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Několik slov úvodem
Rok 2011 se zapsal do dějin jako rok světové krize. Otřásly se světové vlády, hroutí se finanční systém moha 
zemí, ztrácejí se hmotné a sociální jistoty, slovo krize je skloňováno ve všech pádech. Stále více slyšíme  
o možnosti bankrotu jednotlivých států, které státníci a politici se snaží zachránit, aby se nerozpoutala spirála 
ještě hlubší ekonomické krize. To všechno má dopad na ekonomiku i v našem státě. Slyšíme o úpadku mnoha 
firem, o propouštění ze zaměstnání, snižování mezd, sociálních dávek, zdražování služeb a potravin. Tento 
rok pro mnohé je spojen se ztrátou zaměstnání, snížením materiálních a sociálních jistot, pro některé jediným 
východiskem je osobní bankrot. 

Vláda ve svých opatřeních hledá úspory v rozvoji, ve zdravotnictví, školství a rovněž v důchodovém a sociálním 
systému. Tato opatření se dotýkají rovněž nás, jakožto poskytovatelů volnočasových i sociálních služeb. Státní 
dotace pro rok 2012 se radikálně snížily, tak i my jsme byli nuceni přehodnotit dosavadní systém naší práce  
a finančního zabezpečení našich služeb. Ke konci roku jsme podali výpověď z registrace poskytovatelů sociálních 
služeb. S tím je spojeno ukončení pracovního poměru pro všechny pracovníky střediska Fontána v Karviné  
a ekonoma naší organizace. Chtěl bych jim poděkovat za jejich úsilí a osobní vklad pro rozvoj naší organizace. 

Klub mladých Filadelfia i nadále chce rozvíjet a poskytovat své služby pro mladou generaci v Českém 
Těšíně, Karviné i okolí. Chceme tyto služby v současné době poskytovat v rámci volnočasových aktivit 
především pomocí dobrovolníků za finanční podpory církve, místních a regionálních podporovatelů a dalších 
subjektů podporujících tuto činnost. Věřím, že se nám podaří překonat krizové období, stabilizovat naši činnost 
a do budoucna rozvíjet programy prospěšné mladým lidem v našich městech i okolí. 

Czudek Stanislav, ředitel 
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Poslání , cíle a činnost sdružení 

Poslání

Posláním Klubu mladých Filadelfia je doprovázet děti a mládež na nesnadné cestě dospívání,  
podporovat je a pomáhat jim formovat jejich osobnost na základě biblických principů.  

Cíle

Klub mladých Filadelfia má tyto cíle:

1)   šířit mezi dětmi a mládeží relevantním  
způsobem evangelium,

2)   nabízet dětem a mládeži pastoračně  
– poradenskou pomoc,

3)   poskytnout mladým lidem prostor  
k seberealizaci/sebevyjádření a podporovat je  
při aktivizaci jejich vnitřního potenciálu,

4)   usilovat o prevenci negativních sociálních jevů  
a kriminality mezi mladou generací,

5)   realizovat aktivity, které smysluplně  
naplní volný čas dětí a mládeže,

6)   vychovávat a vzdělávat nové dobrovolné  
pracovníky pro práci s dětmi a mládeží.
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Způsoby realizace / naplňování cílů

Od 1)  Biblické vyučování a následné diskuze,  
které jsou součástí klubových setkání.

Od 2)  Vytváření sítě dobře fungujících vztahů  
a vzájemné podpory. 

Od 2)  Charitativní činnosti a praktická  
pomoc lidem v potřebě.

Od 3)  Pořádání festivalů, koncertů výstav  
a jiných akcí, na nichž se mohou mladí  
lidé prezentovat.

Od 4)  Spolupráce se školami – nabídky  
výchovných a vzdělávacích aktivit  
(především přednášky odborných  
lektorů, anglické kempy).

Od 4)  Nabídnout dětem a mládeži bezpečné  
zázemí klubů, kde mohou trávit čas  
s přáteli, ale také požádat o pomoc. 

Od 5)  Pořádání pravidelných klubových setkání  
i mimořádných aktivit (pobyty, výlety aj.).

Od 5)  Pořádání letních stanových táborů.

Od 6)  Školení a vzdělávání pracovníků  
i dobrovolníků; tvorba vlastních manuálů.
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1997
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.  

1998
Činnost klubu se rozšiřuje o klub 
Mládeže a Dorost. Vedle druhého 
ročníku anglického kempu se 
pořádají prázdninové tábory 
v přírodě, sjíždění řeky, víkendové 
výlety a chaty. 

1999
Vzniká občanské sdružení Klub 
mladých Filadelfia. Je uspořádán 
první ročník hudebního festivalu 
„The falling wall fest“.

2000
Svoji činnost zahajuje Awana. 
Tento klub nabízí dětem ve věku 
7-12let možnost smysluplně využít 
volný čas. Byly organizovány 
tzv. „F-kafé“ – tématické večery 
pro mládež. Rovněž byly poprvé 
pořádány 2 turnusy sjíždění řeky. 

2001
V prostorách DDM se konaly 
jedenkrát měsíčně anglické 
bohoslužby „Discover“  
a oslovovaly nejen mladou,  
ale i střední generaci. Poprvé  
byla zorganizována „Drakiáda“  
– akce pro děti i jejich rodiče. 

2002
Od tohoto roku má Klub mladých 
Filadelfia nejen dobrovolné 
pracovníky, ale díky podpořenému 
projektu MPSV byli přijati první 

dva pracovníci na plný úvazek 
– Stanislav Czudek (dosavadní 
ředitel KMF) a Ester Vacková. KMF 
se poprvé zapojilo do městského 
projektu Dětského dne ve Fitness 
centru.

2003
Činnost Klubu mladých Filadelfia 
nezůstala omezená jen na 
působení ve městě České Těšín. 
V nedalekém městě Karviná bylo 
založeno „Volnočasové a komunitní 
centrum Fontána.“ 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. 
Činnost se rozšiřuje, proto jsou 
přijati další pracovníci – Marcel 
Boszczyk a Romana Borská. 

Historie a činnost KMF
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2004
Byl založen modelářský a výtvarný 
kroužek – Šikula. Dalšími akcemi 
probíhajícími ve spolupráci  
s jinými institucemi jsou konference 
pro mladou generaci „Dílny“  
(s Odborem mládeže CB), později 
přejmenovaná na „Houba“. Do 
pracovního poměru byla přijata 
účetní Lenka Matulová a odborný 
referent pro kulturně výchovnou 
činnost Rut Vřeťonko (do 2006) 

2005
Díky nadaci NROS začala 
realizace projektu „Za vlastní 
hranice“, v jehož rámci byla 
nabízená poradenská služba lidem 
ohroženým sociální exkluzí. Za 
tento projekt zodpovídala Rut 
Vřeťonko, DiS. Významnou akcí 
organizovanou ve spolupráci  
s Občanským sdružením ZIP  
a jinými církvemi byl týdenní 
festival Namax. Festival proběhl 
v Českém Těšíně a jeho součástí 
byly např. úklidové práce v ulicích 

města, koncerty, přednášky na 
školách aj. Významným krokem 
v kulturní oblasti bylo zastřešení 
muzikálu Jákob, jenž se hrál od 
roku 2005 do ledna 2007. Muzikál 
shlédlo během 26-ti představení na 
12-ti různých místech po celé ČR 
asi 5900 diváků.

2006
Byl zorganizován první ročník 
„Megadorostu“ - regionální setkání 
dorostenců ze Slezska, jehož 
cílem je navázat a prohlubovat 
vztahy mezi jednotlivými Dorosty 
i samotnými dorostenci, ale také 
vyslechnout si kvalitní vyučování. 
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. Od září 
pracuje Mgr. Zuzana Nožková jako 
Pedagogický pracovník (do 2009)

2007
„Volnočasové a komunitní centrum 
Fontána“ je přejmenováno na 
Nízkoprahové zařízení pro děti  
a mládež Fontána (NZDM Fontána), 
je registrováno na Ministerstvu 
práce a sociálních věcí jako sociální 
služba.

Do NZDM byla přijata jako 
sociální pracovnice Mgr. Ludmila 
Szewczyková (do 2009). 

2008
S rozšiřujícím se působením 
organizace byly kladeny stále vyšší 
požadavky na personální zajištění 
činnosti. Do NZDM přichází 
výchovný pracovník Mgr. Lucie 
Vrtaňová (nyní na MD).

2009
Funkci vedoucího NZDM přebírá 
Ryszard Bednarz a současně 
přichází nový pracovník v sociálních 
službách Ing. Marek Malysz.
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2010
Od února se rozběhl hudební klub Fusion se  
spoustou doprovodných aktivit a koncertů. 

Novým sociálním pracovníkem je  
Bc. Johanka Czudek, DiS.

2011
Ryszard Bednarz se rozhodl pracovat  
v celorepublikovém Fusionu, který 
zastřešuje Křesťanská akademie mladých 
a proto v naší organizaci pracuje od 
září na poloviční úvazek. Z důvodů 
finanční politiky státu jsme byli nuceni 
podat výpověď ze sociální služby 
k 1.11.2011. Poskytování sociálních 
služeb v NZDM Fontána bylo ukončit ke 
31.1.2012. Z tohoto důvodů odcházejí 
z naši organizace 4 pracovníci – Lenka 
Matulová, Ryszard Bednarz, Ing. Marek 
Malysz,. Bc. Johanka Czudek, DiS.  
Děkujeme jim za obětavou práci  
a jejich nasazení. Níkoprahové zařízení 
pro děti a mládež Fontána (NZDM 
Fontána) je přejmenováno na klub 
Fontána a bude dále poskytovat 
volnočasové aktivity pro děti  
a mládež z Karviné a okoli.
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Volnočasová oblast
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Mládež včera a dnes …

Už nějaký rok píšu tyto články do výroční zprávy, abych informoval o dění v klubu mládeže, co se stalo  
a nestalo, kde jsme se posunuli a kde naopak ne. V tomto článku se nebudu zabývat příliš jednotlivými 
aktivitami mládeže, protože jich přibývá a bylo by to na hodně stran. To vše si můžete prohlédnout v akcích  
a na fotkách na webu mládeže. Letošní článek se mi píše dost lehce a s klidným a vnitřním uspokojením nad 
minulým rokem. Nechci tím říct, že vše je 100% dobré a že není kam jít a vše je vyřešené. Jen chci říct, že mám 
dobrý pocit z toho, co se událo v minulém roce v mládeži.

V první řadě mám radost z týmové práce. Jak už v týmu mládeže, s kterým je radost pracovat, tak dalšími týmy, 
které byly vytvořené pro některé projekty jako English Sport Camp, Dunajec, různé pobyty. V týmové službě se 
učíme spolupracovat, hledat odpovědi na těžké otázky, důvěřovat a učit se jeden od druhého.

Letos poprvé jsme rozšířili klasický a léty osvědčený Anglický kemp o sport a připravili ve spolupráci s KAMem 
a Americkým týmem EnglishSport Camp. Celkově to byla velmi povedená akce, přišlo více kluků, celé prázdniny 
jsme se pak scházeli na sporty na novém hřišti na Frýdecké a tento rok pokračujeme v dalším ročníku. Nová věc 
byly rovněž setkání klubu mládeže v JAZZ Clubu na Střelniční jednou měsíčně. Akce měla název CELEBRATION, 
smyslem bylo setkat se s mladými lidmi a připravit kvalitní program s řečníkem jako např. voják US army který 
byl příslušníkem NAVY (námořnictvo) a mluvil o různých misích. Nechyběly hry, hudba, jídlo… Rovněž jsme po 
roční přestávce připravili sjíždění řeky, tentokrát Dunajec na Slovensku. Nebudu se rozepisovat o množství 
menších akcích jako volejbal v tělocvičně každý týden, kanoe na Těšínské přehradě, „víkendovky“, airsoft pro 
kluky atd….

Jak jsem zmínil již na začátku, rok 2011 byl velmi akční a spousta mladých středoškoláku z Českého Těšína  
a okolí mohli využít pestrou škálu kvalitních aktivit. V roce 2012 budeme pokračovat v dobře nastaveném 
směru a dále rozšiřovat a zkvalitňovat vše co už tady je.

Bc. David Rajca, Vedoucí klubu mládeže 
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Vedoucí: Bc. David Rajca 
Zástupci vedoucího: Tymoteusz Filipek, Marek Oszelda DiS. 
Tým: Jitka Ehlová, Honza Pitřík, Patricie Wantuloková, Daniel 
Kotajny, Benjamin Walek, Viet Do Pham, Janina Sližová, Lucie 
Chobotová 
Vedoucí English Camp: MUDr. Robert Rakowski 
Vedoucí sportovní části: Stanislav Ramik 
Vedoucí skupinek: Lucie Zagorová, Martina Pixová, Stanislav 
Ramik, MUDr. Robert Rakowski, Marek Oszelda DiS., Tereza  
Pindejová, Patricie Wantuloková, Rob Chestnut, Benjamin Walek
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KLUB DOROSTU

Klub dorostu je pro bouřlivé, dospívající mladé lidi plné elánu do života ve věku od 12–16 let. Práce s lidmi 
tohoto věku a v této době není vůbec jednoduchá. Přesto musím říci za celý tým, že se jim věnujeme s láskou, 
máme tuto práci moc rádi. Nyní bych chtěl popsat pár větších akcí, které vnímám jako klíčové v našem klubu.  

V únoru společně s dorostem z Horní Suché jsme jeli na víkend do hotelu v Malenovicích. Dopoledne i odpoledne 
většina z nás lyžovala a večer jsme prožili společný čas v diskuzích o důležitých otázkách našeho života. Hostem 
večera byl BOŽA  (Bogdan Lach) z Malenovic, který je naším oblíbeným řečníkem na našich akcích. Bylo skvělé 
vidět, jak jsme se mohli společně doplňovat a vytvořili jsme skvělou partu. 

V březnu se konal další ročník Megadorostu, který byl trochu jiný, jako ty minulé. Vnímáme tuto akci jako docela 
oblíbenou, protože počet zúčastněných v tomto roce překročil 120 osob. Zrušili jsme dopolední sporty a místo 
toho jsme měli semináře na různá témata, které si připravili jednotliví vedoucí. Myslím si, že to byla dobrá 
změna, kterou také dorostenci kladně  ohodnotili v anketě.  Toto setkání vyžaduje hodně příprav a nápadů, 
přesto vnímám, že je nutné, aby pro dorostence tato akce byla zachována. 

Na prázdniny jsme připravili tábor a sjíždění řeky. V tomto roce tábor proběhl na Slezské Hartě již podruhé. 
Průběh každého tábora je jiný, ale ten byl výjimečný v tom, že jsme si tam připomněli 20. výročí založení našich 
táborů.  Když jsem připravoval program a díval se do historie, tak jsem prožíval obrovskou vděčnost za lidi, kteří 
stáli na začátku této práce. Byl to Kornel Heczko, Pavel Juhaščík, později Stanislav Ramik. Děkuji Bohu za ně, 
že se rozhodli a šli do nelehké práce s dorostenci.  Při závěrečném ohni jsme se rozloučili s našim vedoucím 
Radkem Wantulokem, který ukončil své působení v našem dorostu. Tímto bych mu chtěl ještě jednou poděkovat 
za všechen čas, který dorostu věnoval.  

Po táboře jsme poprvé s nejstaršími dorostenci jeli sjíždět řeku Sázavu. Kdo byl na vodě, tak ví o co jde. Prožili 
jsme moc pěkný čas. Vytvořili jsme skvělou partu, která opravdu táhla za jeden provaz. Všichni, kteří sjížděli řeku 
poprvé si odváželi mnoho skvělých zážitků. 
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Stále víc a více si uvědomuji, 
jak je důležité věnovat se  
mladým lidem. Vnímám, že 
potřebujeme hledat nové 
vedoucí, kterým tuto práci 
předáme a kteří to potáhnou 
zase o něco dál. Moc bych 
si přál, aby práce v dorostu 
mohla přinášet stále ovoce 
a byla přínosem pro každého 
účastníka. 

Akcí v roce 2011 moc nebylo, 
protože nás v našem týmu 
ubývá a není jednoduché 
všechno zvládnout, přesto 
jsem rád za to, co jsme 
uskutečnili a děkuji všem mým 
spolupracovníkům i těm, kteří 
nám na jednotlivých akcích 
pomáhali. Moc si toho vážím. 
Také bych chtěl poděkovat 
vedení Filadelfia za pomoc  
a zastřešení jednotlivých akcí. 
Děkuji. 

Czudek Honza,  
vedoucí dorostu
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Awana

Cílová skupina: děti ve věku 7 – 12 let

Awana je klubový program založený na biblických principech. Cílem je oslovit co nejvíce chlapců a děvčat 
v našem okolí a přivést je do Awana klubu. Nabízíme volnočasové aktivity, v rámci kterých klademe důraz na 
základní etické principy, jakými jsou spolupráce, tolerance, čestnost, poctivost a pravdomluvnost. 

Českotěšínský klub se schází jednou týdně v tělocvičně ZŠ Ostravská, pravidelně dochází průměrně 20 dětí, 
kterým se věnuje 10 dobrovolných vedoucích.

AWANA = „Approved Workmen Are Not Ashamed“ = Osvědčení dělníci se nemají zač stydět = podle  
2. Tim. 2,15: „Usiluj o to, aby ses před Bohem osvědčil jako dělník, který se nemá zač stydět, protože správně 
zvěstuje slovo pravdy.“

Význam názvu našeho klubu nás provází neustále a to i rokem 2011. Awana fungovala a funguje nadále  
díky lidem, kteří věnují svůj čas a píli a především, kteří vnímají smysl poslání misijního dětského klubu. 

Co nám přinesl rok 2011

Více než 30 společných setkání, které posilují jak mezilidské vztahy, tak zejména vztah dětí i vedoucích. Kromě 
těchto pravidelných setkání jsme zažili i několik jiných zajímavých aktivit. Na jaře k nám zavítal dětský pěvecký 
sbor Kvapočky ze Slovenska. Pro bližší seznámení jsme je zapojili do našich awanovských her a na oplátku nám 
zpříjemnili podvečer svým programem, tzv. workshopem, kterého jsme se také aktivně zúčastnili.  

Za poznáním historie naší země jsme se vydali do Hradce nad Moravicí, kde nás uchvátil zámek rodu 
Lichnovských. Děti si tyto výlety umějí pořádně užít a to vidíme i na jejich vzájemných vztazích. 
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Vztahy utužujeme nejen uvnitř našeho klubu, ale snažíme se také o spolupráci s dalšími okolními kluby. 
Příkladem jsou námi organizované regionální Awana hry, kterých se alespoň symbolicky zúčastnili zástupci klubu 
z Ostravy. V organizaci regionálních her bychom rádi pokračovali i letos. 

Tábor – vnímáme jako vrchol sezóny. Tábor je příležitostí k pozvání a seznámení se s dalšími dětmi. V tomto 
směru byl letošní tábor opravdu požehnaný. Poznali jsme 6 nových dětí, kteří se rychle zapojily mezi ostatní. 
Tématicky byl tábor zaměřen na hledání vlastního pokladu, nebo-li „Kde je můj poklad, tam je i mé srdce“. 
Jednotlivá témata vycházela z biblických příběhů. Děkujeme tímto také všem vedoucím, kuchařkám a dalším, 
kteří byli zapojeni do příprav i průběhu tábora. 

Rádi vzpomínáme na podzimní víkend na chatě v Tyře. Vidíme, že tyto akce přinášejí své ovoce, kdy další děti 
přijímají Pána Ježíše do svého života. Jako vedoucí jsme byli mile překvapeni návrhem několika starších dětí na 
vytvoření modlitební skupinky, která se pod vedením Daniela Hlawiczky schází dodnes. Toto nás také utvrzuje  
v tom, že naše služba má smysl a ovlivňuje tak duchovní rozvoj dětí. 

Děkujeme všem sponzorům za podporu jak finanční, tak 
materiální. Vážíme si každého sponzorského daru, který 
nám umožňuje dále rozvíjet činnost klubu a práci s mladou 
generací v našem městě. 

Děkujeme všem, kteří nás podporují a vnímají důležitost této 
práce. Rovněž chceme vyjádřit poděkování vedení sboru 
CB v Českém Těšíně za duchovní i finanční podporu a všem 
zapojeným dobrovolníkům za jejich obětavou práci.

Kolektiv vedoucích:

Marek Supik, Tomáš Brozda, Rachel Brozdová, Karel Bela, 
Krystyna Firlová, Aneta Folwarczná, Daniel Hlawiczka, Tomáš 
Hlawiczka, Ing. Kateřina Supiková, Lukáš Makula, Daniel 
Heczko, Vojtěch Kaleta
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Nedělní škola

Jako každým rokem i v roce 2011 jsme se s dětmi setkávali každou 
neděli v prostorách CB v Českém Těšíně ve čtyřech věkových 
skupinách. Jsme nadšeni z velkého počtu dětí, které navštěvují 
pravidelná setkání. Děti rády a s velkým nadšením zpívají, vykreslují 
jednotlivé příběhy z bible a zapojují se do různých her a soutěží. 
Odměnou pro nás učitelé je vidět, že děti chodí do nedělní školy 
rády a že to, co je učíme potom praktikují ve svém jednání. Často 
nás děti překvapují tím, jak bývají při hrách féroví a jak si umí 
navzájem pomáhat. 

Kvapočky

Dětský pěvecký sbor z Bratislavy navštívil náš sbor. Děti z besídky 
a z Awany měly příležitost se seznámit během společných 
aktivit. Na pátek jsme připravili bohatý program, nejdříve jsme si 
v tělocvičně zahráli bezvadné hry, pak jsme si dali svačinu. Hudební 
workshop, kterým nás Kvapočky provedly nás všechny příjemně 
překvapil. Děti nejen krásně zpívaly, ale do zpívaní a všelijakých 
zvuků zapojily i nás. Tam, kde je plno dětí, tam je i plno legrace. 
Součástí programu byla také návštěva bazénu, kde se děti úžasně 
vyřádily.V sobotu odpoledne se pak uskutečnil koncert Kvapoček. 
Ti, kteří na jejich koncertě byli, si určitě všimli obrovského nadšení. 
Všem se koncert velice líbil.  
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Prvomájový cyklovýlet

Také v letošním roce jsme oprášili svá kola a vydali se na již tradiční 
prvomájový cyklovýlet. Trasa vedla přes Vendryni, Nýdek, Bystřici, Třinec  
a skončila v Českém Těšíně, odkud jsme vyjížděli. I když to byla náročná  
cesta po kopcovitém terénu, odměnou pro nás byl pohled na malebnou 
krajinu a pobyt na čerstvém jarním vzduchu.  

Tyra

Prázdninový pobyt v Tyře je vyústěním celoroční práce s dětmi. Letošní téma 
pobytu bylo Pavel a jeho misijní cesty. Vždy dopoledne se děti setkávaly ve 
skupinkách, kde se tomuto tématu věnovaly: četly Bibli, diskutovaly a modlily 
se. Dalším zajímavým bodem programu bylo vyrábění mapy, na níž jak děti, 
tak vedoucí znázorňovali jednotlivé Pavlovy cesty a příběhy. Odpoledne jsme 
trávili hraním her, tvořením výrobků nebo jinými aktivitami. Celý den jsme 
vždy za příznivého počasí ukončili táborákem, a samozřejmě i tím, co k tomu 
patří, a to písněmi a večerním vyprávěním. Usměvavé tváře a zářící oči dětí 
při plápolajícím ohni potvrzovaly, že si pobyt užívají, a to byl pro všechny 
vedoucí ten nejkrásnější zážitek.  

Drakiáda u Zmudů

Jako každoročně na podzim, i tento rok se uskutečnila akce zvaná Drakiáda. 
Ačkoliv byl krásný slunečný den, větru jsme se nedočkali. Zatímco děti na 
louce lítaly víc než draci (což jsme mohli vidět na jejich červených tvářích  
a rozcuchaných vlasech), rodiče si užívali klidné atmosféry při kávě a bábovce.  
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Vánoční besídka

Týden před Vánocemi jsme pro děti připravili 
akci, jejíž hlavním účelem bylo navodit 
předvánoční atmosféru a tím si zpříjemnit 
sobotní večer. Kromě vánočního cukroví  
a dobrého jídla byly připravené hry, slovo, 
zpívání koled a samozřejmě nechybělo ani 
rozbalování dárků, na které se všechny děti 
těšily ze všeho nejvíce.   

„Gwiazdka“

Závěrem roku se děti s vedoucími připravovali 
na vánoční slavnost neboli „Gwiazdkę“. Každá 
věková skupinka dětí měla svůj program a to 
buď v podobě scénky, písní nebo básniček. 
Taky některé děti, které hrají na hudební 
nástroje, mohly přede všemi ukázat svůj 
talent. Velmi výstižná byla scénka starších 
dětí, která znázorňovala dnešní společnost 
v předvánočním čase, kdy se staráme pouze 
o pečení cukroví, dokonalý pořádek, dárky pro 
blízké, atd., a tím ztrácíme smysl Vánoc  
a nevnímáme světlo, které kolem sebe šíří 
úžasná zvěst o narození Ježíše Krista.  

Výtvarný kroužek Šikula

Během roku jsme pro děti pořádali výtvarný kroužek, 
jehož hlavním účelem je trávit sobotní odpoledne aktivně 
vytvářením výrobků a dekorací k různým příležitostem 
nebo jen tak pro zábavu. V tomto roce si děti mohly 
domů odnést takové výrobky jako např.: mapa Pavlových 
cest (každý si vyrobil svou vlastní mapu, která později 
byla vystavena a ohodnocena), výrobky z vlny nebo 
adventní věnec, který pro děti připravila Janka Sližová. 
Děkujeme jak všem pomocníkům, tak rodičům za chutné 
buchty, na kterých si všichni šikulové mohli pochutnat 

Výhled do budoucnosti:

Kromě různých zajímavých akcí, které připravujeme, se 
mohou děti těšit na Lego projekt, který se uskuteční 
začátkem března a samozřejmě pobyt v Tyře. 
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Seznam pracovníků:

Velká besídka: Jan Ručka,  
Mgr. Marta Jalowiczorzová, 
Mariana Karpetová

Střední besídka:  
Bc. Zdeňka Goryczková,  
Hania Goryczková,  
Renia Juhaščiková

Malá besídka:  
Karin Brozdová DiS., Lenka 
Grochalová, Katarzyna Kotajna

Kateřina Ručková, Aneta 
Folwarczna, Krystyna Firlová, Sylva 
Křižáková, Zuzka Ručková, Marian 
Ručka, Michal Rzyman

U nejmenších dětí připravovaly 
program maminky. 

Velké poděkování za obětavou 
službu v práci s dětmi patří:  
celému personálu na táboře  
v Tyře Josefovi Straňákovi a Filipovi 
Straňákovi za přípravu Cyklovýletu,  

rodině Zmudů za Driakádu  
a Mirkovi Křižánkovi a Pavlovi 
Juhaščikovi za video a přípravu 
DVD.

Tyto akce se konaly za finanční 
podpory města Český Těšín, Klubu 
mladých Filadelfia a sboru CB 
v Českém Těšíně. 

Za besídku a kroužek Šikula 
Z.Goryczková, M. Jalowiczorzowá, 
J.Ručka
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Fontána
Nízkoprahové zařízení Fontána nabízí dětem a mládeži v 
Karviné pomoc a podporu k úspěšnému zvládání životních 
úkolů a sociálních nároků. V roce 2011 byly klubové 
prostory přístupné 4x týdně. Cílem klubu je nabízet 
dětem a mladým lidem pomoc a podporu při zvládání 
každodenních situací, poskytnout bezpečný prostor pro 
aktivní trávení volného času, pomáhat jim orientovat se 
ve svých problémech a působit preventivně vůči sociálně 
patologickým jevům v jejich okolí. Klub je pro děti  
a mladé lidi (7-18 let) chráněným místem, kde mohou  
najít i zábavu a prostor pro vlastní aktivity. Vstup je 
zdarma a je umožněn všem bez rozdílu. Starší klienti 
přicházejí hrát většinou ping-pong nebo fotbálek, mladší 
zajímají výtvarné aktivity a deskové hry. Kromě hraní her 
si často uživatelé přicházejí popovídat s vedoucími nebo 
jen tak posedět se svými přáteli.

V roce 2011 jsme organizovali oblíbené aktivity jako:  
noc na Fontáně, výlety do hor, filmové večery, chaty, 
čajovny, letní tábor a pečení cukroví. Na mnohých akcích 
se při přípravě programu podíleli sami uživatelé. Nově 
jsme dětem připravili atraktivní akce jako lodičky na Olši 
nebo sjíždění řeky Moravice. Uživatelé mají rovněž rádi 
různé turnaje, vystoupení a různé párty, na kterých se 

Sociální oblast
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mohou předvést a zasoutěžit si. Jednou týdně 
jsme do programu zařadili zamyšlení nebo 
diskusi nad aktuálními problémy mladých lidí.

Na letošním táboře jsme se vžili do role 
mladého vikingského knížete, jenž se vzepřel 
svému otci. Při zdolávání táborových her se 
děti naučily mnohým užitečným dovednostem: 
pracovat s kůží, vyrábět čelenky, rozdělat 
oheň, kormidlovat, atd. Vše nakonec dobře 
dopadlo, mladý kníže se vrátil zpět domů  
a děti si odvezly mnoho zážitků z krásného 
prostředí Slezské Harty.

Zvláštní poděkování patří táborovým 
vedoucím: Kubovi a Lucce Vrtaňovým, 
Adamovi a Lence Kochovým, Aleně Šimkové, 
Lence Heligmanové, Lindě Štěpánové 
a Honzovi Navrátilovi. Dále děkujeme 
pomocníkům: Kateřině P., Danielovi  
a Anetě Fukalovým.

Kolektiv pracovníků NZDM Fontána.

Pracovníci: Stanislav Czudek, Bc. Johanka 
Czudek DiS., Ryszard Bednarz, Ing. Marek 
Malysz

Dobrovolníci: Veronika Laťoková, Krystyna 
Firlová, Filip Boszczyk
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Fusion Karviná  

Při pohledu na uplynulý rok mi v hlavě běží spousta 
myšlenek a v srdci spousta emocí. Byl to náročný, ale přesto 
úspěšný rok. V lednu jsme prožívali doslova žně podzimního 
běhu Exit Tour v Karviné. Během jednoho týdne jsme oslovili 
kolem tisícovky studentů a na zkoušky Fusion tak přibyli další 
úžasní lidé. Na jednotlivé zkoušky chodilo 35 až 45 mladých. 
Tento počet se postupně redukoval přirozeným procesem 
(škola, změna zálib, jiná parta). V našich zamyšleních jsme 
se zaměřili na seznámení mladých s klíčovými postavami 
a dějinami Starého zákona, principy života a reagovali 
jsme na otázky, které vznikaly v rámci skupiny. Podařilo se 
nám zorganizovat druhý Fusion Kemp. Jelikož jsme neměli 
americký tým, hledali jsme vedoucí v Čechách a podařilo se 
nám ho zajistit. Od 2. 7. do 9. 7. jsme prožili krásný týden 
na kempu společně s 25 mladými lidi na Bílé v Beskydách. 
V záři se několik mladých Fusioňáků zapojilo do pomocného 
týmu. Fusion stává prostorem pro růst v oblasti vedení  
a zapojení se do příprav zkoušek a jiných programů. Během 
roku jsme uspořádali 12 koncertů, víkendový pobyt  
a spoustu společných her. Těší nás, když vidíme pěkné 
vztahy, které mladí vybudovali mezi sebou. Je to pro nás 
výsada a zároveň zodpovědnost být s nimi a prožívat jedno 
z nejbouřlivějších období jejich života. Společně se podílíme 
na formování jejich názorů, pohledů na svět, církev, Boha a 
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další věci. Prohlubujeme také spolupráci s ostatními 
Fusion sbory, naší mladí jsou otevření ke spolupráci  
a rádi pomáhají – což není tak úplně běžné. 

V prosinci Fontána pořádala víkendový pobyt ve 
srubu na Vsetíně. Pobytu se účastnilo 21 uživatelů. 
Cílem chaty bylo stmelit kolektiv hudebního klubu. 
Program byl zaměřen na téma: “Rodina” - moje místo 
v rodině, odpuštění, vzájemná potřebnost a tolerance. 
Uživatelé se střídavě podíleli na přípravě jídla pod 
vedením hlavní kuchařky. Proběhla jedna zkouška 
kapely, orientační hra v okolí, přednáška o sebeobraně 
podle izraelské techniky, hrály se různé hry. Hodně  
z nich bylo zapojeno do vedení jednotlivých aktivit.

V tomto roce nás čeká velká výzva v podobě 
koncertního turné ve třech městech – Karviné, Českém 
Těšíně a Frýdku-Místku. Připravujeme Fusion Kemp 
společně s Frýdeckým Fusionem..  

Za Fusion Ryszard Bednarz

Tým Fusionu 

Vedoucí: Ryszard Bednarz 
Členové týmu: Noemi Bednarzová, Filip Boszczyk, 
Klára Madejová, Tereza Cichá, Veronika Laťoková 
Pomocníci na chatě: Fukalovi, Widenkovi, Bockovi.
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Zpráva pro OSPOD

Klub maldých Filadelfia má pověření pro výkonávaní sociálně-právní ochrany dětí, a to v oblastech ochrany dětí 
před škodlivými vlivy a jejich prevenci, dále v provozu sociálně výchovné činnosti a také v provozu výchovně 
rekreačních táborů pro děti. 

V roce 2011 jsme se nesetkali se závažnějšími problémy jako například týrání, zneužívání a ani zanedbáním 
výchovy dětí. Snažili jsme se preventivně působit na děti a mládež prostřednictvím klubových pravidel, 
preventivních programů na různá aktuální témata především z oblasti vztahů jak v rodině, tak mezi přáteli. 

V roce 2011 využívalo našich služeb 146 uživatelů ve věku 7-18 let. Nabídku doučování využilo 16 klientů. 
Dvěma klientům se s naší pomocí podařilo úspěšně ukončit opravné zkoušky. Celkem s 23 klienty jsme řešili 
otázky spojené se školou a školními povinnostmi. Rozhovory o rodinných problémech, které jsou často dosti 
komplikované a náročné, jsme vedli s 26 jedinci. Otázku alkoholu a návykových látek jsme řešili s 8 uživately.

Smyslem NZDM Fontána je vést uživatele k sociálnímu začlenění do společnosti. U devíti se nám letos podařilo 
dojít k většímu posunu. Dvěma uživatelům jsme pomohli nahrát jejich vlastní hip-hop nahrávku. Sami si vše 
připravili a my jsme jim zpřístupnili potřebnou aparaturu. Nyní se už chodí chlubit vlastními hotovými skladbami. 
Dvěma jsme dali prostor hrát na bicí a vedli jsme je ke spolupráci s ostatními členy kapely, účastnili se několika 
našich chat a koncertů a po roce se jim podařilo vytvořit vlastní kapely a zorganizovat potřebné zázemí ke 
zkoušení. Jednomu klientovi jsme pomohli řešit přestoupení na školu, nakonec na ní zůstal a pokračuje ve 
studiu, dokázal si zorganizovat svůj volný čas a nyní už naše služby nepotřebuje. Jedné dívce jsme pomohli 
jednat se školou a úřady a umožnili jí i přes její nepříznivou finanční situaci jet se spolužáky na lyžařský kurz. 
Dvěma klientům jsme pomohli připravit se na závěrečnou opravnou zkoušku, a tak postoupili do dalšího ročníku. 
Dalšímu chlapci jsme dali prostor hrát na klávesy, chytlo ho to natolik, že si pořídil vlastní a měl první vystoupení 
před publikem ostatních uživatelů z klubu. 
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V roce 2011 byly klubové prostory přístupné 4x týdně, což vytváří možnost preventivně a sociálně-výchovně 
působit na uživatele. Klienti chodili do klubu nejčastěji v partě hrát různé hry a využívat společné prostory. 
Během her jsme je oslovovali s nabídkou poradenství a nabízeli možnosti, které by v nich mohly probudit 
špetku aktivity a fantazie. Často také docházeli jen tak si popovídat s vedoucími, aby se jim mohli svěřit. 
Kromě různých klubových soutěží jsme pořádali i několik jednodenních i vícedenních akcí. Mezi oblíbené patřily 
zejména sjíždění řek, filmové večery, chaty, čajovny, koncerty i prázdninový týdenní hudební multimediální 
pobyt, letní stanový tábor, vaření a pečení. Naši uživatelé si tak mohli vyzkoušet nejen nové sociální dovednosti 
ve společném kolektivu, ale i možnost získat zkušenosti jako moderování, hraní na hudební nástroje, práci se 
zvukovou aparaturou, vaření, kormidlování atd.

Bc. Johanka Czudek, DiS.
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Finanční zpráva
Náklady k 31.12.2011

Materiálové 455 207

Opravy a udržování 15 574

Cestovné+přepravné 53 630

Repre 9 388

Služby 816 937

Osobní náklady 1 370 980

Ostatní 70 042

CELKEM 2 791 758

Výnosy k 31.12.2011

MPSV ČR 528 000

MAGISTRÁT KARVINÁ 58 437

MÚ ČESKÝ TĚŠÍN - z rozpočtu města 217 000

MSK 50 000

MŠMT 125 236

DARY 297 435

NADACE OKD 65 000

PROJEKT IP OPLZZ 907 500

TRŽBY S PRODEJE SLUŽEB 631 653

ÚROKY 76

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY - AWANA 4 750

CELKEM 2 885 087

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 93 330

Aktiva k 31.12.2009 k 31.12.2010 k 31.12.2011

DHM do 40.000,- 1 204 109 1 283 258 1 393 912

Oprávky k DHM -1 204 109 -1 283 258 -1 393 912

Pokladna Český Těšín 15 265 4 841 19 829

Pokladna Fontána 3 144 4 709 0

Účty v bankách 339 727 338 410 234 307

Odběratelé 243 750 213 125 247 687

Ceniny 0 3 080 0

Poskytnuté provozní zálohy -248 250 -248 250 0

CELKEM 353 636 315 915 501 823

Pasiva k 31.12.2009 k 31.12.2010 k 31.12.2011

Dodavatelé 0 0 720 

Mzdové náklady + odvody 0 270 85 626 

Ostatní daně 0 -4 869 1 634 

Jiné závazky 24 000 0

Výdaje příštích období 0 0

Dohadné účty pasivní 0 0

Nerozdělený zisk / ztráta 32 228 329 636 93 330 

Hospodářský výsledek ve 
schvalovacím řízení

297 408 -9 121 320 513 

CELKEM 353 636 315 915 501 823 

 Výsledovka k 31. 12. 2011  Rozvaha k 31.12. 2011

 
Finanční dary nad 5000,- k 31.12.2011  
CB Karviná 67.000,- / CB Český Těšín 126.000,- / RC Trading, s.r.o. 5.000,-  
/ Krygielová M. 5.000,- /
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Mládež Dorost Awana NŠ+Šikula Fontána Fusion

Průměrná účast na setkání 40 21 20 52 9 7

Pravidelná setkání celkem 52 24 35 30 203 190

Počet kontaktů 2080 504 700 1560 1827 1330

Mimořádné aktivity celkem 13 8 7 9 18 48

Počet kontaktů 520 225 180 361 100 315

Kontakty za kluby celkem 2600 729 880 1921 1927 1645

Kontakty za rok celkem 2600 729 880 1921 1927 1645

Kontaktů KMF za rok 2011 celkem 9.702

Aktivity v roce 2011

Poděkování
Za spolupráci

Poděkování patří všem pracovníkům a dobrovolníkům, kteří 
v průběhu minulého roku věnovali především sebe, svůj čas 
a energii proto, aby těm kteří přicházeli na naše kluby  
a programy ukázat na hodnoty, které jím pomáhaly překonat 
svá osobní zklamání, frustrace a pády. Byli jim nápomocní 
při řešení osobních krizi, starosti ve škole a také v osobním  
i rodinném životě. Děkují také těm, kteří se starali o vedení  
a technické zabezpečení klubů, akci, výletů a kempů, bez 
Vaší obětavé práce by to prostě nešlo.

Za finanční podporu

Donátorům: MPSV, Národní institut dětí  
a mládeže Ministerstva školství, Nadace OKD, 
Město Český Těšín, Magistrát Karviná.

Sponzorům a dárcům

Církev bratrská Český Těšín, Církev bratrská 
Karviná, Těšínské jatky s.r.o., Krygielová  
Magdalená, RC Trading, s.r.o., TUMI s.r.o. 
OVOCE - ZELENINA, Řeznictví a uzenářství 
Jan BURY – Marian.

Czudek Stanislav, ředitel
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