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Úvod
V posledních 10-ti letech jsme svědky zvyšující se životní úrovně naší
společnosti. O mnohých věcech jsme před několika lety jenom snili, ale dnes
už je bereme jako samozřejmost. Zvyšující se životní úroveň s sebou přináší i
stinné stránky do našeho osobního, rodinného a společenského života. Jsme
stále častěji konfrontováni s požadavky na vzdělání, kvalifikaci, pracovní
nasazení, loajalitu atd., na druhé straně masírováni reklamou sdělovacích
prostředků co všechno si můžeme dovolit a co můžeme mít. Tyto nároky
způsobují, že lidé jsou stále víc a víc zaneprázdněni, ve stresu, unavení,
vyčerpaní, hroutí se jejich vztahy, ztrácejí podporu svých blízkých a
v konečném důsledků zůstávají sami. V takovém prostředí vyrůstá mladá
generace, která postrádá jednoduché, pozitivní vzorce v rodině a společnosti,
touží po přijetí, po projevení důvěry a bezpodmínečné lásky.
V našich klubech usilujeme o vytvoření prostředí, kde mladí lidé najdou
přijetí a porozumění, kde se setkají s vedoucími, kteří jsou ochotni
naslouchat a pomohou jim zorientovat se ve spletitých životních situacích.
Mladí lidé potřebují místo, kde najdou útočiště a zázemí v partě svých
vrstevníků.
Rok 2007 byl novou výzvou a určitým mezníkem v rozvoji Klubu mladých
Filadelfia. Došlo k rozdělení naší práce na dvě střediska. Středisko Český
Těšín se věnuje duchovnímu vzdělávaní a volnočasovým aktivitám pro děti a
mládež a středisko v Karviné zabezpečuje sociální služby pro děti a mládež v
klubu Fontána. Toto zařízení bylo registrováno u MPSV jako nízkoprahové.
Czudek Stanislav, ředitel
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Historie a činnost
innost KMF
Neoficiálně začala činnost Klubu mladých Filadelfia v roce 1997, kdy skupina dobrovolníků z Církve bratrské
zorganizovala ve spolupráci s Křesťanskou akademii mladých první anglický kemp. Oficiálně vzniklo občanské
sdružení Klub mladých Filadelfia až o 2 roky později, v roce 1999. Mezitím se už ale zárodek organizace spojil
s klubem Mládeže; v roce 2000 se připojil klub Dorostu a nově vzniklý klub Awana a roce 2004 byl založen
modelářský a výtvarný kroužek. Činnost Klubu mladých Filadelfia, ale nezůstala
omezená jen na působení ve městě České Těšín: V roce 2003 bylo v nedalekém
městě Karviná založeno „Volnočasové a komunitní centrum Fontána.“
Propojením sdružení s dalšími kluby došlo ke kvalitativnímu i kvantitativnímu růstu
nabízených aktivit: začaly se organizovat letní stanové tábory, sjíždění řeky,
víkendové pobyty a výlety. Proběhlo několik ročníků hudebního festivalu „The falling
wall fest“; byly organizovány tzv. „F-kafé“ – tématické večery pro mládež;
v prostorách DDM se konaly jedenkrát měsíčně anglické bohoslužby „Discover“ aj.
Mnoho akcí připravilo sdružení ve vlastní režii, ale některé aktivity probíhaly ve
spolupráci s jinými organizacemi. Jsou to např. „Dny přežití“- ve spolupráci s „Atleti
v akci“; Anglický kemp – ve spolupráci s Křesťanskou akademii mladých.
Významnou akcí organizovanou ve spolupráci s Občanským sdružením ZIP a jinými
církvemi byl týdenní festival Namax. Festival proběhl v Českém Těšíně v roce 2005 a
jeho součástí byly např. úklidové práce v ulicích města, koncerty, přednášky na
školách aj. Dalšími akcemi probíhajícími ve spolupráci s jinými institucemi jsou
konference pro mladou generaci „Dílny“ ¨(s Odborem mládeže CB), později
přejmenovaná na „Houba“ a „Megadorost“ – tématické setkání dorostenců z regionu.
Činnost Klubu mladých se nezaměřuje jen na oblast volnočasovou, ale v menší míře zasahuje také do oblasti
kulturní a sociální. Z kulturních akcí lze jmenovat např. již zmíněný hudební festival „The falling wall fest“ nebo
jiné příležitostné výstavy a koncerty. Významný krokem v kulturní oblasti bylo zastřešení muzikálu Jákob, jenž se
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hrál od roku 2005 do ledna 2007 na mnoha místech republiky. Dalším projektem, který se začal realizovat po
muzikálu Jákob, je scénická adaptace nejznámějšího díla J.A. Komenského „Labyrint světa a ráj srdce“. Premiéra
proběhla v prosinci roku 2006 a od té doby bylo představení odehráno na 8 místech ČR.
Do sociální oblasti vstoupil Klub mladých Filadelfia založením „Volnočasového a komunitního centra Fontána“.
Centrum mělo zprvu charakter volnočasového zařízení, ale od roku 2005 se začalo profilovat jako sociální služba a
v roce 2007 došlo k jeho registraci na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Jiný projektem v sociální sféře byla
v letech 2005/2006 realizace projektu „Za vlastní hranice“, v jehož rámci byla nabízená pomoc lidem ohroženým
sociální exkluzí.
S rozšiřujícím se působením organizace byly kladeny stále vyšší požadavky na personální zajištění činnosti. Díky
podpořenému projektu MPSV byli v roce 2002 přijati dva první pracovníci na plný úvazek, jedním z nich byl
součastný ředitel organizace. V roce 2004 byla přijatá účetní a v roce 2004 první pracovník pro „Volnočasové a
komunitní centrum Fontána“. Registrace činnosti Fontány jako sociálního zařízení vedlo k požadavku vytvoření
pracovního místa sociálního pracovníka.
Práce s uživateli v nízkoprahovém zařízení
Fontána klade zvýšené požadavky na
odbornou způsobilost, proto byl v září
2007 do NZDM Fontána přijat také první
výchovný pracovník.

Pracovníci Klubu mladých Filadelfia v roce
2008 (odhora zleva): Stanislav Czudek
(ředitel
organizace),
Eva
Czudková
(administrativní
pracovník),
Lucie
Vrtaňová, Dis. (výchovný pracovník), Mgr.
Ludmila Szewczyková (sociální pracovník),
Mgr. Zuzana Nožková (vedoucí NZDM
Fontána), Lenka Matulová (ekonom)
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Klub mládeže
mláde e
Když se na rok 2007 dívám s mírným odstupem, tak hlavní pocit, který mě naplňuje,
je radost z dobře vykonané práce a vděčnost za mnoho nádherných lidí, se kterými
mám tu čest pracovat a setkávat se. Byl to rok, kdy jsme mohli vyzkoušet mnoho
nových věci, např. noční pochod, netradiční chlapský víkend, miss BoŽena, různé
cestopisy a kreativní mládeže. Sjížděli jsme dosud málo sjížděnou řeku Moravu, o což
byl takový zájem, že v r. 2008 plánujeme uskutečnit né dva, ale tři turnusy sjíždění
řeky. Smyslem naší práce není vymýšlet stále nové věci, ale hlídat, aby vše, co
děláme, mělo obsah a nebylo prázdnou aktivitou a pouhým utrácením času.
Průměrná účast na pravidelných sobotních setkáních mládeže je mezi 35 – 45 lidmi a
na speciální akce chodí i kolem 70 lidí - což je oproti minulému roku nárůst. To je
samo o sobě pozitivní jev, ale nese to s sebou i větší důraz na přípravu vedoucích a
dobrovolníku, kterých nikdy není dost.
V roce 2008 chceme pokračovat v dobře vytýčeném směru, chceme se více zaměřit na
budování většího a kvalitnějšího týmu dobrovolných pracovníku a chceme také
zvětšit kapacitu letních aktivit a nabídnout je většímu počtu zájemcu.

„Na mládež chodím
především proto, že mi
poskytuje
podporu
v mém
duchovním
životě a dává mi
prostor seznámit se
s dalšími lidmi. Líbí se
mi různost témat i
forem a také možnost
sdílení se s prožitky a
diky tomu vznikající
prostor pro vnímání
různosti Božích projevů
v konkrétních životech.
V
neposlední
řadě
oceňuji akce, semináře
a skupinky.“

Bez věrných a obětavých lidí v týmu, jako jsou Marek Oszelda, Honza Pitřík, Daniela
Rajcová, Dis., Lucka Zagorová, Czeslaw Śliž, Gabriela Oszeldová a od nového roku
také Tymek Filipek a Kuba Hrabovský, by nebylo možné tuto práci dělat. K dalším lidem, kteří velkou měrou
pomáhali s různými akcemi, patří: Katka Konešová – Anglický kemp, Tomáš Czudek, Bogdan Goryczka – sjíždění
řeky
aj.
Díky,
díky, díky a moc
se těším na další
spolupráci.
Bc.David Rajca,
hl. vedoucí
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Nedělní
Ned lní škola a výtvarný kroužek
krou ek
Jak již napovídá sám název, Nedělní škola se schází v neděli během bohoslužeb v kostele. Cílem setkání nedělení
školy je vést dítě ke křesťanským a morálním hodnotám na základě Bible a zkušenosti starších křesťanů. Během
lekce hrajeme různé hry, soutěže, kvizy. Učíme se také verše, vyprávíme příběhy z Bible a hledáme jejich aplikaci do
našeho života. Při různých příležitostech vystupujeme s připravenými programy. Jsou to příležitosti jako např.
přivítání malých dětí do sboru, svatby, Den matek, zahájení a konec školního roku a vánoční slavnost. Učitelé
nedělních škol mají pravidelná setkání, na kterých se připravují osnovy a programy. Nově příchozí učitelé jsou
proškoleni k práci s dětmi na vzdělávacích kurzech.
Jan Ručka, vedoucí
Vyučující: T. Mandryszová, Z. Kotasová, K. Brózdová, L. Grochalová, H. Zmudová, D. Ručková, D. Juhaščiková; R.
Juhaščiková, H. Goryczková, Z. Dubielová; J. Oszeldová, R. Hlawiczková, D. Hlawiczka, T. Hlawiczka

Výtvarný kroužek
Nápad založit kroužek se zrodil již v roce 2004. Kroužek se schází jedenkrát měsíčně vždy první sobotu v měsíci
v 14 hod. v klubovně na ulici Žukovská 18 ve Svibici. Jedno setkání navštíví průměrně 15 dětí ve věku 7-13 let.
Cílem kroužku je vést děti ke tvořivosti,poskytnout dětem místo, kde mohou pozvat své kamarády a využít
odpadový materiál k výrobě. Stejně jako v minulých letech i letos vyrobily děti mnoho zajímavých výrobků. Každý
měl možnost bohatě uplatnit svou fantazii a dovednost.
Vedoucí: J. Ručka, Z. Ručková, F. Straňák, D. Hlawiczka, J. Ślizová, K. Ručková, M. Ručka
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Klub dorostu
Klub dorostu je zaměřený na bouřlivé, dospívající mladé lidi, plné elánu do života ve věku od 12–16 let.
Pravidelná setkání probíhají každý pátek v 16:30 hodin ve sborovém domě Církve Bratrské na ulici
Studentské. Na těchto setkáních probíhá program složený ze tří částí. První část je zaměřena na hry, které se
konají podle počasí venku nebo uvnitř klubovny. V druhé – společné části se zaměřujeme na zpěv
křesťanských písní a zamýšlíme se nad důležitými otázkami našeho života. V třetí části jsou dorostenci
rozděleni do dvou skupin, v nichž potom probírají biblické příběhy. Každé setkání klubu Dorostu připravuje
jiný vedoucí, ten potom také vede celý
program od začátku až do konce a tím
se každý dorost stává zajímavý a
netradiční.
Kromě pravidelných klubových setkání
jsme zorganizovali letos např. pobyt na
chatě Pod Lipou v Oldřichovicích,
kterého se zúčastnilo 29 dorostenců.
Závěr školního roku jsme již tradičně
ukončili setkáním Dorostu v Ropici u
jednoho
z vedoucích.
Vyvrcholením
každých prázdnin je letní stanový tábor.
Tyto prázdniny byl tábor jíž podruhé ve
vojenském prostoru na Libavé a
zúčastnilo se ho 33 dětí. Jedním z cílů
letních táborů je, aby si dorostenci
zkusili na několik dní vyměnit život ve
městě s jeho výhodami, např: mobilní
telefony, počítače aj., za pobyt v přírodě,
8

kde mohou nejen vnímat krásu prostředí, které je obklopuje, ale také se mohou naučit zručnosti a kázni
v přírodě. Na tábor jsme se vrátili alespoň ve vzpomínkách 23.9. na potáborové párty na Fittness centru.
Společně s rodiči nás bylo přibližně 50, atmosféra byla skvělá a všichni jsme se moc bavili – jen někteří
z rodičů konstatovali, že takové hry už pro ně nejsou a raději to přenechají svým dětem ☺ Další akcí byla
chata v Milíkově, kde jsme měli opět příležitost si společně odpočinout od každodenních starostí ze školy a
z práce. Na sobotní večer jsme pozvali jako hosta Pavla Juhaščíka,
bývalého dlouholetého pracovníka v klubu Dorostu, a prožili jsme
skvělý večer plný živé diskuse. Osobně tuto akci hodnotím velmi
kladně. Na závěr roku jsme pořádali Vánoční párty, kterou jsme pojali
trochu jinak, než obvykle: Navštívili jsme všechny starší ovdovělé ženy
se sboru CB a předali jim menší vánoční pozdrav. Tato akce se nám
vydařila a v budoucnu ji určitě zopakujeme. Za úspěch minulého roku
považujeme i to, že se nám postupně podařilo více stmelit celý kolektiv
vedoucích i dorostenců, k čemuž jistě ve velké míře přispěly i
výkendové pobyty.
Chtěl bych touto cestou
poděkovat všem dobrovolným pracovníkům za jejich věrnou
práci v klubu Dorostu. Také bych chtěl poděkovat vedení
Klubu mladých Filadelfia za spolupráci při organizování
některých akcí.
Jan Czudek ml.
Vedoucí: Czudek Jan ml.
Tým dobrovolníků: Wantulok Radek, Hlaviczka Marek,
Bednarz Ryszard, Kotajná Katarzyna, Rafaelová Marie,
Czudková Klaudia
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Co se ti na Dorostě líbí? Proč
chodíš na Dorost?
„Je to moje skupina lidí, mám je moc
rád, cítím se s nimi fajn …
„Můžu být s lidma, které má ráda,
diskutujeme o duchovních věcech a
vůbec celkově se můžu dozvědět hodně
nového“
„Užijeme si spousta srandy a máme
bezvadné skupinky“

Awana
Pod názvem Awana klub se skrývá klubový program pro
chlapce a děvčata ve věku od 7 do 12- ti let, který je postaven
na biblických principech. Cílem je oslovit co nejvíce dětí
z okolí a poskytnout jim smysluplné využití volného času
formou her, vedením k novým znalostem a dovednostem, jež
jsou realizovány netradičním způsobem apod. Dětem je
nabídnut pestrý program v podobě sportovního vyžití či
různorodých her a současně velmi kvalitně strávený čas pod
vedením zkušených skupinových vedoucích. Řada z nich
disponuje dlouholetými zkušenostmi v práci s dětmi, jiní
absolvují univerzity pedagogického zaměření. V současné
době se jejich počet ustálil na 10-ti lidech. Aktuálně
usilujeme o oslovení více dětí, o neustálou aktualizaci
internetových
stránek i o trvalé zachování stávajících
pravidel a principů, na nichž je Klub založen.
Klub Awana v Českém Těšíně probíhá již osmým rokem. Svá
pravidelná setkání uskutečňuje v pronajatých prostorech ZŠ
Ostravská, a to vždy v pátek od 16:30 hod. Součástí
pravidelných setkání se letos stala tzv. „Awana 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. „Awana speciál“ se
uskutečňuje jednou měsíčně. Motivací se dětem stávají
odměny formou odznaků, nášivek, emblémů nebo stužek,
které získávají za absolvování různých sportovních disciplín či
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za projevené znalosti, jež postupně nabývají v průběhu
svých návštěv Klubu.
V roce 2007 navštěvovalo Klub 25 dětí. Kromě
pravidelné klubové činnosti jsme zrealizovali i několik
výjimečných setkání, jako například „pizza“ párty či
návštěvu našeho partnerského klubu v Třinci. Současně
jsme obhájili první místo z roku 2006 na celorepublikové
Olympiádě všech Awana klubů v České republice, která
se odehrála v Pardubicích. Školní rok jsme zakončili
pobytem na letním stanovém táboře ve vojenském
prostoru Libava, na který vyrazilo 26 dětí.
Lukáš Pitřík
Vedoucí: Bohuslav Czudek, zástupce Lukáš Pitřík
Tým dobrovolníků: Zdeňka Dubielová, Žaneta Pyšková,
Mgr. Lucie Rajcová, Tomasz Brózda, Tomasz Hlawiczka,
Janka Firlová, Eva Czudková, Marek a Kasia Supikovi

Co se ti na Awaně líbí? Proč tam chodíš?
„Kvůli učení, cenám, které můžeme dostat, kvůli
hrám v tělocvičně. Nejvíce mě baví společná
část.“
„Protože jsou tu super vedoucí… můžu si
zablbnout, něco se naučit, skamarádit se.“
„ Protože je to dobrý klub… jsem rád, že můžu
běhat v tělocvičně. Nejvíce se mi líbí tábor.“
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NZDM Fontána
V roce 2007 se práce v NZDM Fontána úspěšně rozvíjela - jak v oblasti
tvoření dalších metodik odpovídajících Standardům kvality sociálních služeb,
tak v oblasti přímé práce s dětmi a mládeží. V zařízení byly realizovány tyto
sociální služby: kontaktní práce, situační intervence, informační servis,
sociální poradenství, doprovodná práce, práce s blízkými osobami.
V kontaktu se 151 osobami bylo dosáhnuto 2 932 výkonů. V 19 případech
bylo poskytnuto sociální poradenství týkající se především vztahu
s vrstevníky, 34krát řešili pracovníci situační intervence související
s porušování pravidel při činnosti v klubu. Dvě dívky přijaly také nabídky
doprovodu k lékaři a na policii. Velký zájem byl o doučování, které využívaly
především děti ze sociálně slabších rodin. V tomto roce se nám dařilo také
dále rozvíjet kontakty s rodiči – dělo se tak skrze akce „Vánoční párty“ a
„Pečení s Fontánou“, na které byli rodiče pozváni, ale také skrze několik
přímých návštěv v rodinách dětí.
Rozvíjela se nejen sociální, ale také volnočasová činnost. Zájemci se mohli
zapojit do tří pravidelných kroužků: Den her (úterý), taneční kroužek
(středa), kreativní kroužek (čtvrtek). Páteční setkání byla rozmanitá – někdy
byl klub připraven jako čajovna, jindy byl na programu zajímavý film nebo
diskuse o zajímavých tématech. Cílem diskusí byla snaha nabídnout mladé
generaci naději, ukázat jim jiný možný způsob života. Mezi dívkami je
největší zájem o taneční kroužek. Navštěvuje jej pravidelně kolem 14 dívek a
učí se v něm moderní taneční styly, především street dance. S nacvičenými
tanci vystupují dívky při různých mimořádných příležitostech v zařízení, ale
také mimo zařízení např. na Bambiriádě. „Fontáňaci“ mohou kdykoliv přijít
s návrhem změny v činnosti, jsou povzbuzování k tomu, aby oni sami
vymýšleli hry a aktivity v klubu. Velkým prostorem ke kreativitě a
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sebevyjádření jim chceme pomoci, aby nalezli to pěkné v sobě – své schopnosti, dobré
stránky a vlastnosti.
Vedle pravidelné klubové činnosti bylo v průběhu minulého roku organizováno
v zařízení i mnoho mimořádných aktivit, např. návštěva Zoo a aqua parku, hájenky,
výlety, párty, pobyty aj. (více s. 18). Smyslem těchto aktivit bylo skrze společný
prožitek prohlubovat vzájemné vztahy a tak docílit větší důvěry mezi dětmi, mládeží a
pracovníky. Dalším účelem těchto mimořádných aktivit bylo skrze nabídku zajímavé
akce oslovit nové uživatele.
Do NZDM v Karviné dochází děti a mládež různého věku (7-18 let), různé etnické
příslušnosti a sociokulturního postavení. Jsme rádi, že nedošlo k tomu, aby jedna
dominantní skupina vytlačila ostatní, ale že se naopak v zařízení daří bořit bariéry
mezi nimi a zajistit jejich vzájemnou komunikaci a spolupráci.
Činnost v klubu zajišťují pracovníci a dobrovolníci. Dobrovolníci mají omezené
kompetence co do profesionálního výkonu v sociální sféře, ale přesto jsou důležitou
součástí týmu a ovlivňují významným způsobem činnost v zařízení. Dobrovolníci si
připravují program a hry, podílejí se na volnočasových aktivitách, pomáhají při
administraci a při technickém zabezpečení kanceláře. Moc vám děkujeme za vaší
pomoc a podporu !!!
Mgr. Zuzana Nožková

Vedoucí: Mgr. Zuzana Nožková – vedoucí zařízení, Stanislav Czudek – ředitel
Pracovníci: Mgr. Ludmila Szewczyková – sociální pracovník; Lucie Vrtaňová, Dis.
– výchovný pracovník
Tým dobrovolníků: Bc. Tomáš Nožka,
Jakub Vrtaňa, Alena Šimková, Bc.
Marek Malysz, Radek Boszczyk,
Adam Koch, Markéta Supiková (do
8/2007), Vejka a Pája (taneční)
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Proč chodíš na Fontánu?
„Venku nemám celý týden co dělat a doma není
tak dobře jako tady. Ráda jsem na Fontáně i
kvůli děckám a protože se dozvídám o Bohu…“
„Doma nemám co dělat a radši abych něco
provedl, tak jedu na Fontánu…. Je mi na
Fontáně dobře a jsou tam dobří vedoucí.“

Dětský
tský den
Podobně jako v minulých letech se i v roce 2007 Klub mladých Filadelfia aktivně zapojil do projektu
„Prázdniny 2007“ organizovaného městem Český Těšín. V rámci tohoto projektu mohly organizace pracující ve
městě s dětmi a mládeži prezentovat svou činnost a otevřít tím své prostory novým zájemcům. Celá akce byla
koncipována tak, že děti z města obdržely brožurku, do které postupně sbíraly razítka z akcí připravených
jednotlivými organizacemi. Děti, které nasbíraly během prázdnin nejvíce razítek, byly na konci prázdnin
odměněny věcnými cenami. Slavnostní vyhlášení výsledků bylo spojeno s lampiónovým průvodem na
Piastovskou věž v polském Těšíně.
Klub mladých Filadelfia se do projektu „Prázdniny 2007“ zapojil organizací „Dětského dne“. Akce se
uskutečnila 21.7. na Fitness centru za vydatného přispění dobrovolníků z řad klubů Mládeže, Dorostu i
Awany. Dětský den navštívilo kolem 80 dětí, ale také nemálo rodičů. Děti měly možnost změřit své síly
v netradičních sportovních disciplínách a vyhrát pěkné ceny; pro dospělé byl připraven plážový volejbal.
Součástí akce bylo také opékání párku. Ke zdaru Dětského dne přispěl i Aleš Juchelka, který celou akci
zajímavě moderoval.
Poděkování za možnost konání Dětského dne patří i všem sponzorům: SIMPO CZ s.r.o., PARK LANE
CONFECTIONERY s.r.o., Jiří Jakubec – Papírnictví Č. Těšín, Hračky M&R, Koeximpo spol.s.r.o., Těšínské
Jatky
s.r.o.,
Zbyšek
Bajusz,
Bystřice.
Zuzana Nožková
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J. A. Komenský: Labyrint světa
sv ta a ráj srdce
Scénická adaptace
Scénář a režie: Jakub Tomoszek; Choreografie a kostýmy: Elizabeth Čep;
Varhanní doprovod: Tomasz Waclawek; Světla: Radek Dubský
Hrají: Poutník - Jakub Tomoszek; Všudybud - Adam Sabela; Tanečnice Dorota a Agata Sikora, Klaudia, Daniela a Tamara Czudek, Elizabeth
Čep, Miriam Pasz
Scénická adaptace Labyrintu vznikla z chuti tvořit, vyslovit uměním to,
na čem nám záleží. Představení mělo také připomenout výročí Jednoty
bratrské a mělo poskytnout mladým lidem prostor se realizovat v jejich
volném čase bez nároku na odměnu.
Premiéra byla odehrána na Půlnoční bohoslužbě na Štědrý večer roku
2006 v Kostele Církve bratrské v Českém Těšíně. V uplynulém roce jsme
měli možnost představení odehrát 8krát na mnoha zajímavých místech. Jedno z nejzajímavějších představení se
odehrálo v Karviné, kde ve druhé části večera zazněly Bachovy chorály a kantáty v podání Grazyny Wilk-Biernot
(členky Pražského Filharmonického sboru) s obrazovou projekcí El Grecových pláten a
překladem písní do češtiny. Dalším nevšedním místem byla multifunkční hala Elim v
Písku anebo Rotunda sv. Jiří na Řípu. Těšíme se na další projekty.
Tamara Czuková
Očima jednoho z diváků
„… Musím upřímně vyznat, že jsem zprávu o tom, že právě Labyrint byl zpracován
divadelně, přijal s rozpaky a to i přesto, že je zpracovali mí přátelé… Nedokázal jsem si
představit, že by to někdo mohl dokázat, aniž by toto dílo neutrpělo a nevznikl nějaký
podivuhodný paskvil. I přes můj původně skeptický postoj se mně toto představení
velice dotklo a odcházel jsem z něj povzbuzen a občerstven. Některá klíčová místa této
adaptace se mne dotýkala s nevídanou silou. Pokud chcete vidět skutečně hezké
představení, pak si Labyrint světa a ráj srdce nenechte ujít. Věřím, že budete stejně
jako já pozitivně překvapeni a potěšeni.“
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Ve zkratce
zkratce
Hudební zkušebna
Nápad zřídit hudební zkušebnu vznikl
z potřeby mladých lidí, kteří se chtějí
hudebně vyjadřovat a realizovat a nemají
k tomu potřebné prostory a vybavení.
Nápad byl realizován v průběhu roku
2006 díky praktické pomoci mnoha
šikovných rukou a také díky Nadaci
Divoké husy, která poskytla peníze na
nákup potřebného vybavení. Zkušebna se
nachází
v prostorách
bývalé
garáže
v Dolním Žukově. Stěny garáže bylo třeba
zateplit,
prostor
odhlučnit,
položit
koberec. V současné době zkušebnu
pravidelně využívají 3 kapely (AeYou,
Alešanka, Do nebe volající).
Tamara

Muzikál Jákob
Dne
6.1.
2007
se
uskutečnila
v Těšínském divadle derniéra muzikálu
Jákob. Premiéra muzikálu, jehož hlavním
tématem bylo odpuštění, se uskutečnila
21.10.
2005
v prostorách
KaSS
„Střelnice“ Český Těšín. Muzikál shlédlo
během 26 představení na 12 různých
místech ČR zhruba 5900 diváků.
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Ekonomické informace
Výsledovka

k

31.12. 2007

Rozvaha

k 31.12. 2007

Náklady
Materiálové
Opravy a udržování
Služby
Mzdy pracovníků
Odvody (sociální, zdravotní pojištění )
Ostatní
CELKEM

557 045
46 251
650 776
641 982
211 699
22 315
2 130 068

Aktiva
DHM do 40.000,Oprávky k DHM
Pokladna
Účty v bankách
Odběratelé
CELKEM

k 31.12.2006
220 688
-220 688
143
1 604
29 340
31 086

k 31.12.2007
472 557
-472 557
7 583
57 037
2 000
66 619

k 31.12.2006
9 068
47 231
4 468
24 000
930
2 397

k 31.12.2007
4 969
0
0
24 000
0
0
-57 008
94 658
66 619

Výnosy
MPSV ČR
MSK
Magistrát Karviná
MÚ Český Těšín
MŠMT
NROS
Dary
Tržby z prodeje
Reklamy
Ostatní
Úroky
CELKEM
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

1 120 000
0
114 000
50 000
180 000
64 288
253 674
425 039
0
16 282
1 443
2 224 726

Pasiva
Dodavatelé
Mzdové náklady + odvody
Ostatní daně
Jiné závazky
Výdaje příštích období
Dohadné účty pasivní
Nerozdělený zisk / ztráta
Hosp. výsledek ve schvalovacím řízení
CELKEM

94 658
17

-57 008
31 086

Přehled
ehled aktivit za rok 2007
Mládež
leden
únor

Dorost

Awana

Nedělní škola

NZDM Fontána

Hra v Těšíně
Lyžařský pobyt v Tatrách
Houba

březen

Společný čas na bruslích

Noc na Fontáně

Pobyt na chatě pod Lípou

Awana speciál

"Mega" dorost

Společná Awana v Třinci

Gofrová párty

Tvůrčí skupinka pro holky
duben

Výlet na Čantoryji

Awana olympiáda

Batikování v klubu
Výlet do Hrádku

květěn

Pánská jízda

Akce v Žukově

Awana speciál

Vyjížďka na kolech

Návštěva hájenky
Účast na bambiriádě v Třinci

Noční pochod
červen

Den dětí v Awaně

Společná mládež, Horní Lištná
Mládež u přehrady

červenec

Sjíždění řeky (2 turnusy)

Dětský den na Fitness centru

Dětský den na Fitness centru

Prazdninový dorost - bazén

Dětský den na Fitness centru

Pobyt na chatě v Týře Loďky v parku Boženy Němcové
Zoo Olomouc a aqua park

Anglický kemp (28.7.-4.8.)
srpen

Pokempové aktivity

Výšlap na Velkou Čantoryji

Letní stanový tábor na Libavě

Letní stanový tábor na Libavě

Potáborové setkání

Potáborová párty

Letní stanový tábor na Libavě
Den NATO v Ostravě
září

Živé člověče v NZDN Pohoda
Cestopis o Španělsku

říjen

Vzpomínková párty na vodu

Konference Awana vedoucích

Drakiáda

Výlet na Girovou a bowling v Č.T.

Společná mládež, CB Havířov
listopad

Chata pro kluky

Pobyt na chatě v Milíkově

Awana speciál

Vánoční párty

"Pizza" párty

Zimní pobyt v Týře (30.11-2.12.)

Miss BoŽena
Kreativní mládež
Thanksgiving Day
prosinec

Silvestrovská mládež

Pečeme s Fontánou
Vánoční párty

Vánoční párty
Cestopis o Španělsku

Vánoční slavnost
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KMF v číslech
íslech
Mládež

Dorost

Awana

Nedělní škola

NZDM Fontána

Průměrná účast na setkání

34

26

13

50

13

Pravidelná setkání celkem

37

37

35

26

154

1252

962

460

1300

1957

21

10

6

4

16

776

226

90

166

255

2 028

1 188

550

1 466

2 212

počet kontaktů
Mimořádné aktivity celkem
počet kontaktů
Kontakty za kluby celkem

KONTAKTY KMF ZA ROK 2007 CELKEM:

7444
2212
2028
1934
1845

Srovnání počtu kontaktu v letech
2005-2007:

2005
1204

2005

2006

2007

Mládež

1204

1934

2028

Dorost

1104

1159

1188

Awana

452

485

550

Fontána

499

1845

2212

1104

2006

1159 1188

2007

452 485

Mládež
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Dorost

Awana

550

499

Fontána

Poděkování
Pod kování
za spolupráci¨
Děkuji všem pracovníkům i dobrovolníkům, kteří v průběhu minulého roku věnovali svůj
čas a energii a mnohdy kus ze sebe ve prospěch činnosti Klubu mladých Filadelfia.
Jmenovitě děkuji Markovi Malyszovi za správu www stránek a technickou podporu
kanceláří, grafikovi Vladimíru Ochmanovi.
Děkuji všem, kteří se jakkoliv podíleli, a těším se na další spolupráci.

za finanční podporu
MPSV, Nadace NROS, MŠMT, Církev bratrská Český Těšín, Magistrát města Karviná,
Městský úřad Českého Těšína, Nadace Divoké husy, KAM, VOP GROUP, René Cienciala,
EQUUS, mládež Církve bratrské z Lištné, SIMPO CZ s.r.o., PARK LANE CONFECTIONERY
s.r.o., Jiří Jakubec – Papírnictví Č. Těšín, Hračky M&R, Koeximpo spol.s.r.o., Těšínské
Jatky s.r.o., Zbyšek Bajusz, Bystřice.
Stanislav Czudek, ředitel
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