve než zam�stnanci z Prahy (souvisí to i s tím, že ne všichni jsou rodilí Pražané 

a mohou pocházet z míst, kde salesiáni nep�sobí, to také mohou dokládat odpov�di na 

otázku �íslo 9 – nejmén� pražských pracovník� se setkalo se st�edisky jako klienti), 

v otázce �íslo 5 – pražští pracovníci za�ali s prací pozd�ji než dobrovolníci ze zbylých dvou 

st�edisek, vykazují se ovšem delší pracovní �inností  (otázka �íslo 6). Výrazný rozdíl nachá-

zíme také v odpov�dích na otázku �íslo 13 týkající se v��ícího zázemí – tam je opravdu pa-

trný rozdíl mezi v��ícími rodinami dobrovolník� z Ostravy a Zlína a nev��ící v�tšinou 

z Prahy (se zd�razn�ním, že ne všichni jsou rodilí Pražané), tady lze také zd�raznit další 

aspekt: dobrovolníci berou svou �innost v�tšinou jako poslání, které obohacuje je samotné i 

ty druhé, v Praze se jedná bu� o povinnost spojenou s ubytováním na salesiánské koleji, 

nebo o výd�le�nou �innost, které s vírou nemají mnoho spole�ného. Pražští zam�stnanci 

stráví ve st�edisku více �asu než v ostatních sledovaných za�ízeních (otázka 17), i to je však 

podle slov �editele st�ediska Antonína Nevoly málo (viz výše). Pokud jde o osmnáctou 

otázku, tedy o dostupnost st�ediska, jednotlivá st�ediska se také liší – je z�ejmé, že v�tšina 

zlínských dobrovolník� je ze Zlína a nemusí do st�ediska déle dojížd�t, v Ostrav� souvisí 

delší dojížd�ní se špatnou obslužností okolních obcí, kdežto v Praze možnost delšího dojíž-

d�ní ozna�il každý, kdo nebydlí p�ímo ve st�edisku (pražské st�edisko leží p�ímo u zastávky 

metra). 

Otázka 7  a 8 nenabízely n�kterým dotazovaným jasný zp�sob odpov�di, proto n�kte�í z 

nich uvedli kombinaci možností zp�sob�, jak se dostali k �innosti ve st�edisku (nejv�tší �ást 

p�ivedli kamarádi, což potvrzuje domn�nku, že nejlepšími propagátory jsou spokojení 

ú�astníci), i toho, co je k práci motivovalo (z nejv�tší �ásti to byla obliba práce s mládeží).  
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Odpov�di na desátou otázku dokládají, že všechna st�ediska spolupracují s jinými, kontakty 

jednotlivých dobrovolník�/pracovník� s jejich kolegy z jiných st�edisek jsou tak�ka shodné. 

Ani na jedenáctou otázku nedokázali mnozí jednozna�n� odpov�d�t a volili kombinaci mož-

ností – nej�ast�ji však byla na otázku „�ím t� tato �innost obohacuje“ jako odpov�� zvolena 

možnost a), tedy setkávání s novými lidmi. Tato odpov�� dává víru, že snad nejsme odsou-

zeni jen ke komunikaci p�es mobilní telefony a elektronickou poštu, ale že opravdové setká-

vání má u mladých lidí stále d�ležité místo. 

Dvanáctá otázka „co je pro tebe nejt�žší“ nabízí nejpest�ejší a nejindividuáln�jší škálu odpo-

v�dí (vyplývá to už z charakteru otázky, podotýkám, že nebyly nabídnuty možnosti odpo-

v�di), a tak se každý dobrovolník �i pracovník potýká vícemén� s jiným problémem, který 

znamená n�jaké p�ekonávání sebe sama. V�tšinou jsou to starosti, které trápí každého dob-

rého pedagoga, jenž nechce ustrnout a vyho�et. 

�trnáctá až šestnáctá otázka sm��ují k rodinnému zázemí a k d�tství dotazovaných – p�e-

vážná v�tšina z nich tvrdí, že v d�tství trávili sv�j volný �as aktivn�, že jim jejich rodi�e v�-

novali dostatek svého volného �asu a že v�tšina rodi�� jejich �innost bu�to aktivn� podpo-

ruje, nebo s ní souhlasí. Tyto názory mohou být dokladem o stabilit� rodinného zázemí lidí, 

kte�í se rozhodli být stabilním bodem v život� n�koho jiného. 

Devatenáctá otázka – op�t bez možnosti volby odpov�di – nabídla spektrum odpov�dí na 

to, které t�i životní hodnoty považují dotazovaní mladí lidé za nejd�ležit�jší. A�koli kombi-

nace odpov�dí byla r�zná, nejvíce hlas� získaly rodina, víra a láska. 

Cílem poslední, dvacáté otázky bylo zhodnotit p�ínos st�ediska. Op�t šlo o otázku bez mož-

nosti výb�ru odpov�di, dotazovaní op�t uvedli �adu svých názor�, které se dají zast�ešit 

názorem jednoho z dobrovolník�, že st�edisko je dobré už tím, že je. 
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ZÁV�R 

Cílem práce bylo jednak srovnání salesiánských st�edisek v mládeže v Praze, Ostrav� a Zlí-

n�, jednak charakteristika dobrovolník� pracujících v t�chto st�ediscích. V teoretické �ásti 

seznámila se salesiánským hnutím a salesiánskou pedagogikou, s historií hnutí v �echách i 

na Morav� a s p�ekážkami, které museli salesiáni v uplynulých osmdesáti letech svého p�-

sobení u nás p�ekonávat. Byl také definován post dobrovolníka a z teoretické definice vy-

cházely n�které otázky dotazníku pro dobrovolníky salesiánských st�edisek. 

Srovnáním salesiánských st�edisek mládeže formou individuálních rozhovor� s vedoucími 

st�edisek a dopln�ním informací zejména z výro�ních zpráv a oficiálních dokument� vydá-

vaných salesiány  vyplynul rozdíl mezi jednotlivými zkoumanými st�edisky – dá se �íci, že v 

nejvíce aspektech se odlišuje pražské st�edisko, jak už bylo uvedeno v záv�ru ke kapitole o 

srovnání st�edisek.  

To se odráží i na druhé �ásti výzkumu – specifické postavení pražského st�ediska dokládá i 

odlišná skladba lidí, kte�í odpovídali na dotazníky v rámci kvantitativního výzkumu – p�edn� 

se nejedná o dobrovolníky, ale zam�stnance st�ediska a s tím souvisejí dále uvád�né rozdíly 

(viz záv�r ke kapitole o dobrovolnících).   

Nezdá se mi však d�ležité to, v �em se tato st�ediska liší, ale spíše to, co je spojuje. Radostí 

každého sociálního pedagoga by m�lo být to, že se všude snaží o napln�ní myšlenek svého 

zakladatele a v��ného inspirátora Dona Boska a že se v mnoha p�ípadech dílo da�í.  
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P�ÍLOHA P I: OTÁZKY K ROZHOVORU S VEDOUCÍMI  

ST�EDISEK 

Rozhovor s vedoucími st�edisek 

 

Pro� jste se stal salesiánem? 

V kolika st�ediscích jste pracoval? 

�ím se podle Vás odlišuje st�edisko od jiných st�edisek, �ím je podle Vás charakteristické? 

Historie st�ediska 

Struktura st�ediska  

Financování st�ediska 

Právní subjektivita 

Pravidelné a nepravidelné akce pro mládež 

Hlavní klientela (adresáti st�ediska) 

Fungování, provozní doba, prostory a vybavení 

V�kové spektrum dobrovolník� a další vzd�lávání (animace, asistence) 

Propagace st�ediska 

P�ístupnost do st�ediska 

Jsou ve st�edisku sociální pracovníci? 

Spolupráce s jinými organizacemi 

Plynulost vývoje st�ediska �i na opak rozd�lení do ur�itých fázi? 
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P�ÍLOHA P II: DOTAZNÍK PRO DOBROVOLNÍKY 

Dotazník pro dobrovolníky 

 

Dotazník bude p�ílohou bakalá�ské práce studenta sociální pedagogiky, který se zabývá 

charakteristikou a srovnáním 3 salesiánských st�edisek v �R. Chce mimo jiné zjistit motiva-

ci salesiánských dobrovolník� v práci ve st�ediscích, jakým zp�sobem se dobrovolníci 

k práci dostanou, co všechno mohlo ovlivnit jejich rozhodnutí k této práci.  

Jsou-li uvedeny možnosti, zakroužkuj prosím vybranou odpov�� (nevyhovuje-li žádná, do-

piš vlastními slovy). Nejsou-li uvedeny možnosti, napiš údaje vlastními slovy. 

Dotazník je anonymní a jeho vyhodnocení bude využito pouze ve zmín�né bakalá�ské práci. 

Vypln�ný dotazník prosím pošlete na adresu:          Jirka.Velcovsky@seznam.cz 

 

1. Pohlaví: a) muž                      b) žena 

2. V�k: 

3. Vzd�lání: a) základní   b) vyu�en  c) st�ední   d) student VŠ nebo VOŠ    e) VŠ 

4. V kolika letech ses doslechl poprvé o salesiánech? 

5. V kolika letech jsi za�al s dobrovolnickou �inností? 

6. Jak dlouho jsi dobrovolník? 

7. Kdo t� do st�ediska p�ivedl?  

a) kamarádi    b) vlastní iniciativa    c) p�es farnost    d) jinak ......................... (jak?) 

8. Co t� motivovalo k práci ve st�edisku? 

a) pomoc druhým  b) obliba práce s mládeží   c) praxe pro budoucí povolání   

d) n�co jiného .................................. (co?) 

9. Docházel jsi do st�ediska jako klient?  

a) ano                       b) ne 
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10. Stýkáš se s jinými dobrovolníky z jiných st�edisek? 

a) ano                        b) ne 

11. �ím T� ta �innost obohacuje? 

a) setkání s novými lidmi  b) cítím se pot�ebný  c) nový pohled na sv�t 

d) ................................ 

12. Co je pro tebe naopak nejt�žší? 

13. Jsi z v��ící rodiny? a) ano                        b) ne 

14. Máš pocit, že ti rodi�e v d�tství a dospívání v�novali dostatek svého �asu? 

a) ano                       b) ne 

15. Postoj tvých rodi�� k �innosti dobrovolníka: 

a) aktivn� podporují  b) souhlasí c) je jim to lhostejné d) nesouhlasí 

16. Jaké trávení volného �asu u tebe v d�tství a dospívání p�evažovalo? 

a) aktivní                  b) pasivní 

17. Kolik volného �asu týdn� ve st�edisku trávíš? 

a) 1 odpoledne            b) více �asu 

18. Bydlíš v blízkosti st�ediska, nebo do n�j musíš delší dobu dojížd�t? 

a) v blízkosti st�ediska  b) dojíždím déle 

19. T�i hodnoty, které jsou pro tebe d�ležité: 

20. V �em je podle tebe st�edisko nejp�ínosn�jší pro mládež? 
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P�ÍLOHA P III: NÁVŠT�VNOST SKM ZLÍN 2006 
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 P�ÍLOHA P IV: NÁVŠT�VNOST SKM ZLÍN 2004 – 2006 
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P�ÍLOHA P V: STATISTIKA SKM ZLÍN 2006  

 

 


