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„Pouštěj svůj chléb po vodě, po mnoha dnech se  s ním shledáš.“  
 

      Citát z knihy Kazatel (Bible) 
 

Když jsme před 10-ti lety začínali budovat tým pracovníků a připravovali 
se na první anglický kemp, neměli jsme název naši skupiny, neměli jsme moc 
kontaktů ani zkušeností.  To, co jsme měli, bylo nadšení a odhodlání pro 
budování nových vztahů. Skupinka velmi mladých lidí vstoupila do nového období 
již rozvíjené práce. Chtěli jsme mládeži žijící v našem městě nabídnout možnost 
setkat se s teenagery, rodilými mluvčími z USA a taktéž ukázat na hodnoty, které 
mohou pozitivně ovlivnit jejich život. Začali jsme rozvíjet kontakty s řediteli 
středních škol a před kempy jsme navštěvovali studenty ve  třídách. Tak jsme 
vstupovali do povědomí mladých lidí ve městě. V průběhu roku jsme zvali 
kamarády na bazén, bowling, pořádali výlety do přírody, hry venku i v tělocvičně  
a jiné zajímavé aktivity. Vytvářely se hlubší přátelské vztahy a pomalu se rodilo 
jádro budoucího Klubu mladých Filadelfia. 
 

Když se podívám zpět na to, co je za námi, opravdu žasnu. Prožili jsme 
různá úskalí, prošli 10-ti lety vývoje a formování. Mnoho spolupracovníků  
a účastníků nás obohatilo a ukazovalo nám další směr. Nasazení, nadšení  
a profesní růst všech zúčastněných přinesl své výsledky. To, co jsme byli schopni 
dát a obětovat pro druhé, s tím se určitě v budoucnu shledáme......... 
 
 

      Czudek Stanislav, ředitel klubu. 
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Posláním občanského sdružení Filadelfia je šířit mezi mladými lidmi 
znalost Bible a motivovat je k uplatňování křesťanských principů v jejich 
životech. 

 
 
 

� vytváření atraktivního prostředí k využití volného času 
� realizace klubových aktivit  
� podpora mimoškolních aktivit 
� výchova a příprava vedoucích pro práci s mládeží 
� sociální prevence 

 
 
 

� děti a mládež z Českého Těšína a okolí  
� děti a mládež z lokality Karviná – Nové město, kteří jsou ve vyšší  
      míře ohroženi nepříznivou sociální nebo rodinnou situací 
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Zaměstnanci v  r. 2006  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skupina dobrovolníků z Církve bratrské organizuje ve spolupráci s americkým 
týmem z Three Lakes city první anglický kemp.  
 
 
Činnost klubu se rozšiřuje především díky propojení s kluby Mládeže a Dorostu. 
Vedle druhého ročníku anglického kempu se pořádají prázdninové tábory 
v přírodě, sjíždění řeky a víkendové výlety a chaty.  
 
 
Vzniká občanské sdružení Klub mladých Filadelfia. Je uspořádán první ročník 
hudebního festivalu „The falling wall fest.“  
 
 
 

HISTORIE 

Stanislav Czudek 
ředitel 

Lenka Matulová 
účetní 

 
 

Rut Vřeťonko, Dis. 
Sociální pracovník 
koordinátor 
projektu NROS 
(do 9/2006) 

 
 

Mgr. Zuzana Šimková 
Vedoucí klubu Fontána 
Pedagogický pracovník 
(od 9/2006) 
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Svojí činnost zahajuje Awana. Tento klub nabízí dětem ve věku 7-12 let možnost 
smysluplně využít volný čas. Součástí klubového programu jsou hry, učení se 
novým dovednostem a znalostem. Klub se původně scházel v tělocvičně ZŠ 
Frýdecká, ale od r. 2005  přenesl své působiště na ZŠ Ostravská.  V roce 2000 
byly organizovány také  tzv. „F-kafé“- tématické večery pro mládež (např. 
Námořnická párty, Valentýnská párty, Talent show, Umělecký večer…). V tomtéž 
roce byly rovněž poprvé pořádány 2 turnusy sjíždění řeky.  
 
 
Zahájeny anglické bohoslužby „Discover“, které se konaly jedenkrát měsíčně 
v prostorách DDM a oslovovaly nejen mladou, ale příležitostně také střední 
generaci.  
 
 
Díky podpořenému projektu z MPSV byli přijati první dva pracovníci na plný 
úvazek – Stanislav Czudek a Ester Czudková.   
 
 
Ve městě Karviná zřizuje Klub mladých Filadelfia „Volnočasové a komunitní 
centrum Fontána.“ Ve spolupráci s organizací „Atleti v akci“ jsou poprvé 
uspořádány „Dny přežití“ – třídenní zážitková aktivita v přírodě. Činnost se 
rozšiřuje, proto jsou přijati další pracovníci – Marcel Boszczyk a Romana Borská.  
 
 
Založen modelářský a výtvarný kroužek. Konal se první ročník pro mladou 
generaci z Českého Těšína, tzv. „Dílny“. Od roku 2006 je toto setkání mládeže 
přejmenováno na „Houba“. Do pracovního poměru byla přijata účetní Lenka 
Matulová. 
 
 
Díky nadaci NROS začala realizace projektu „Za vlastní hranice“, v jehož rámci 
byla nabízena poradenská pomoc lidem ohroženým sociální exkluzí.  
Ve spolupráci s Občanským sdružením ZIP a jinými církvemi  byl organizován 
týdenní festival Namax, jehož součástí byly přednášky na školách i mimo ně, 
úklidové práce v ulicích města, koncerty, divadelní happeningy aj. V KaSS 
Střelnice byla odehrána premiéra muzikálu Jákob. 
 
 
Co nového přinesl rok 2006 se dozvíte, budete-li číst dále…  
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Klub Mládeže 

 
  
 
 

 

Když přemýšlím nad tím, kolik jsme toho zažili a co jsme podnikli 
v prosluněném roce 2006, je toho opravdu hodně. Skoro se mi ani nechce psát, 
protože nevím, od čeho začít...  

V roce 2006 jsme organizovali a zdokonalovali naše pravidelné 
každoroční aktivity, jako např. anglický kemp, sjíždění řeky, pobyty na chatě, 
výlety, cestopisy. Vedle nich se nám ale také podařilo začít 
organizovat nové atraktivní činnosti pro mladé, 
např. tréninky a zápasy ve fotbale s trenérem 
z USA. V minulém roce jsme se také okrajově 
účastnili sociální práce pro město – s dobrovolníky 
z řad mládeže města jsme natírali zábradlí na ul. 
Ostravská.  

V průběhu letních prázdnin jsme vedle 
velkých akcí typu anglický kemp a sjíždění řeky 
pořádali malé kontaktní aktivity. K těm by patřily např. 
jednou měsíčně organizované výlety do hor a v srpnu středeční výjezdy 
na přehradu Žermanice, ale také samozřejmě sobotní sporty a opékání na 
Fitness centru. Myslím, že na pravidelných sobotních setkáváních se nám 
podařilo připravovat kvalitní kreativní program s dobrým obsahem, o čemž svědčí 
i stoupající počet účastníků. Nebudu zde rozebírat a popisovat všechny akce –  
o těch se můžete dozvědět více na www.filadelfia.cz.  Najdete tam také fotky, 

které zachycují atmosféru jednotlivých aktivit a potažmo 
atmosféru celého klubu. Na fóru si můžeme číst o tom, jak 
mládež žije a „co ji pálí“. Uvědomuji si, jak důležité je 
komunikovat v současném jazyce a současným způsobem - 
a Internet je tímto „top“ jazykem, a proto i silným 
komunikačním nástrojem.  

Velkou pomocí a vzpruhou v práci s mládeží je tým 
dobrovolníků, který čítá 7 osob a který se schází min. 
jednou měsíčně, aby mimo jiné plánoval aktivity a program 
pro následující období.  Každý z členů týmu udržuje 
kontakty se studenty a někteří z nich vedou i diskusní 

skupinky, které bych mohl nazvat slovem „sociální terapie“.  
Děkuji za veškerou podporu - jak morální tak finanční, bez které by se 

tato práce nemohla rozvíjet v takové „kvantitě a kvalitě“.  
       Bc. David Rajca 

Vedoucí klubu : Bc. David Rajca 
Tým dobrovolník ů: Bc. Tomáš Nožka, Czeslaw Sliz, Honza Pitřík, Leah Cox, 
Mgr. Zuzana Šimková, Daniela Rajcová, Dis., Lucie Zagorová,  
Průměrná ú čast na jednom klubu : 35 osob. 

ZPRÁVA ZA JEDNOTLIVÉ KLUBY  
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Klub Doros tu  
 

Klub dorostu se schází už mnoho let každý pátek od 16.30 h. Kromě 
pravidelných pátečních setkání organizujeme během roku také mnoho 
mimořádných aktivit, např. jezdíme na výlety do hor, na bazén v Bystřici, v zimě 
lyžovat, v létě opékáme párky na zahradě některého z vedoucích nebo dětí aj. 
Každé setkání dorostu  navštěvuje průměrně kolem 25 dětí  ve věku 12-16 let.  

Páteční setkání Dorostu mají téměř 
vždy stejnou strukturu: Nejprve hrajeme venku 
nebo uvnitř různé hry. Následuje část 
věnovaná zpívání písní s křesťanskou 
tématikou a část, ve které dorostenci 
poslouchají výklad nebo jsou vedeni 
k diskusím na nejrůznější témata důležitá 
pro jejich život.  Součástí setkání jsou také 
gratulace k narozeninám a oznámení  
o připravovaných akcích. Minulým rokem 
jsme se pokusili páteční Dorosty trochu 

obměnit, a to tím, že jsme jedno setkání v měsíci věnovali 
nějaké mimořádné aktivitě (chvály, návštěva jiného Dorostu…).  

V roce 2006 proběhly vedle pátečních setkání především čtyři větší 
aktivity: dvakrát jsme organizovali zimní pobyt v Tyře. Na začátku roku (v lednu) 
se pobytu zúčastnilo 22 dětí, ale na konci roku 
(v prosinci) už 39 dětí, protože v září do 
Dorostu z Nedělní školy přešla větší skupina 
dětí. Už tradičně jsme o letních prázdninách 
pořádali také tábor. Tentokrát byl ve 
vojenském stylu a zúčastnilo se ho rekordních 
50 dětí. Atrakcí tábora byla například menší 
„vojenská přehlídka“, na které jsme mohli 
pozorovat cvičení vojenských psů nebo se 
povozit v Tatrovce. Letos poprvé jsme 
organizovali akci nazvanou „Mega-dorost“. Šlo o regionální setkání dorostů ze 
Slezska, kterého se zúčastnilo kolem 120 osob. Cílem této aktivity bylo navázat a 
prohloubit vztahy mezi jednotlivými dorosty i samotnými dorostenci, ale také si 
vyslechnout kvalitní vyučování. Akce se povedla a v příštích letech budeme 
v Mega-dorostech pokračovat. 

Na závěr chci vyjádřit poděkování všem vedoucím Dorostu, ale také 
našim manželkám, které nám jsou oporou a tuto službu prožívají s námi.  

 Stanislav Ramík 
Vedoucí klubu : Stanislav Ramik 
Tým dobrovolník ů: Ryszard Bednář, Honza Czudek, Marek Hlawiczka, Radek 
Wantulok 
Průměrná ú čast na jednom klubu : 25 osob 
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Awana   
 

Awana je klubový program pro chlapce a děvčata, jenž je založen  
na biblických principech. Jedná se o osvědčený mezinárodní program. Tento klub 

pracuje s dětmi ve věku od 7 do 12 let. Jeho cílem je 
oslovit co nejvíce dětí z okolí a poskytnout jim 
možnost smysluplně využit  volný čas, např. 
seznamováním se s novými kamarády a učením se 
novým znalostem a dovednostem. Dětem je  
nabídnut pestrý program v podobě sportovního vyžití 
či rozličných her, ale také velice kvalitně strávený 
čas pod vedením zkušených skupinových 
vedoucích. Ti se jim snaží přiblížit duchovní hodnoty, 
jež mohou podstatným způsobem ovlivnit budoucí 
život dětí. Klub se schází jednou týdně, a to vždy 
v pátek v prostorách tělocvičny na ZŠ Ostravská  
v Českém Těšíně. 

Awana začala v České republice působit 
v září roku 2000. V té době navštěvovalo náš klub kolem 30-ti dětí. Rok 
následující byl rokem mohutného příchodu nováčků, a tak celkový počet mnohdy 
přesahoval i 40 dětí. Postupně však docházelo k pozvolnému ubývání                     
a k odchodu do Klubu dorostu. V současné době navštěvuje klub Awany 
v průměru 20 dětí. Několik pracovníků již získalo certifikát způsobilosti pro tuto 
práci. Zároveň jednotliví vedoucí disponují dlouholetými zkušenostmi v oblasti 
aktivit určených dětem, jiní absolvují univerzity pedagogického zaměření. 
 

Členění klubu Awana : 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
Rok 2006 

V uplynulém roce došlo „na půdě“ Awany hned k několika změnám.  
Po letních prázdninách klesl počet dětí, jelikož mnohé z nich (zejména chlapci) 
odešli, jak již bylo zmíněno, do Klubu dorostu, aby posílily jeho řady. Celkem 
výrazně se proměnila struktura vedoucích. V současné době se jejich počet ustálil 
na jedenácti. 

Pochode ň 
(6.-7. třída) 

Plamínek  
 (4.-5. třída) 

Svatojánek  
(1.-3. třída) 
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Loňský rok byl velmi bohatý na různé aktivity. V březnu jsme využili 
možnosti seznámit se s chodem Awany v Opavě, a proto jsme přijali jejich 
pozvání. Následující měsíc jsme zamířili na Awana olympiádu, 
každoroční soutěživé klání všech Awana 
klubů v ČR. O letních prázdninách se 
uskutečnil tradiční stanový tábor ve 
vojenském prostoru na Libavě. Zapojili  
jsme se rovněž do organizace Dětského 
dnu na Fitness centru na ulici Frýdecké 
v Českém Těšíně. Zima se pro nás stala 
dobou pestrých zážitků. V prosinci jsme 
měli příležitost vyslechnout si povídání 
misionáře o životě v africké Keni. 
Vyprávění bylo doplněno prezentací 
fotografií. Před Vánocemi jsme pak navštívili obří akvárium 
v Podoboře (v Chotěbuzi u Českého Těšína) a snažili se tak dětem poskytnout 
malý předvánoční dárek. 

Od podzimu loňského roku jsme začali aplikovat nový způsob vedení 
jednotlivých pátečních setkání. Aby veškerá aktivita  a zodpovědnost neležela 
pouze na bedrech hlavního vedoucího, rozhodli jsme se pro rozdělení dílčích 
aktivit mezi ostatní vedoucí. Pozitivním důsledkem této změny je větší 
rozmanitost a různorodost společně tráveného času. V r. 2006 jsme se rovněž 
pokusili znovu vzkřísit tzv. „Awanu speciál“, jejíž podstatou je větší zaměření se 

na sportovní a herní část a na 
zpestření programu formou 
přednášek, pozváním 
zajímavých hostů či výpravou  
za různými atrakcemi. 
V současné době také 
aktualizujeme naše internetové 
stránky.  
I s tak krátkým časovým 
odstupem již můžeme říci, že 
naše vize  
a aplikace nového  způsobu 
vedení se nám vyplácí. 

Lukáš Pitřík 
 
Vedoucí klubu: Bohuslav Czudek 
Tým dobrovolník ů: Lukáš Pitřík, Zdeňka Dubielová, Mgr. Lucie Rajcová, Janka 
Firlová, Eva Czudková, Marek a Katka Supikovi, Tomáš Brozda, Tomáš 
Hlawiczka, Žaneta Pyšková.  
Průměrná ú čast na jednom klubu: 20 osob 
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Volno časové a komunitní centrum Fontána   
 
 

 
Fontána – Volnočasové a komunitní centrum je nízkoprahový klub, který 

zřídil Klub mladých Filadelfia od roku 2003 ve městě Karviná.  
Termín "nízkoprahový" znamená maximálně přístupný – je zde snaha 

odstranit jakékoliv technické, psychologické a sociální bariéry, které by bránily 
cílové skupině ve vstupu do prostoru centra 
či využití nabídky poskytovaných služeb.  
             Nízkoprahový klub neboli 
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež je 
chráněným místem, kde mohou mladí lidé 
najít nejen podporu a odbornou pomoc, ale 
také zábavu a prostor pro vlastní aktivity. 
Pro pobyt v klubu není potřeba registrace 
nebo zaplacená vstupenka. Stačí jen přijít a 
strávit čas ve společnosti vrstevníků.  

Cílem nízkoprahových zařízení je 
minimalizovat rizika související se způsobem života dospívajících, umožnit jim 
lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a řešit jejich problémy.  
 
Poslání: 

Volnočasové a komunitní centrum Fontána je nízkoprahové zařízení, 
které nabízí podporu mladé generaci a usiluje o pozitivní změnu v jejich 
životním způsobu.  

 
Cílová skupina: 

Děti a mládež 
� ve věku: a) mladší školní věk (6-12 let) 

 b) starší školní věk, mladiství (13-18 let)  
� žijící především na městském sídlišti v lokalitě Karviná 6 
� nemohou nebo nechtějí se zapojit do standardních volnočasových aktivit 
� jsou ve vyšší míře ohroženi nepříznivou sociální nebo rodinnou situací 

 
Rok 2006 
Rok 2006 byl bohatý na nejrůznější změny: 
Změnili jsme prostory, došlo k personálním 
změnám mezi vedoucími, změnila se i 
struktura klubových aktivit… Činnost klubu 
v minulém roce lze fiktivně rozdělit na dvě 
období, jejichž mezníkem by byly prázdniny. 
Do konce školního roku (června 2006) 
fungovaly ve Fontáně kluby zaměřené podle 

zájmové činnosti. Byly to: klub dramatický, Den her a klub 



 
11

ekologický. Od září ale došlo k postupnému ústupu zájmového zaměření  
způsobeného tím, že do klubů začali 
docházet především starší uživatelé ve věku 
13-16 let, kteří dávali přednost 
neorganizovanému trávení volného času.  
Ke konci roku ale začaly opět přicházet 
k mladší děti, což vedlo k dalším 
proměnám.... Významnou změnou bylo 
rozšíření počtu dní, kdy je klub otevřen, ze 
3 na 4 dny v týdnu. V současnosti se 
klubová činnost odvíjí v těchto klubech a 
otvírací době: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
V minulém roce se mohly děti vedle pravidelných klubových setkání 

zúčastnit také mnoha mimořádných aktivit. Patřily k nim nejrůznější párty 
(vánoční, potáborová, palačinková, buchtová…), čajovny, návštěvy sokolníka  
a zvlášť oblíbené noci na Fontáně. Organizovaly se i nejrůznější akce 

mimo klubové prostory: výlet do pralesa 
Mionši, stanování u Olše, dvoudenní chata 
v Tyře (březen), třídenní chata Pod lipou 
(prosinec). Vyvrcholením klubové činnosti 
byl 10-ti denní tábor, který se uskutečnil  
o prázdninách na Horní Bečvě. 

Děkujeme tímto všem vedoucím – 
těm minulým i stávajícím – kteří  věnovali 
svůj čas, energii i kus sebe pro práci  
ve Fontáně.   

  Mgr. Zuzana Šimková 
 

 
Vedoucí klubu: Stanislav Czudek, Rut Vřeťonko, Dis. (do 8/2006), Mgr. Zuzana 
Šimková (od 9/2006) 
Tým dobrovolník ů: Lucie a Jakub Vrtaňovi (do 8/2006), Lenka Matulová (do 
8/2006),  Mgr. Andrea Tothová (do 5/2006), Daniel Boszczyk (do 8/2006), Marek 
Zmuda, Bc. Tomáš Nožka, Alena Šimková, Markéta Plyszová, Tomáš Supik, 
Adam Koch, Radek Boszczyk, Marek Malysz.   
Průměrná ú čast na jednom klubu: 15 osob 

Út   15.30 - 17.30 -   Den her  
St    15.30 - 17.30 -  Výtvarný a ekologický klub  
Čt    16.00 - 18.00 -  Taneční klub   
Pá    15.30 - 18.00 -  Čajovna  
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Nedělní škola a modelá řský a výtvarný kroužek   
 
 

Při ohlédnutí za událostmi roku 2006 se nám v souvislosti s Nedělní 
školou okamžitě vybaví již tradiční pobyt v Tyře, drakiáda a vánoční slavnost. 
Hlavním mottem pobytu v Tyře bylo: ,,I ty jsi nepostradatelný“. Téma chaty 
vycházelo z příkladu Nehemiáše a stavby jeruzalémských zdí, které trvaly 
rekordně krátkou dobu. Praktickým znázorněním tématu bylo např. postavení 
salaše, ale také výroba různých výrobků. Prožili jsme nové povzbuzení k novým 
úkolům… Na již tradiční drakiádu dorazila nejenom spousta nadšených dětí 
s rodiči a staršími sourozenci, ale také dobrý vítr, takže se nad Žukovem mohlo 
opět vznést mnoho různorodých draků. A vánoční slavnost? Ta byla i letos plná 
zpěvu, připravených básní a scének, přičemž nechyběla ani trocha improvizace…  
Během minulého roku jsme ale zažili i některé nové události a zkušenosti: Přibyli 
nám noví pracovníci a „nové“ bylo například i to, že jsme se mohli často podílet 
písní nebo básní na požehnání dětí v našem kostele.     
  

Výtvarný a modelářský kroužek je další 
možnou alternativou, kde mohou mladší děti trávit svůj 
volný čas. Nápad se zrodil v roce 2004 a od té doby se 
kroužek schází vždy jedenkrát měsíčně v sobotu 
v 14°° hodin ve Svibici na ulici Žukovské 18. Na 
kroužcích děti vyrábějí krásné dekorační předměty 

nebo výrobky k různým 
příležitostem, např. ke 
Dni matek, k Vánocům nebo 
k Velikonocům. V modelářském kroužku kluci 
s oblibou stavějí nejrůznější modely. 
K nejoblíbenějším patří model lodi K-50, který je 
stavěn již 2 roky. Kroužky jsou mezi dětmi 
oblíbené, o čemž svědčí i to, že jedno setkání 
navštíví 15-20 dětí ve věku 7-13let.  

Kroužky mají především dva cíle. Prvním cílem je poskytnout dětem prostor, kde 
mohou zvát své kamarády a kde zároveň ony samy mohou nové kamarády 
získat. Cílem druhým je snaha vést děti ke tvořivosti.  

    Jolana Oszeldová a Zuzka Ručková 
 
Vyučující v Ned ělní škole : Zuzka Kotasová, Mgr. Dagmar Ručková, Lenka 
Grochalová, Hana Zmudová, Hania Goryczková, Zdeňka Dubielová, Renia 
Juhaščíková, Jan Ručka, Tomaš Hlawiczka, Jola Oszeldová, na klavír doprovází 
Darja Juhaščiková                                                      
Vedoucí v modelá řském a výtvarném kroužku : Jan Ručka, Filip Straňák, 
Daniel Hlawiczka, Zuzana Ručková, Jana Śližová 
Průměrná ú čast na jednom setkání kroužku: 18 osob 
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Zhodnocení projektu „Za vlastní hranice“  

 
 
 
 

 
 
Již nějakou dobu jsme pracovali s dětmi, z nichž některé vyrůstaly 

v sociálně slabších rodinách. Velmi nám záleželo na tom pomoci celým rodinám, 
a tak jsme na přelomu roku 2005/06 vstoupili „za vlastní hranice“ našich 
dosavadních možností a schopností. Naší novou cílovou skupinou se stala 

dospělá populace. 
Projekt „Za vlastní hranice“ byl zaměřen na část 

města Karviné - oblast Sovinec, kde žijí lidé na okraji 
společnosti. V rámci projektu jsme docházeli přímo  
do dané lokality a kontaktovali osoby žijící v této oblasti. 
Zjišťovali jsme jejich potřeby a společně s nimi jsme 
hledali způsob řešení jejich situace a potřeb.  

Vytvořili jsme metodiku, ve které jsou definovány 
tyto potřeby. Na základě zpracované metodiky jsme 
postupovali dle navržených pravidel postupů. Společně 
s participujícím subjektem – Slezskou diakonií – projektem 
EQUAL, byly dvě rodiny přestěhovány do sociálních bytů, 

které nabídl Magistrát města Karviné Slezské diakonii. Mnoha dalším jedincům 
byla zprostředkována pomoc a podpora v podobě poradenství, programů pro děti 
i dospělé, praktické pomoci aj.  

Součástí projektu bylo rovněž proškolení dobrovolníků, kteří nám  
po celou dobu působení projektu pomáhali v různých aktivitách připravovaných 
pro děti i dospělé. Po ukončení Projektu jsme zorganizovali konferenci, na které 
jsme seznámili širokou veřejnost s průběhem realizace projektu. 

Děkuji všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě a realizaci 
projektu „Za vlastní hranice“ - dobrovolným pracovníkům, konzultantům, 
partnerům, spolupracujícím subjektům a externím pomocníkům. 

Vřeťonko Rut, DiS. 
Koordinátor projektu 

 

Celý projekt byl financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem 
České republiky. 

 

                                                   
 
 

MIMOŘÁDNÉ PROJEKTY  



 
14

Muzikál Jákob  
 
 
 

Myšlenka realizovat muzikál Jákob se zrodila v létě roku 2004. Sešlo se 
tehdy pár lidí, kteří se rozhodli, že se pokusí vytvořit muzikál, jehož ústřední 

postavou měl být biblický patriarcha Jákob  
a základní myšlenkou odpuštění. 

V říjnu proběhlo první setkání s textaři  
a současně se tvořil i scénář, hudba, výběr 
obsazení aj. Právní záštitu muzikálu převzal Klub 
Mladých Filadelfia.  

V prosinci 2004 se uskutečnilo první 
setkání všech zúčastněných herců a hudebníků, 
což bylo celkem kolem 40 osob.  

Hned po Novém 
roce se rozeběhly 
individuální zkoušky 
herců, tanečníků   
a hudebníků. Během 
prázdnin roku 2005 

jsme natočili CD a pomalu 
dokončovali nácvik celého muzikálu. 

Premiéra proběhla téhož roku dne 21.10. 
v prostorách KaSS „Střelnice“ Český Těšín. Muzikál 
shlédlo zhruba 5900 diváků během 26 představení  
na 12 různých místech po celé ČR. Derniéra se 
uskutečnila dne 6.1.2007 v Těšínském divadle. 
 

Muzikál se mohl uskutečnit díky podpoře těchto subjektů: sbor CB Český 
Těšín a SCEAV, 
dále sponzorů – 
Kytkárna, AZ 
propress, Indape, 
Hudební nástroje 
Petr Molin a dalších 
jednotlivých dárců. 
Jsme vděčni Bohu 
za inspiraci  
a požehnání během 
celého muzikálu.  

  
Lucie a Artur 
Římanovi 
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Calling all nations  
 
 
 
 Calling all nations (CAN) byla 
mezinárodní křesťanská akce, která se 
konala v Berlíně dne 15. července 
2006. Propagaci akce a organizaci 
výjezdu z ČR zajišťoval Klub mladých 
Filadelfia pod vedením Marcela 
Boszczyka.  
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Očima ú častník ů … 
 
  V pátek 14. července jsme vyrazili do Berlína 
na Calling all nations. Ubytovali jsme se ve škole a využili 
pohostinnosti našich německých přátel a přijali od nich 
dobrou večeři… Ráno jsme se přesunuli metrem na 
Olympijský stadion, kde už se shromažďovali další účastníci. 
Na stadionu se nakonec setkalo asi 25 000 křesťanů z více 
než 40 národů. Z ČR přijelo něco přes 200 lidí. Na podiu se 
střídaly různé kapely, zpívalo se i tančilo. Někdy jsme 
zápasili s jazykem a často jsme neznali písně (i když se texty 
promítaly na velkém plátně), ale i přesto bylo úžasné být 
součástí tak velké skupiny chválící Ježíše…  

Marcel a Silvie Boszczykovi 
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Náklady
Materiálové 455 552
Opravy a udržování 31 702

Služby 702 805
Mzdy pracovníků 371 365
Odvody (sociální, zdravotní pojištění ) 113 917
Ostatní 62 918

CELKEM 1 738 259

Výnosy

MPSV ČR 0

MSK 238 500

Magistrát Karviná 77 000

MÚ Český Těšín 40 000

ÚP Karviná 0

NROS 0
Dary 482 100
Tržby z prodeje služeb 706 862
Reklamy 800
Ostatní 4 450
Úroky 947
CELKEM 1 550 659

Hospodá řský výsledek za období r. 2006 -187 600

Hospodářský výsledek za období k 31.12.2005 130 592

Hospodá řský výsledek za období k 31.12.2006 -57 008

Výnosy za r. 2006

MSK
15%

Dary
31%

MÚ Český Těšín
3%

Tržby z prodeje 
služeb
46%

Magistrát Karviná
5%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FINANČNÍ ZPRÁVA 

Náklady za r. 2006

Materiálové
26%

Opravy a udržování
2%

Služby
40%

Mzdy pracovníků
21%

Odvody
7%

Ostatní
4%
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leden
13-15.01.     Chata Dorostu v Tyře                                     
14.01.             Společná mládež v Horní Suché
únor
03.02. Výlet Fontány do Beskyd
11.02. Houba aneb nasávání jinak
23.02. Palačinková párty ve Fontáně
24.-25.02 Pobyt holek na chatě v Tyře
24.-25.02. Sportovní konference v České Třebové
březen
11.03. Cestopis o Himalájích (D.Delong)
17.-18.03.    Návštěva klubu Awana v Opavě            
17.-18.03. Chata Fontány v Tyře
duben
07.-09.04.    Awana olympiáda                     
08.04. Megadorost       
08.04. Sociální práce všech mládeží z Č.T.
13.04. Noc na Fontáně
19.04. Buchtová párty
29.04-01.05. Sjezd mládeže v Litomyšli
květen
08.05. Výlet na Prašivou horu
20.05. Fotbal v Akci (host Aron Soby) 
červen
03.06. Společná mládež v Hrádku (host: Markůš) 
10.06. Výlet do pralesa Mionši
17.06. Mládež u přehrady s loďkami
červenec
01.-07.07. I.turnus sjíždění řeky Ohře
07.-15.07. II.turnus sjíždění řeky Ohře
01.-13.07. Tábor Dorostu na Libavě
13.-25.07. Tábor Awany na Libavě 
18.-29.07. Tábor Fontány na Libavě
15.-22.07. Anglický kemp na Bahenci
22.-25.07. Pokempové aktivity
srpen
06.08. Dětský den ve Fitness centru na ul. Frýdecká 
září
13.09. Potáborové setkání Fontány
23.09. Reunion párty - vzpomínková párty na camp   
27.-30.09. Víkendový Anglický kemp v Malenovicích
říjen
06.10. Potáborové setkání a rodiči 
07.10. Cestopis o Číně
13-14.10. Dámská jízda na Fontáně
14.10. Společná mládež v Č.Těšíně (host Míla Kloubek)
20-21.10. Pánská jízda na Fontáně
28.10 Vzpomínková párty na Ohře 06 
prosinec
01.-03.12. Chata Dorostu v Tyře                
01.-03.12. Chata Fontány Pod lípou
02.12. Thanks Giving Párty
15.12 Setkání Awany s misionářem D. Kaczmarczykem
22.12 Návštěva Awany obřího akvária v Podoboře
28.12.-01.01. Vánoční párty, Zimowisko a spol. Silvestr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘEHLED AKTIVIT ZA ROK 2006  
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Srovnání po čtu kontakt ů v jednotlivých klubech v za rok 2005 a 2006: 
 
 

 

FILADELFIA V ČÍSLECH 

Klub Fontána
Setkání celkem 120 kontaktů celkem 1630
Chata 2 účastníků celkem 38
Jiné akce 11 účastníků celkem 177

Celkem 1845
Klub Awana
Setkání celkem 32 kontaktů celkem 441
Účast na soutěži 1 účastníků celkem 16
Výlet 2 účastníků celkem 28

Celkem 485
Klub Dorostu
Setkání celkem 38 kontaktů celkem 978
Chata 2 účastníků celkem 61
Jiné akce 1 účastníků celkem 120

Celkem 1159
Klub Mládeže
Setkání celkem 43 kontaktů celkem 1166
Pobyty 1 účastníků celkem 41
Houba 1 účastníků celkem 84
Jiné akce 7 účastníků celkem 643

Celkem 1934
Prázdninové aktivity
Tábory 3 účastníků celkem 95
Dětský den 1 účastníků celkem 120
Anglický kemp 1 účastníků celkem 70
Pokempové aktivity 1 účastníků celkem 64
Sjíždění řeky Ohře 2 účastníků celkem 24

Celkem 373
CELKEM UŽIVATELŮ SLUŽEB 5 796

rok Fontáta Mládež Dorost Awana
2005 499 1204 1104 452
2006 1845 1934 1159 485

499

1204
1104

452

1845 1934

1159

485

Fontáta Mládež Dorost Awana

po
č
et

 k
on

ta
kt
ů

2005

2006
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za spolupráci 
 

Chci poděkovat všem zaměstnancům a dobrovolným pracovníkům, kteří 
po celý rok pečlivě vykonávali svěřené úkoly a podíleli se na přípravě a chodu 
všech akcí, které jsme v minulém roce realizovali. Kontkrétně pak děkujeme všem 
vedoucím jednotlivých klubů; účetní Lence Matulové; za grafickou výpomoc 
Danieli Guňkovi a Danieli Kotajnému; za správu www stránek Marcelu 
Boszczykovi.     
 
za finan ční podporu 
 

Abychom mohli tuto práci konat, potřebovali jsme finanční prostředky, 
které jsme získali z dotací, grantů, darů firem, církví i soukromých osob, 
konkrétně pak:  Moravskoslezský kraj, Magistrát města Karviná, Město Český 
Těšín, Církev bratrská Český Těšín, Nadace Divoké husy, Křesťanská akademie 
mladých, Apoštolská církev Havířov, Slezská církev evangelická AV Český Těšín, 
Apoštolská církev Čáslav, DIDACTA, BAEL Karviná, Griffin, Juhaščik Pavel, Ing. 
Mandrysz Henryk, Ing. Cienciala René, Rzymanová Renata, Mgr. Trombiková 
Renata, Rajcová  Daniela, Dis.,  Bc. Rajca  David,  Kotas Pavel, Czudek 
Stanislav, Filipek   Tadeáš a další nejmenování dárci.        

       Stanislav Czudek 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PODĚKOVÁNÍ 
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Název organizace…………………………………………....Klub mladých Filadelfia 

Registrace MV ČR………………………………VS / 1-1 / 39104 / 99-R, 16.2.1999  

Právní forma a typ organizace…………………………………...občanské sdružení 

Adresa…..………………………………………Studentská 25, 737 01 Český Těšín 

Telefon……………………………………………………………………...558 745 077 

E-mail…………………………………………………………………klub@filadelfia.cz 

Web…………………………………………………………………….www.filadelfia.cz 

Bankovní spojení…………………………..…………ČSOB, Poštovní spořitelna a.s. 

Číslo účtu………………………………………………………………153953152/0300 

IČO………………………………………………………………………..…….69206341 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jazyková korektura a grafická úprava Mgr. Zuzana Šimková. 

KONTAKT  


