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SSLLOOVVOO  NNAA  ÚÚVVOODD  
 

 

V poslední době stále více slyšíme o tom, co stát a potažmo celá 

Evropa dělá pro to, aby se nám žilo lépe a bezpečně, abychom byli 

spokojenější a mohli v klidu pracovat a vytvářet hodnoty pro sebe, své 

rodiny a společnost. Mnohé milióny jsou vydávány na prevenci proti 

kriminalitě, sociální programy, záchranu životního prostředí a jiné 

potřebné aktivity. Na straně druhé jsme svědky ohromné devalvace 

slova, morálních hodnot, ztráty zájmu jeden o druhého, soucitu a lásky. 

Rodina, jakožto odvěká nejmenší buňka společnosti, je narušená, 

protože do popředí se dostaly jiné „hodnoty“. Jsme neustále masírování 

medii, kde lež, podvod, nevěra, intrikářství, korupce, brutalita a vraždy 

jsou na denním pořádku. Jen stěží nacházíme příklady hodné 

následování. V takové společnosti vyrůstá naše mladá generace, 

budoucnost našeho národa. 

Pracovníci Klubu mladých Filadelfia se nechtějí smířit s touto situací. 

V našich klubech a volnočasovém centru se snažíme vytvářet prostředí, 

kde mladí lidé mohou trávit svůj volný čas v atmosféře porozumění, 

přijetí a lásky. Chceme, aby hodnoty, kterými jsou soucit, úcta, 

čestnost a přátelství, mohly ovlivnit život mladé generace. Toto bychom  

ale nemohli realizovat bez obětavé pomoci našich zaměstnanců a 

dobrovolníků. Víme, že tato práce je náročná, ale také přinášející 

obohacení v osobním životě každého, kdo přiloží ruku k dílu.  

      Czudek Stanislav, ředitel  
 

Motto: „Kdo žije jenom pro sebe, ochudí jiné o sebe, ochudí sebe 

o jiné, zakrní a zahyne.“ 

Jan Werich 
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ZZÁÁKKLLAADDNNÍÍ  IINNFFOORRMMAACCEE  
 

 
Poslání 
 

• šířit mezi lidmi znalost Bible a motivovat je k uplatňování 

křesťanských principů v jejich životech 

• příprava mladých lidí k plnohodnotnému životu ve společnosti  

• vytváření atraktivního prostředí k využití volného času 

• podpora mimoškolních aktivit 

• podpora lidí ze znevýhodněného sociokulturního prostředí v 

přístupu ke vzdělání a na trh práce 

Cíle 

• výchova a příprava vedoucích pro práci s mládeží 

• poskytování poradenství 

• praktická pomoc lidem 

• sociální prevence, prevence kriminality a negativních jevů 

Cílová skupina 

• děti a mládež ze znevýhodněného sociokulturního prostředí 

• mladí nezaměstnaní ve věku 18-26 let 

• nezaměstnané ženy i muži  

• lidé ohrožení sociální exkluzí  
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HHIISSTTOORRIIEE  AA  SSOOUUČČAASSNNOOSSTT    
 

Práce Klubu mladých Filadelfia začala v roce 1997, kdy vznikl 

evangelizační tým a pořádal se první anglický kemp pod vedením Jima 

Millera, Mela a Amy Ellenwood s týmem z Three Lakes. V roce 1998 se 

Mel Elenwood s rodinou přistěhoval do Českého Těšína a společně 

s týmem mladých lidí vedl druhý anglický kemp. O tyto kempy projevuje 

středoškolská mládež obrovský zájem, proto je pořádáme pravidelně 

každým rokem.  

Abychom se k nim mohli přiblížit co nejvíce, pořádali jsme pro ně 

nejrůznější akce, víkendové výlety a o prázdninách kempy a tábory 

v přírodě. Velkou výhodou těchto pobytů je dostatek času a klidu na 

individuální rozhovory.  

Občanské sdružení Klub mladých Filadelfia vzniklo o dva roky později, 

dne 16. 02. 1999.   
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  Od roku 2000 jsme pronajímali prostory DDM na ul. Ostravské, kde 

jsme organizovali pro mládež tzv. „F-kafé“ – večery inspirované 

tématem (np. Námořnická párty, Valentýnská párty, …), zvali jsme 

zajímavé osobnosti, pořádali přednášky (np. Křesťanství před soudem)    

V tomtéž roce byly taktéž poprvé organizovány 2 turnusy sjíždění řeky. 

 V roce 2001 byly zahájeny anglické bohoslužby „DISCOVER“. Konaly 

se měsíčně v prostorách DDM 

na ul. Ostravské. 

 Od roku 2002 má Klub 

mladých Filadelfia nejen 

dobrovolné pracovníky, ale i 

první dva zaměstnance na plný 

úvazek - doposud to dělali 

dobrovolně. 

 Rok 2003 byl velkým 

přínosem pro naši činnost. Rozšířili jsme naše působiště do sousedního 

města Karviné, kde jsme v květnu 2003 otevřeli „Volnočasové a 

komunitní centrum Fontána“ pro děti a mládež. Řady našich stálých 

zaměstnanců se v tomtéž roce rozrostly, a i když odešla jedna „pracovní 

síla“, byli zaměstnáni další dva pracovníci na plný úvazek. 

V roce 2004 jsme pokračovali v naší činnosti a stávajících 

programech. Stav zaměstnanců se nezměnil.  

V roce 2005 jsme vstoupili do projektu, který rozšířil dosavadní 

poskytované služby. Díky projektu „Za vlastní hranice“ máme možnost 

pracovat s rodiči dětí, které navštěvují Volnočasové centrum, a také 

s lidmi vyloučenými sociální exkluzí. 
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PPOORRAADDEENNSSKKÁÁ  OOBBLLAASSTT  ČČIINNNNOOSSTTII      
 

 

Projekt „Za vlastní hranice“ 
 

V rámci činnosti Klubu mladých Filadelfia byla zahájena poradenská 

práce, a to v lokalitě Karviná – Sovinec, jejím posláním je vyrovnání 

příležitosti v přístupu ke vzdělání a dalšímu společenskému  

a pracovnímu uplatnění u příslušníků skupin ohrožených sociálním 

vyloučením. K dosažení stanovených cílů budeme uplatňovat moduly 

poradenské práce obsažené v metodice pro práci v krizových 

komunitách. 

Název „za vlastní hranice" vystihuje naše stávající možnosti  

a taktéž vyjadřuje možnost uživatelů překročit jejich vlastní hranice. 

V rámci poradenské práce poskytujeme zájemcům informace  

o nabízených službách.  

Mezi základní definované principy ohraničující tuto službu patří naprostá 

diskrétnost, respektování potřeb i možnosti uživatele, bezplatnost  

a podpora v jeho rozhodnutích.  

Poskytujeme informace uživatelům a kontakty na odborné organizace, 

střediska či instituce, které řeší situace uživatelů. Taktéž poskytujeme 

osobní a nediskriminační přístup, podporu, láskyplné přijetí a pomocnou 

ruku v řešení obtížných životních situací uživatelů. 

 

Rut Vřeťonko, Koordinátor projektu „Za vlastní hranice“ 

  
  

OOBBLLAASSTTII  ČČIINNNNOOSSTTII    
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NNÍÍZZKKOOPPRRAAHHOOVVÁÁ  OOBBLLAASSTT  ČČIINNNNOOSSTTII    
 

 

 

Trocha historie 

První myšlenka o založení centra se objevila před pár lety, když do 

klubů v Českém Těšíně začali dojíždět mladí lidé z Karviné. Realizace 

této myšlenky nebyla jednoduchá, protože jsme potřebovali pro naši 

činnost vhodné prostory a také ochotné lidi.  

Volnočasové a komunitní centrum Fontána vzniklo v květnu 2003. 

První kontakty s dětmi jsme navazovali na sídlištích, u škol a 

v místech, kde děti tráví nejvíce svého volného času.  

Centrum je pro děti školního věku od 7 do 15 let. Vymezili jsme tři 

dny v týdnu, ve kterých děti mají možnost přicházet a trávit svůj volný 

čas. K tomu využíváme různé formy a je na dětech jestli se do 

připravených aktivit zapojí. Jsou však motivovány aktivně a 

smysluplně trávit svůj volný čas. Nabízíme pomocnou ruku dětem a 

mládeží a skrze nabízené programy vidíme možnost změny přístupu 

k životu a tím snížení kriminality, podvodů, krádeží a záškoláctví 

mladistvých v tomto městě. 

Jaký byl rok 2005? 

Kromě pracovníků na plný 

úvazek do Karviné každý týden 

dojíždělo několik dobrovolníků. 

V úterý byl Klub dobré zprávy,  

ale z důvodu malé účasti dětí jsme 

tento klub ke konci školního  
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roku „zrušili“ a docházeli jsme za dětmi přímo na sídliště, kde jsme 

hráli hry. Ve středu byl Ekologický klub a zároveň Výtvarný klub. 

Ve čtvrtky se děti na Klubu žonglérů učily žonglovat. Každý týden 

také probíhala „angličtina trochu jinak“.  

V novém školním roce 2005/06 se sestava dobrovolníků snížila a 

zároveň obměnila. Také se změnila klubová činnost. Otevřeli jsme 

nové kluby – Pohybový klub a Den her.  

 

 

Výčet aktivit 

 V květnu  jsme pořádali výlet na 

Čantoryji  a také jsme se jako 

spoluorganizátoři účastnili Bambiriády. 

O prázdninách jsme organizovali letní 

stanový tábor.  

Rut Vřeťonko 
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KKLLUUBBOOVVÁÁ  OOBBLLAASSTT  ČČIINNNNOOSSTTII    
 

 
 
 
 
Cíl programu Awana 

Cílem programu Awana je oslovit co nejvíce chlapců a děvčat z okolí a 

přivést je do Awana klubu, aby mohli smysluplně využít svůj čas 

s novými kamarády a učením se novým znalostem a dovednostem. 

Chceme dát dětem nejen sportovní vyžití, ale také velice kvalitně 

strávený čas pod vedením skupinových vedoucích. Ti se jim snaží 

přiblížit duchovní hodnoty, které (jak věříme) mohou podstatným 

způsobem ovlivnit jejich životy. 

 

Rozdělení klubů Awany 

Program Awana je rozdělen do tří 

klubů 

• Svatojánek  1.-3. třída (3 roky) 

• Plamínek 4.-5. třída (2 roky) 

• Pochodeň 6.-7. třída (2 roky) 

 

Z historie 

Začátek působení AWANY v ČR byl v září 2000. Tehdy AWANU 

navštěvovalo kolem 30-ti dětí. Další rok 2001 byl rokem expanze, kdy 

klub navštěvovalo i přes 40 dětí – později se průměr snížil. Teď chodí 

pravidelně kolem 18-22 dětí. 
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Jak jsme se měli v roce 2005? 

Během roku se k našemu stávajícímu týmu vedoucích připojili další, se 

kterými teď společně pracujeme na Božím díle. V únoru jsme byli na 

chatě v Tyře. Bylo hodně sněhu, což potěšilo zejména děti, ale  

i vedoucí měli možnost vrátit se do dětských let. 

Organizovali jsme také letní stanový tábor na Slezské Hartě. Tábor byl 

zajímavý v tom, že byl v indiánském stylu. Všechny aktivity se nesly 

v indiánském stylu. 

Po prázdninách začaly klubové 

schůzky. Je to již v pořadí 6-tý rok, 

kdy v Českém Těšíně AWANA klub 

funguje. Od nového školního roku se 

scházíme na novém místě v ZŠ na 

Ostravské. Tyto prostory jsou 

mnohem větší a účelnější.  

Co nás čeká v příštím roce? 

Kromě pravidelných schůzek, které se konají vždy v pátek v 15:30, 

plánujeme navštívit hvězdárnu s výkladem o vesmíru. Chceme také 

uskutečnit jarní 

výšlap do hor a už 

tradičně letní stanový 

tábor. Tento rok se 

tábor uskuteční  ve 

VVP Líbavá.  

Bohuslav Czudek – 

hlavní vedoucí Awany 
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KKLLUUBBOOVVÁÁ  OOBBLLAASSTT  ČČIINNNNOOSSTTII  
 

  

KKLLUUBB  DDOORROOSSTTUU  
 

 

Prvořadou aktivitou, kterou pro mladé lidi ve věku 12 – 16 let 

organizujeme, jsou pravidelné schůzky každý pátek. V první polovině 

setkání hrajeme různé hry – v místnosti nebo venku. Hry jsou 

připraveny tak, aby byly zajímavé pro dnešní mládež. Pak následuje 

společná část, kde informujeme o připravovaných akcích, blahopřejeme 

gratulantům a společně zpíváme. V poslední části jsou všichni rozdělení 

do skupinek. Na skupinkách společně diskutujeme o životně důležitých 

otázkách. Menší počet osob ve skupince napomáhá k tomu, aby se 

vytvořila vřelá a otevřená atmosféra. Probíráme aktuální a žhavá 

témata, která mladé lidi zajímá. Také poukazujeme na křesťanské 

hodnoty. Diskuse probíhají přirozeně. Vedoucí povzbuzují jednotlivce 

k sebereflexi v atmosféře přátelství. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 14

 

  

AAkkttiivviittyy  vv  uuppllyynnuulléémm  rrooccee    
 

V únoru jsme byli na chatě v Tyře. Celkem nás bylo 32 dorostenců  

a 6 vedoucích. Pevně věřím, že atmosféra byla výborná a že se všichni 

„nabažili“ sněhu do sytosti. 

Během roku probíhal kroužek 

florbalu v termínu od 14.1-

11.3., který navštívilo celkem 

51 dorostenců. Dalšími 

aktivitami mimo klubovnu byly 

bowling, „kulik“ a opékání 

párků v přírodě.  

 

V létě byl již tradičně letní 

stanový tábor – opět jsme 

navštívili Slezskou Hartu. 

Prostředí okolo přehrady nabízí 

více možností – nejen táboření 

ve volné přírodě, ale také vodu, 

kde se při hrách mohli všichni 

pořádně vyřádit. Zájem byl velký – 40 táborníků i přes mnohdy 

nevlídné počasí mohlo krásných 13 dnů trávit čas v nádherném 

prostředí, daleko od domovů. 

Za kolektiv vedoucích Klubu Dorostu Stanislav Ramík 

  
  



 15

KKLLUUBBOOVVÁÁ  OOBBLLAASSTT  ČČIINNNNOOSSTTII  
  

  

KKLLUUBB  MMLLÁÁDDEEŽŽEE  
 

 

Rok 2005 byl velice bohatý. Mohli jsme organizovat a zdokonalovat 

stávající aktivity, jako na příklad: anglický kemp, sjíždění řeky Hron, 

pobyt na chatě, výlety, a také začít organizovat nové atraktivní 

činnosti pro mladé jako cestopis se zajímavým povídáním 

s multimediální projekci, Den díkuvzdání – slavený společně s našimi 

přáteli ze Spojených Států. Také jsme v létě organizovali sportovní 

kemp s týmem zkušených lektorů z organizace Ambassadors in Sport. 

Velice mimořádnou událostí byl městský festival NaMax. Byla to 

jedinečná zkušenost plného nasazení našeho klubu pro město Český 

Těšín. Pomáhali jsme v organizaci, měli jsme celý týden na starost 

stanovou čajovnu na sídlišti Mojská, kde byl připraven volnočasový 

program pro děti a mládež z okolí; mohli také posedět v čajovně 

povídat si s námi. 
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Velkým přínosem pro mnoho mladých bylo pravidelné setkávání 

v malých skupinkách v průběhu  týdne. Na těchto setkáních dochází 

k velice osobním rozhovorům a sdílení. Taky se vyučují biblické pravdy 

v kontextu všedního života.  

Velkou radostí pro mne byl růst některých mládežníků - jsou schopni 

velice zodpovědně plnit úkoly a hlavně, jsou iniciativní, mají zájem o 

druhé. 

Tento rok nebyl bohatý pouze na aktivity, ale také na personální 

změny v týmu. Čtyři vedoucí pro nedostatek času opustili tým (ale 

stále jsou součásti klubu jako pomocníci a koučové), místo nich jsou 

v týmu dva noví mládežníci. Vidíme jako zdravé, když se tým 

dobrovolníků omlazuje, jelikož rostou noví vedoucí a práce může být 

díky nim více současná. 
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David Rajca, vedoucí Klubu Mládeže 
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RREEAALLIIZZOOVVAANNÉÉ  PPRROOJJEEKKTTYY 
  

FFEESSTTIIVVAALL  NNAAMMAAXX  
  
V týdnu od 12. do 18.9.2005 proběhl v našem městě festival 

NaMax. Na organizaci se podílela Apoštolská církev Agape, 

Apoštolská církev Křesťanské centrum, Církev Bratrská, 

Křesťanské sbory, Slezská církev evangelická a.v. a o.s. 

Image 33 z Havířova a samozřejmě Klub mladých Filadelfia.  

Festival NaMax nabízel širokou škálu programů tak, aby zasáhl různé subkultury 

mladých lidí z našeho města. 

Od pondělí do pátku probíhaly v dopoledních hodinách přednášky na školách. Každá 

škola si mohla vybrat ze šestnácti typů přednášek na různá témata. Čtrnáct lektorů 

přednášelo na deseti školách kolem 60 přednášek. Odpoledne probíhaly na různých 

místech sporty, cestopisy, happeningy, přednášky, turnaje, městská hra, koncerty,… 

Na třech místech našeho města stály čajovny, které byly pro mladé lidi otevřeny 

během celého týdne.  

V pátek přijelo přibližně 320 mladých 

křesťanů z celé ČR, kteří se připojili 

k festivalu. Odpoledně probíhaly 

současně přednáška, diskuse a koncert 

skupiny Wessani. Večer proběhl první 

TOP MAX – večerní show na náměstí, 

kde vystoupili mladí umělci, kteří 

tančili, breakovali, žonglovali  

s ohněm… 

Kvůli „uplakanému“ počasí jsme 

v sobotu přesunuli sociální práci do 

odpoledních hodin. Během celé soboty 

probíhal fotbalový turnaj. Odpoledne se 

k těmto aktivitám přidaly workshopy. 

Mládež z našeho města se mohla 

naučit novým uměleckým, tanečním,  
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hudebním a jiným dovednostem, které probíhaly v areálu nové tržnice u Komerční 

banky a v klubu PZKO. Výběr byl opravdu velký. Ve stejnou dobu ve Svibici 

probíhala soutěž Lámaní silových rekordů. Na náměstí taktéž se sjeli motorkáři 

z KMK. Komu ani tento program nevyhovoval mohl si poslechnout cestopis nebo 

přednášku. Od 17 hodin začal na náměstí koncert skupiny Jiný Rytmus a pak 

následoval další TOP MAX. 

V neděli odpoledne bylo slavnostní zakončení festivalu, kde byly vyhodnoceny 

sportovní turnaje.  

Rut Vřeťonko, člen přípravného týmu NaMaxu  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RREEAALLIIZZOOVVAANNÉÉ  PPRROOJJEEKKTTYY  
 
Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Moravskoslezský kraj 

Nadace rozvoje občanské společnosti 

Městský úřad Český Těšín  - prevence proti kriminalitě 

     - kulturní a umělecké aktivity 

Magistrát města Karviná  - prevence proti kriminalitě 

- letní aktivity 

- ekologické aktivity 
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RREEAALLIIZZOOVVAANNÉÉ  PPRROOJJEEKKTTYY 

MMUUZZIIKKÁÁLL  JJÁÁKKOOBB  

MMuuzziikkáálloovvýý  ppřřííbběěhh  oo  llssttii,,  bbrraattrrsskkéé  zzrraadděě,,  lláássccee,,  ooddppuuššttěěnníí  aa  

sseettkkáánníí  ss  BBoohheemm  

 

Projekt nebyl podpořen z rozpočtu města ani z jiných zdrojů, a přes to 

se organizátoři rozhodli tento projekt uskutečnit. V minulém roce 

muzikál nacvičili a v závěru roku již osmkrát vystoupili. Autory scénáře 

jsou Lucie Římanová a Jakub Tomoszek. Hudební aranžmá vzešlo 

z dílny Artura Římana a Jaromíra Bílého. Texty písní napsali Jana Bílá, 

Vlastík Ciesar, Lucie Římanová, a kostýmy navrhla a vytvořila Michaela 

Garay. Dějovou zápletku se interpretům muzikálu podařilo ztvárnit tak 

dobře, že o své publikum nemá nouzi. Důkazem je řada vystoupení, 

která dokonce přesáhla hranice našeho regionu.  
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AAKKTTIIVVIITTYY  VV  RROOCCEE  22000055 

  
 
VVoollnnooččaassoovvéé  aa  kkoommuunniittnníí  cceennttrruumm  FFoonnttáánnaa  

30.4.  Výlet na Čantoryji 

27.-28.5. Bambiriáda v Karviné 

7.-15.7.  Letní stanový tábor na Libavě 

21.12.  Vánoční párty 

  

AAwwaannaa  kklluubb  

18.-19.2. Chata v Tyře 

15.4.  Awana hry - účast na celostátní soutěži v Pardubicích 

21.7.-1.8. Letní stanový tábor na Slezské Hartě  

28.8.  Výlet do Řeky 

17.9.  „Potáborové setkání“ 

    

KKlluubb  DDoorroossttuu  

30.1  „Kulik“ 

3.-5.2.  Chata v Tyře 

1.4.  Bowling 

17.6.  Opékání párků 

24.6.  Zakončení školního roku u Hlawiczků 

1.-14.8.  Letní stanový tábor na Slezské Hartě 

16.12.  Vánoční párty 

 

Mimořádné aktivity: 

••  od 14.1.-11.3. probíhal kroužek příznivců florbalu  

  

KKlluubb  MMllááddeežžee  

7-8.1.   Pánska jízda – pobyt kluků na chatě, host: Otto Rusnok 

  Dámská jízda – pobyt holek na chatě, host: Ágnes (Pardubice) 

 15.1.  společná mládež v H. Suché, host: Daniel Pasterčák (SK) 

29.1.  Dílny „Sexualita“, hosté: manžele Staňkovi, David Novák 
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19.2.  Cestopis o Jižní Americe, host: Dalibor Delong 

26.2.  Večer modliteb a chval mládeží z Č.Těšína v AC Agapr, ul. Božkova 

26.3.  Moovie párty (filmová párty)  

1.4.  Večer modliteb a chval mládeží z Č.Těšína v SCEAV na Nivách 

16.4.  společná mládež v H. Lištné, host: Dr.Godson Onyekwere (Nigérie) 

7.5.  Tréninkový den na Na Max 

4-8.5.  Školení týmu na fotbalový kemp (AvA, Ambassadors in Sport) 

14.5.  Večer modliteb a chval mládeží z Č.Těšína v Kř. Sborech na ul. Alšové 

28.5.  Výlet do Beskyd, pak koncert v Třinci 

11.6.  Brigáda na chatě v Tyře, mládež u ohně, táborák 

18.6.  Mládež u přehrady, trénink na prázdniny, sporty, opékání… 

1-8.7.  I. turnus sjíždění řeky Hron (SK) 

9-16.7.  II. turnus sjíždění řeky Hron (SK) 

 16-23.7.  Anglický kemp v Malenovicích 

24-25.7.  Pokempové aktivity (výlet, sporty, motokáry…) 

15-21.8.  Fotbalový kemp ve Vsetíně, pořádá Ambassadors in Sport 

20.8.   Dětský den na Fitness centru, volejbalový turnaj, opékání, …  

3.9.  Réunion party (pokempová vzpomínková párty) 

 30.9.  Velké přípravné setkání pro Na Max 

12-18.9.  NA MAX akce všech mládeží pro město Č.Těšín  

15.10.  Návštěva mládeže v Hrádku  

22.10.  Vzpomínková párty na sjíždění řeky Hron s videoprojekcí 

19.11.  Den díkůvzdání – párty 

2-4.12.  „Zimowisko“ na chatě v Tyře, host: Otto Rusnok, Josef Wiselka 

17.12.  Vánoční párty 

31.12.–1.1.  Silvestrovská párty  

 

Mimořádné aktivity: 

• 3x týdně vyučování angličtiny pro studenty z angl. kempu, vede: Leah Cox  

• mnoho dalších drobných aktivit jako: bowling, bazén, pikniky, skupinky,…. 

••  8 mládežníků se aktivně zapojilo do projektu muzikál Jákob  

••  v křesťanské fotbalové lize hraje náš tým Ambassadors  
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FFIINNAANNČČNNÍÍ  ZZPPRRÁÁVVAA  

  
  

Náklady 
 

Materiální 404 002 
Opravy a údržba 17 175 

Služby 681 304 
Mzdy 376 025 
Odvody 129 521 
Ostatní 51 240 

CELKEM 1 659 267 
 
 
 

Náklady

ostatní
3%odvody

8%

mzdy
23%

Služby
41%

Opravy a 
údržba

1%

Materiální
24%
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Výnosy 

 

MPSV ČR 378 300 

Magistrát města Karviná 99 300 

MÚ Český Těšín 85 000 

ÚP Karviná 63 000 

NROS 366 224 
Dary 262 563 
Tržby z prodeje služeb 456 061 
Reklamy 130 457 
ostatní  41 630 
CELKEM 1 882 535 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výnosy

MPSV ČR
20% Magistrát 
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5%

MÚ Český 
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3%
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14%
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7%
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2%
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Hospodářský výsledek k 31.12.2005 136 243 Kč 
FFIILLAADDEELLFFIIAA  VV  ČČÍÍSSLLEECCHH  

  
  

VVoollnnooččaassoovvéé  aa  kkoommuunniittnníí  cceennttrruumm  FFoonnttáánnaa  

SSeettkkáánníí  cceellkkeemm    9955  kkoonnttaakkttůů  cceellkkeemm  448877  

VVýýlleett      11  úúččaassttnnííkkůů  cceellkkeemm  1122  

AAwwaannaa  kklluubb  

SSeettkkáánníí  cceellkkeemm    2222  kkoonnttaakkttůů  cceellkkeemm  337777  

ÚÚččaasstt  nnaa  ssoouuttěěžžii  11  úúččaassttnnííkkůů  cceellkkeemm  1166  

PPoobbyyttyy        11  úúččaassttnnííkkůů  cceellkkeemm  2211  

VVýýlleett      11  úúččaassttnnííkkůů  cceellkkeemm  2200  

JJiinnéé  aakkccee    11  úúččaassttnnííkkůů  cceellkkeemm  1188  

KKlluubb  DDoorroossttuu  

SSeettkkáánníí  cceellkkeemm    3388  kkoonnttaakkttůů  cceellkkeemm  996600  

PPoobbyyttyy      11  úúččaassttnnííkkůů  cceellkkeemm  3388  

JJiinnéé  aakkccee    44    úúččaassttnnííkkůů  cceellkkeemm  110066  

KKlluubb  MMllááddeežžee  

SSeettkkáánníí  cceellkkeemm    3311  kkoonnttaakkttůů  cceellkkeemm  661133  

PPoobbyyttyy      44  úúččaassttnnííkkůů  cceellkkeemm  111199  

VVýýlleett      11  úúččaassttnnííkkůů  cceellkkeemm  1155  

Dílny   1 úúččaassttnnííkkůů  cceellkkeemm  112200  

JJiinnéé  aakkccee      88  úúččaassttnnííkkůů  cceellkkeemm  333377 

PPrráázzddnniinnoovvéé  aakkttiivviittyy  

TTáábboorryy      33  úúččaassttnnííkkůů  cceellkkeemm  7799  

AAnngglliicckkýý  kkeemmpp    11  úúččaassttnnííkkůů  cceellkkeemm  9988  

FFoottbbaalloovvýý  kkeemmpp  11  úúččaassttnnííkkůů  cceellkkeemm  99  

DDěěttsskkýý  ddeenn      11  úúččaassttnnííkkůů  cceellkkeemm  114455  

SSjjíížždděěnníí  řřeekkyy  HHrroonn  22  úúččaassttnnííkkůů  cceellkkeemm  3344  

NNaaMMaaxx      11  kkoonnttaakkttůů  cceellkkeemm    55772277  

  

CCEELLKKEEMM  UUŽŽIIVVAATTEELLŮŮ  NNAAŠŠIICCHH  SSLLUUŽŽEEBB    99335511  
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PPOODDĚĚKKOOVVÁÁNNÍÍ 
  

  
  
  
CChhccii  vvyyjjááddřřiitt  ppoodděěkkoovváánníí  zzaamměěssttnnaannccůůmm,,  ddoobbrroovvoollnnýýmm  aa  eexxtteerrnníímm  

pprraaccoovvnnííkkůůmm,,  kktteeřříí  přispěli k naplnění našich plánu a tím pomohli 

zajistit průběh všech připravených aktivit.  

Chci taktéž poděkovat statním institucím, které podpořily naši činnost a 

zároveň firmám, které přispěly k zdárné realizaci festivalu NaMax. 

Děkujeme Vám za Váš zájem a projevenou náklonnost.  

CCzzuuddeekk  SSttaanniissllaavv  

  

  


