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ÚVODNÍ SLOVO
Milí čtenáři výroční zprávy,
jsem nadšen tím, že znovu po roce Vás můžeme
informovat o tom, co nového se událo mezi námi
a v našich klubech.
Tento rok to již bude 15 let, kdy jsme
zorganizovali první letní anglický kemp pro studenty
středních škol. Právě tato událost způsobila, že
mladí lidé, po absolvování kempu, začali organizovat
různá další setkání a společné akce, což později
vedlo k založení organizace pod názvem Klub
mladých Filadelfia.
Práce v naší organizaci se i nadále rozvíjí ve
dvou střediscích, a to v Českém Těšíně a Karviné.
V Českém Těšíně v klubu Awany po ročním
týmovém vedení úlohu vedoucího převzal Marek
Supik. Jsme rádi, že tento klub může novým
způsobem vnímat „nový vítr“ v rozvíjení své
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činnosti. Na začátku února v Karviné pod vedením
Ryszarda a Noemi Bednarzových se s velkým
nadšením rozjel nový projekt pod názvem „Fusion“.
Tímto projektem jsme mohli oslovit novou skupinu
mladých lidí, kteří začali přicházet do klubu na
pravidelné zkoušky, hned po koncertu uspořádaném
pro Karvinské základní a střední školy.
Přeji všem pracovníkům i dobrovolníkům, kteří
se podílejí na přípravě a vedení jednotlivých klubů,
aby i nadále měli sílu, moudrost a kreativitu
k přípravě jednotlivých setkání a akcí. Vím, že
každé setkání mladých lidí pod vedením zkušeného
a nadšeného vedoucího, formuje a utváří hodnoty
v mladém člověku, které se zúročí v budoucnu.

Czudek Stanislav,
ředitel Klubu mladých Filadelfia

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
Stanislav Czudek
ředitel
Lenka Matulová
ekonom
Eva Czudková
administrativní pracovník
Ryszard Bednarz
vedoucí NZDM Fontána
Bc. Johanka Czudek
sociální pracovník
Ing. Marek Malysz
pracovník v soc. službách
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POSLÁNÍ A CÍLE SDRUŽENÍ
P
OSLÁNÍ
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.

C
ÍLE
• šířit mezi dětmi a mládeží relevantním způsobem

evangelium,
• nabízet dětem a mládeži pastoračně-poradenskou
pomoc,
• poskytnout mladým lidem prostor a podporovat
je při aktivizaci jejich vnitřního potenciálu,
• usilovat o sociální prevenci, prevenci kriminality
a negativních jevů mezi mladou generací,
• vychovávat a vzdělávat nové dobrovolné vedoucí
pro práci s dětmi a mládeží.
4

HISTORIE SDRUŽENÍ
1997

2000

1998

2001

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.
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“.

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.
V prostorách DDM se konaly jedenkrát měsíčně
anglické bohoslužby „Discover“ a oslovovaly nejen
mladou, ale i střední generaci. Poprvé byla
zorganizována „Drakiáda“.

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 Czudková (do 2003). KMF se poprvé
zapojilo do městského projektu Dětského dne ve
Fitness centru.
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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.

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)
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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

Od ledna nastupuje na pol. úvazek Eva Czudková
jako administrativní pracovník. Lenka Matulová účetní přechází na pozici ekonoma.
„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).
Lenka Matulová začíná současně působit jako
fundraiser. Jako koordinátor projektových činností
působí v organizaci Mgr. Lukáš Pitřík (DPČ, do
2009).

2009

Funkci vedoucího NZDM přebírá Ryszard
Bednarz a současně přichází nový pracovník
v sociálních službách Ing. Marek Malysz.

2010

Od února se rozběhl hudební klub Fusion se
spoustou doprovodných aktivit a koncertů.
Pracovnice Eva Czudková se zařazuje na pozici
účetní a administrativní pracovník, přebírá tímto
částečně účetní agendu KMF. Novým sociálním
pracovníkem je Bc. Johanka Czudek, DiS.
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MLÁDEŽ

Vedoucí: Bc. David Rajca
Zástupci vedoucího: Tymoteusz Filipek, Marek Oszelda DiS.
Tým: Jitka Ehlová, Honza Pitřík, Tereza Pindejová, Patricie

Mládež
funguje
ve Wantuloková, Daniel Kotajný, Benjamin Walek, Viet Do Phan,
stejných cyklech jako školní rok Janka Sližová, Jakub Hrabovský
tzn., že vše končí a začíná Vedoucí English Camp: MUDr. Robert Rakowski
prázdninami. Podle podrobného Vedoucí sportovní části: Stanislav Ramik
anonymního průzkumu, který jsem Vedoucí skupinek: Lucie Zagorová, Stanislav Ramik, MUDr.
dělal na konci roku, vyšlo mimo Robert Rakowski, Mgr. Zuzana Nožková, Tymoteusz Filipek,
jiné najevo, že mládežníci chodí na Marek Oszelda DiS., Tereza Pindejová, Patricie Wantuloková, Bc.
mládeže rádi, ne kvůli rodičům David Rajca, Nate Hughes
nebo z nudy, ale dobrovolně ze
vyučujeme: identita, partnerství, kdo jsem a kam
svého rozhodnutí. Myslím, že na našich setkáních směřuji. Ze zajímavých a hojně navštěvovaných
vládne atmosféra lásky a přijetí, i když se někdy aktivit bych vypíchl Cestopis o Iráku, Čajovny,
zdá, že se moc neznáme a v oblasti vztahů máme pravidelně tělocvičny, v létě jsme hrávali různé
na čem pracovat. Důležité je, aby si každý našel sporty na sportovním centru na ul. Frýdecké.
svojí skupinu přátel, se kterými může trávit Poprvé jsme uskutečnili vedle dlouhodobě velmi
smysluplně volný čas. Snažíme se mít setkávání úspěšného English Campu i v podobném duchu
pestrá a zajímavá, aby pokryly nejdůležitější otázky vedený Sport Camp. Jelikož se obě akce zdařily
mladého
člověka,
aby
se
střídala a jsou svojí strukturou hodně podobné, budeme
aktivita s pohodou. Některá důležitá témata, která v roce 2011 dělat English Sport Camp.
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Největší výzvou pro rok 2011 je pokračovat
v dobře vytyčeném směru, chceme se více zaměřit
na sportovní akce, a to hlavně na English Sport
Camp, pravidelné tělocvičny po setkání mládeže,
Airsoft víkend, nabídnout více malých, nenáročných
aktivit.

Za klub mládeže Bc. David Rajca

Volnočasová oblast
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DOROST

Je za námi další rok, který byl pro nás opět
jedinečný a který přinesl mnoho radostí i starostí.
Jsem rád, že dorost stále funguje podle jasných
pravidel, kde vedoucí znají své místo. Toužíme
především po tom, aby atmosféra na setkáních byla
přitažlivá, otevřená a vytvářela vhodný prostor pro
tělesný, duševní i duchovní rozvoj dorostenců.
Každé setkání, které máme, je rozděleno do dvou
částí. První část vede vedoucí, který si připravuje
vlastní program a v druhé části jsou dorostenci
rozděleni do dvou skupin, ve kterých mají možnost
diskutovat a mluvit o tom, co prožívají. Vždy je
připravené konkrétní téma. Uvědomuji si, že čas,
který s dětmi trávíme, je dobrý a velmi důležitý,
ale konstatujeme, že toho času je mnohdy málo (cca
2,5-3 hodiny týdně) proto, abychom mohli
prohlubovat vztahy a být citliví na jejich potřeby.
Je to věk, kdy je potřeba, aby se otevřeli a mohli
vyjádřit to, co zrovna prožívají. Často o tom doma
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mluvit s rodiči nechtějí a raději to řeknou nám.
Jsem rád, když slyším, že našli odvahu a svěřili se
někomu z týmu z konkrétní potřebou. Jsem
přesvědčen o tom, že každý vedoucí dělá tuto
službu proto, aby mohl pomoct a ukázat správný
směr v momentě, kdy se dorostenci rozhodují, kudy
jejich život povede. Proto děláme další akce, na
kterých je více času, více prostoru k budování
těchto vztahů.

Vedoucí: Czudek Jan
Zástupci vedoucího:
Hlawiczka Marek

Členové týmu:
Markéta

Wantulok Radek,

Czudková Klaudia, Bc. Supik

Megadorost – na začátku jara Akce v roce 2010
zveme okolní dorosty.
Na
jednotlivých prezentacích jiných dorostů jsme mohli
vidět, co dělají a inspirovat se. Téma megadorostu
bylo ,,Překročit hradby“ - hostem byl Bogdan Lach
(Boža) z
Frýdlantu, který dlouhé roky
pracuje s mladou generací. Myslím si, že je to
skvělá akce, která zatím není moc v povědomí, ale
věřím, že se to změní.
Bazény, tělocvičny, projížďky na loďkách na
přehradě. Letní stanový tábor, který jsme měli
opět v Jeseníkách v Horním Údolí. Je to nádherné
místo, na které se dorostenci moc těšili. Celkem
jsme tam měli 26 dětí. Celý tábor byl ve vojenském
stylu. Každý si to užíval, hlavně vedoucí, kteří
nosili barety jako skuteční vojáci. Jsem moc rád, že
tábor tohoto typu pořád je a nedokážu si
představit, že jednou skončí.
Nejvíce si vážím toho, že jsou pořád lidi, kteří
věnují svůj volný čas pravidelným dorostům každý
týden v pátek, také dalším akcím, o kterých jsem se

zmiňoval, které jsou důležitou součástí
dorostu. Tyto akce se konaly za finanční
podpory Města Český Těšín. Chtěl bych poděkovat
vedení Filadelfia a všem dalším, kteří se jakkoliv
zapojili a pomohli nám při různých aktivitách. Moc
si toho vážím.

Hlavní vedoucí Honza Czudek

Volnočasová oblast

11

V dorostu trávím svůj první rok, ale mám
dojem, že jsem toho s dorostenci už strašně moc
zažila.
Mou první akcí byl tábor. Naplánovali jsme ho ve
vojenském stylu, na téma „Víra v akci.“ Věřím, že to
pro nás všechny byl skvěle strávený čas a každý
z nás si odnesl vzpomínky na něco jiného. Vím, že
budu mít vždy v paměti to, jak mi Marek řekl, že
v poslední celotáborové hře vytvoříme my vedoucí
tým a projdeme všemi úkoly jako ostatní týmy
dorostenců. Byl to skvělý přístup (a pro mě
i zkušenost), protože tím vyjádřil, že by
dorostencům nedal za úkol nic, do čeho by sám
nešel.
Začátkem školního roku jsme se mohli zúčastnit
další skvělé akce v Horní Suché. Tato akce byla
určena pro dorosty z okolí, v konečné fázi jsme tam
nakonec byli jen my a Horní Suchá, ale mohli jsme
spolu prožít skvělý čas chval, modliteb, večerního
posezení v čajovně a her. Celým programem nás
provázel Boža Lach se svým týmem, atmosféra byla
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vedena v duchu Exit Tour mise. Mnozí dorostenci
dostali poprvé v životě příležitost říct svůj osobní
příběh jak uvěřili.
Těším se na spoustu akcí, které na tento rok
připravujeme, určitě mezi ně patří jarní pobyt
v Malenovicích, megadorost, tábor a další.

Vedoucí Markéta Supik

Volnočasová oblast
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AWANA
Poslání

Awana kluby jsou křesťanskými výchovnými
volnočasovými strukturami, které pomáhají sborům
a rodičům duchovně, emočně i sociálně formovat
své děti. Buduje se zde vztah k Bibli a společenství
druhých věřících lidí, přírodě, společnosti
i životnímu prostředí. V klubu probíhají výchovné
a vzdělávací aktivity a nechybí rovněž sportovní
vyžití dětí.
Od roku 2000 v ČR vzniklo již 16 klubů, jeden
z prvních byl právě klub v Českém Těšíně. Každý
týden se dobrovolní vedoucí věnují dětem a tuto
činnost vykonávají ve svém volném čase a zdarma.
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Program setkání

V první části děti získávají fyzickou zdatnost
a učí se spolupráci v kolektivu pomocí her.
Následuje učební část, během které děti
pracují s příručkami, je to prostor pro jejich
vzdělávání a sdílení se s vedoucím. Třetí, společná
část je určena pro zpívání, biblický program,
předávání odměn, svědectví.

Vedoucí: Marek Supik
Zástupci vedoucího: Tomáš Brozda
Tým dobrovolníků: Rachel Brozdová,

Karol
Béla, Ing. Romana Bélová Mgr., Krystyna
Firlová, Aneta Folwarczná, Bc. Zdeňka
Goryczková, Daniel Hlawiczka, Roman
Jalowiczorz, Ing. Kateřina Supiková
Vedoucí ve výcviku: Lukáš Makula, Daniel
Heczko, Vojtěch Kaleta

V lednu jsme strávili společné
se přesvědčili na chatě v Písku. Tímto
Akce
v
roce
2010
klubové setkání s třineckou
bychom rádi poděkovali majitelům chat,
Awanou. Zimní počasí přálo sáňkování v Ropici. Vý- kteří nám poskytli prostory k realizaci aktivit.
znamnou akcí byla celostátní olympiáda „Awana
Děkujeme za podporu všem sponzorům, stáváte
hry“, na které jsme se umístili na druhém místě. Po- se tak významnými partnery ve výchovném půsochmurné květnové počasí nás neodradilo od bení na mladou generaci v našem městě, vážíme si
víkendového pobytu na chatě v Tyře, kde našim cí- Vašeho partnerství. Děkujeme všem vedoucím, kteří
lem bylo zdolání Javorového vrchu. Vrcholem sezóny ochotně věnují svůj volný čas dětem. Rovněž chceme
byl letní stanový tábor, který se konal opět v příjem- vyjádřit poděkování vedení ZŠ Ostravská za poném prostředí Horního Údolí v Jeseníkách. Tábor je skytnutí prostorů, Klubu mladým Filadelfia a rodiakce dlouhodobě připravovaná vedoucími takřka od čům za důvěru a podporu v této službě.
Marek a Kasia Supikovi
jara. Nejnáročnější je vždy příprava, ale čas, který
můžeme s dětmi strávit nám to vynahrazuje. Letošní atmosféru tábora vytvořily komiksové postavičky Asterix a Obelix. Nechyběl kouzelný lektvar,
olympijské hry, procházka černým lesem. Tábora se
zúčastnilo celkem 26 dětí. Pod záštitou města Českého Těšína se uskutečnilo odpoledne věnované dětem v rámci projektu „Prázdniny 2010“. Tímto
rovněž děkujeme za sponzorské dary na občerstvení
a odměny. Další aktivitou, která se již stala tradicí,
je Drakiáda. A že jde opékat párky na sněhu, jsme
Volnočasová oblast
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NEDĚLNÍ ŠKOLA

Zase jeden rok za námi. Chci se s vděčností
poohlédnout za tím, co jsme mohli prožít.
Práce s dětmi je velice zajímavá a přináší určitě
každému pracovníku nové poznatky. V době, kdy
myšlenky dětí a jejich volný čas zaměstnávají hry,
pasivita a čelí různým nástrahám moderní doby,
můžeme s nimi diskutovat a vyprávět jim
o biblických principech a vzorech z Bible, které
jsou zárukou pro šťastný život.
Už před pěti lety se rozběhl projekt dálková
adopce Anushky ze Srí Lanky. Anushka žije ve velmi
bídných podmínkách a díky příspěvkům všech dětí,
které na besídku nosí po celý rok 10 až 20 Kč může
chodit do křesťanské školy, učit se číst a psát.
V roce 2010 děti přispěly částkou 10 500 Kč.
Chci poděkovat za podporu Klubu mladých
Filadelfia a všem spolupracovníkům za věrnou
práci.

Jan Ručka
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Velká besídka:

Jan Ručka, Jolana Oszeldová
DiS., Renia Hlawiczková, Daniel Hlawiczka,
Mariana Karpetová, Darja Juhaščiková-Krupová
Střední besídka: Bc. Zdeňka Goryczková,
Hania Goryczková, Renata Juhaščiková
Malá besídka: Mgr. Tamar Mandrysz, Lenka
Grochalová, Karin Brozdová DiS., Mgr. Marta
Jalowiczorzová, Zuzanna Ručková, Kateřina
Ručková, Aneta Folwarczná, Krystyna Firlová,
Sylva Křižáková
Pomocníci: Aneta Zagorová, Marian Ručka

Cyklovýlet do Cisovnicy – navštívili jsme
historické stavení, kde jsme se na chvíli mohli
přenést do jiné doby a prohlédnout si oblečení
a vybavení domácností v minulém století. Děti si
také pochutnaly na domácích bramborových
plackách s cukrem. I když při startu poprchával
májový déšť, na zpáteční cestě se s námi loučily
rozkvetlé louky a hřejivé slunce.
Letní pobyt v Tyře byl určen pro děti od 4 do 12
let. Letos se pobytu zúčastnilo 38 dětí. Hlavním
tématem celého pobytu byl Daniel, jehož příběh by

měl být vzorem pro každého z nás. S dětmi jsme
prožili krásný čas při hrách, výletech, táboráku,
zpěvu písní. Velký dík si zaslouží jak kuchařky, tak
i celý tým, který se pečlivě připravoval a který na
táboře odvedl skvělou práci.
Drakiáda – Tak jako je již zvykem, jsme opět
mohli strávit příjemný čas na podzimní akci pro
děti. Naštěstí nám počasí přálo a vál silný vítr,
takže se draci krásně vznášeli ve vzduchu. Všichni si
mohli pochutnat na klobásách, které darovaly
Těšínské jatky, na buchtách a horkém čaji.
Výtvarný kroužek „Šikula“ – výroba
ekobetlému z běžných předmětů, které často
nevyužijeme a skončí v popelnici: zbytky papíru,
dřeva, atd. Děti z těchto věcí vyrobily nádherné
betlémy dle své fantazie. Hlavním cílem tohoto
kroužku bylo strávit spolu příjemný předvánoční čas
a naučit děti ekologicky myslet. Tyto akce se konaly
za finanční podpory Města Český Těšín.
Vánoční slavnost pro děti – program plný písní,
básníček a příběhů na téma: „Láska je největší dar,
a jestli můžeš, pošli ji dál.“ (M. Zmožek).
Volnočasová oblast

17

NZDM FONTÁNA

V Nízkoprahovém zařízení Fontána v Karviné
nabízíme dětem a mládeži pomoc a podporu
k úspěšnému zvládání životních úkolů a sociálních
nároků. Máme otevřeno čtyřikrát týdně a to od 14
do 18 nebo 19 hodin. Naší cílovou skupinou jsou děti
a mládež ve věku od 7 do 18 let. Do klubu přicházejí
party i jednotlivci. Mají možnost si zde zahrát hry
a popovídat si s vedoucími. Oslovujeme
je s nabídkou poradenství. Klienti docházejí docela
nepravidelně, podle toho v jaké partě jsou zrovna
venku a jak se jim chce do klubu.
Rok 2010 byl napěchovaný různými aktivitami.
Opět se vystřídali pracovníci a pak s novým školním
rokem i dobrovolníci. Od února se rozběhl hudební
klub Fusion se spoustou doprovodných aktivit
a koncertů. O prázdninách jsme pak pořádali tábor
a nově i hudební kemp. Také jsme v klubu
vymalovali, stěny jsou nově vyzdobeny graffiti.
Pokračovali jsme v organizování volnočasových
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akcí, jako jsou chaty, pobyty, tábory, ale potýkali
jsme se s problémem naplnění počtu účastníků.
Skupiny dětí, které nás navštěvují často mění nálady
a motivaci. Proto jsme od aktivit, na které jsme
neměli dostatek financí upustili, byly ztrátové. Starší
i mladší se obecně rádi účastní akcí, které jsou
v prostorech našeho „nízkopraháče“.
Organizovali jsme různé mimoklubové akce, např.
AirSoft. Nechyběla Noc na Fontáně, kterou děti mají
hodně rády. Několikrát jsme připravili Exit večery,
na nichž jsme pouštěli vždy jeden díl z cyklu
Exit316 a pak si na dané téma povídali. Pro mladší
děti jsme na klubu připravili různé párty (aprílovou,
vánoční, potáborovou, ...), pečení vánočního cukroví
a různé turnaje v ping-pongu a fotbálku. V rámci

Vedoucí: Bednarz Ryszard
Sociální pracovník: Bc. Czudek Johanka
Kontaktní pracovník: Ing. Malysz Marek
Pracovník na DPČ: Bc. Supik Markéta
Dobrovolníci: Veronika Laťoková, Filip
Boszczyk

poznávání naší přírody jsme podnikli výlet na
Ekofarmu do Beskyd, kde jsme absolvovali projížďku
na koních. Navštívili jsme i nedaleký Dinopark.
O prázdninách se několik našich dětí zúčastnilo
tábora WarCraft, který jsme připravili ve
spolupráci s klubem Bublina. Kromě mimořádných
akcí se naši mladí rádi předvádějí, čas od času máme
na klubu malé taneční vystoupení, beat-box nebo si
jen tak zpíváme v doprovodu kytary. Pár starších
kluků jsme naučili mixovat hudbu a byli jsme
u zrodu jejich hip-hop tvorby. Tyto akce jsou
podpořeny z finančních prostředků a dotací
statutarního města Karviné.
Jsme rádi za všechny dobrovolníky a pomocníky,
se kterými jsme měli možnost spolupracovat,
jmenovitě děkujeme Veronice Laťokové, Bc. Markétě
Supik, Áji Šimkové, Danieli Czudkové, Lence
Heligmanové, Lindě Štěpánové, Adamovi a Lence
Kochovým, Věrce Šimkové a Pavle Kepenyesové
a dalším, kteří přispěli svou prací našemu klubu.
Vážíme si Vaší práce.

kolektiv pracovníků NZDM Fontána
Sociální oblast Karviná
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FUSION KARVINÁ

Fusion bychom mohli nazvat jako Rock-pop-gospel
sbor s kapelou, který zahrnuje drama, tanec a další
formy umění. Cílem je budovat komunitu, kde si lidé
váží jeden druhého, pomáhají si a tolerují rozdílné
názory. Rozvíjíme kreativitu mladých lidí: učí se
zpívat, hrát na hudební nástroje, rozvíjí pohybové
a taneční dovednosti. Mají možnost seznámit
se s divadlem, vyzkoušet si jaké je to na jevišti.
Zkoušky probíhají jednou týdně 2 až 3 hodiny.
Začínáme rozezpíváním, po němž následuje
nacvičování písní. Po společném zpěvu věnujeme čas
přemýšlení nad Biblí nebo nějakému aktuálnímu
tématu. Závěr zkoušky je pro ty, kteří se chtějí učit
hrát na hudební nástroje.
Fusion odstartoval 2. února 2010 koncertem
ostravského TeenSingu, který byl určen pro základní
a střední školy, účastnilo se cca 500 studentů.
V návaznosti na tento koncert jsme začali zkoušky, na
které přicházelo kolem 30 studentů. Během prvního
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pololetí tento počet klesl k 15 až 20 uživatelům na
jednu zkoušku.
Na jaře jsme zorganizovali pobyt na chatě v Tyře.
Cílem pobytu bylo stmelení party, nácvik a příprava
na náš první koncert. Ten se uskutečnil v květnu
v rámci Bambiriády v Třinci. Pak následovaly ještě
dva koncerty, jeden v Karviné v rámci Dne sociálních
služeb a druhý v Oldřichovicích. Další významnou
akcí byl letní Fusion Kemp, který byl finančně
podpořen Nadací OKD. Společně s 22 studenty, 10-ti
členným Americkým týmem a vedoucími z ČR jsme
odjeli do Bílé v Beskydech, kde jsme strávili skvělý
týden. Studenti si mohli vybrat z 18-ti různých
workshopů, společně jsme se učili nové písně a taky
trávili čas přemýšlením nad různými tématy ze života.
Byl to čas intenzivních příprav na koncert, kterým byl
kemp zakončen. Ten se konal v restauraci Oceán
v Karviné. Na konci prázdnin se uskutečnilo
soustředění v Dolním Žukově pro přípravu na další
koncerty.
Dne 4. září jsme odehráli velmi povedený koncert
v Karviné v rámci Hornických slavností OKD. Na akci

Fusion Multi, jsme se setkali s dalšími Fusion sbory ze
Severní Moravy a Slezska. Pro zájem účastníků jsme
zorganizovali ještě jednu podzimní chatu. V listopadu
jsme se zapojili do Exit Tour. Společně se studenty
jsme vedli Fusion workshopy během dopoledního
programu a zároveň jsme uspořádali dvě mimořádné
zkoušky v odpoledních hodinách. Výsledkem této akce
bylo, že během dvou týdnu se počet uživatelů na
Fusion téměř zdvojnásobil. Aktuálně chodí na zkoušky
25 až 40 studentů.
Děkujeme všem, kteří s námi byli od rozjezdu
i v průběhu roku. Jmenovitě Terrymu English,
Milanovi Szturcovi, Kamilovi Szeligovi, Danieli
Czudkové, Filipovi Pindejovi, Danielovi a Anetě
Fukalovým, Samuelovi a Marušce Bockovým,
Markovi Zmudovi a spoustě dalším, kteří nám
pomáhali.

Ryszard Bednarz

Vedoucí: Ryszard a Noemi Bednarzovi
Členové týmu: Stanislav Czudek, Ing.
Malysz, Filip Boszczyk, Klára Hrabovská

Marek
Sociální oblast Karviná
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ZPRÁVA PRO SPOD

NZDM
F
ONTÁNA
NZDM Fontána na základě zákona o sociálně-

právní ochraně dětí má pověření v následujících
třech oblastech:
• Činnost zaměřená na ochranu dětí před
škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku
• Zřizování a provoz zařízení sociálně výchovné
činnosti
• Zřizování a provoz výchovně rekreačních
táborů pro děti
Smyslem NZDM je působit na děti a mládež
především preventivně. Klubová pravidla a přístup
k uživatelům vytváří prostředí, kde se dítě může
cítit bezpečně. Noví klienti k nám většinou
nepřichází s konkrétní zakázkou řešit problém;
jejich zakázka je aktivně strávit volný čas,
být s přáteli, bavit se, někam patřit... Vztah
důvěry, o který usilujeme, usnadňuje konkrétní
práci s jednotlivci a skupinami, kteří běžně
22

nevyhledávají standardní institucionální pomoc
a u nichž je důvodný předpoklad potřebnosti
a účelnosti této pomoci.
Jedním z nejčastějších problémů, který
pozorujeme je nezájem rodičů o prospěch dětí.
Místo toho, aby je vedli k plnění školních
povinností a docházce, často je ujišťují o jejich
názoru, že všechno je těžké a že na to nemají. Tento
přístup pozorujeme u obou věkových kategorií: jak
u mladších dětí, tak u klientů, kteří končí základní
školu a mají odevzdávat přihlášky na školy střední.
Jednomu klientovi, který nedokončil základní
vzdělání jsme pomohli s přijetím na střední školu,
na které aktuálně setrvává a dokonce má ambice
pokračovat v navazujícím studiu.
Součástí hudebního klubu jsou diskuze na témata
vedoucí k rozvoji jejich osobnosti. Nabádáme
účastníky k vzájemné pomoci. Několik účastníků se
aktivně zapojilo do přípravy programů na školách
v podpoře vedení hudebního bloku.
V dubnu jsme připravili besedu s psovodem
ostravského letiště. Jednalo se o přednášku na téma

drogové závislosti spojenou s ukázkou práce psa pro
vyhledávání omamných látek. Děti bedlivě vyslechly
přednášku. Pak měli možnost klást otázky
k danému tématu. Beseda byla zakončená ukázkou
práce psa pro vyhledávání drog. Uživatelům se
beseda velmi líbila.
S nástupem do školy a rozmachem používání
počítačů jsme si dali za cíl vysvětlit dětem zásady
bezpečného chování na Internetu. Potýkali jsme
se s problémy šíření fotek, které druhé uživatele
ponižovaly. Důraz jsme proto kladli na možnosti
zneužití zveřejněných informací.
V rámci vzdělávacího programu Exit Tour jsme
organizovali odpolední aktivity pro studenty
místních škol. Nově příchozí i stávající uživatelé
klubu tak byli společně účastni různých besed
a zkoušek na závěrečný koncert. Kromě zapojení do
hudebního vystoupení jsme s klienty navštívili
talkshow s bývalým narkomanem Romanem
Povalou. Vyprávění klienty zajímalo a v diskusi se
připojili svými otázkami.
Na klubech jsme v průběhu roku připravili

několik diskusních večerů, buďto jsme pouštěli
publicisticko-vzdělávací pořad Exit 316, který má za
cíl ukázat postoje podporující zdravý životní styl
a možnosti řešení každodenních problémů nebo
jsme shlédli film, o kterém jsme pak diskutovali.
I letos jsme pořádali letní stanový tábor.
Zúčastnilo se ho 22 uživatelů. Strávili jsme 12 dnů
obklopení přírodou v Jeseníkách. Tématikou jsme
zabruslili do válečných dob. Každé z dětí “hrálo”
specifickou úlohu ve svém týmu. Bojovníci museli
pochopit míru zodpovědnosti jednání se svou zbraní
a učili se taktizovat, lovci pak orientaci v terénu,
paladinové práci s ohněm. Každý člen své skupiny
pak vlastnil něco, čím byl pro skupinu
nepostradatelný. V soutěživých hrách se děti učily
součinnosti a společně procházely zkouškami
statečnosti.

Ing. Marek Malysz

Sociální oblast Karviná
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EXIT TOUR

Exit Tour je turné týdenních akcí navazujících na
televizní pořad Exit316 MISE. Turné již proběhlo
v 20 českých městech, dvou slovenských a jednom
polském městě ve spolupráci s 84 vybranými
středními školami. V každém městě probíhal Exit
Tour jeden týden. Díky velkým ohlasům se EXIT
Tour rozjíždí dále do střední Evropy. Nejen, že svou
působnost rozšířil do Polska a na Slovensko, ale
o další spolupráci komunikujeme s Ukrajinou,
Lotyšskem, Litvou, Rumunskem a dalšími zeměmi.
V rámci akce byl středním školám ve městě
nabídnut program, který byl koncipován tak, aby
svým charakterem zapadl do „minimálního
preventivního
programu“
vyžadovaného
Ministerstvem školství ČR. V Karviné se do
programu zapojily čtyři střední školy (Gymnázium,
Střední průmyslová škola, Střední zdravotnická škola
a Střední škola ochrany osob a majetku).
Typický Exit Tour den probíhal tak, že celá škola
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se sešla v tělocvičně, kde shlédli multimediální show,
jejíž součástí byl krátký koncert americké skupiny
Dizmas, seznámení s lektory a programem pro celý
den. Po hodinové show se studenti rozešli do tříd, kde
si vyslechli přednášky křesťanských lektorů na téma:
Sex AIDS a vztahy, Drogy, Šikana, Kyberšikana,
Image mladých lidí v USA a jiné. Studenti si mohli
vyslechnout velmi zajímavou přednáškou Tomáše
Graumanna na téma „Dvakrát zachráněné dítě“.
Pilotním programem v Karviné byl Fusion. Během

dopoledních i odpoledních zkoušek měli studenti
možnost se naučit dvě písně, které na závěrečném
koncertě mohli zpívat se skupinou Dizmas. Během
dopoledne měli studenti příležitost se zůčastnit dvou
přednáškových bloků. Program na školách byl
zakončen dalším hudebním vystoupením a pozváním
studentů na odpolední akce organizované ve
spolupráci s místními církvemi.
V rámci odpoledních programů proběhlo mnoho
zajímavých aktivit (diskuse s lektory přednášek
a členy kapely Dizmas, rozhovor s bývalým
narkomanem Romanem Povalou a Tomášem
Graumannem) a neformálních setkání (čajovny,
sporty), často s diskusí směřující ke smyslu života
a navazující na pořad Exit 316 Mise. Cílem těchto
setkání bylo navázat nové vztahy a vybudovat mosty
k pozvání na další programy (Fusion, Exit kluby,
dramaťák aj.) Celá akce byla zakončená v pátek
velkým koncertem skupiny Dizmas, kterého se
zúčastnilo kolem 400 mladých lidí.

Czudek Stanislav,
koordinátor Exit Touru
Jiné projekty
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PRÁZDNINY 2010
H
RY S AWANOU
akce se stala součástí již

Tato
8.ročníku
celoměstského projektu s názvem „Prázdniny 2010“.
Do tohoto projektu se zapojilo 14 organizací, které
ve městě Český Těšín působí a podílí se jakýmkoliv
způsobem na vyplnění volného času dětí. V rámci
této příležitosti jsou vydávány brožury, kde mají
děti možnost sledovat každý den, po dobu celých
letních prázdnin, která organizace si připravila
zábavný program a místo konání akce. Za svou
účast pak každý obdrží do brožury 1 razítko, které
se pak sčítá a na konci prázdnin jsou všechny děti
vyhodnoceny a odměněny. Zahájení probíhá na
náměstí první prázdninový den různými hrami,
rozdáváním brožurek a registrací prvních dětí.
Slavnostní zakončení je stanoveno na poslední
srpnovou neděli pod názvem „ Za strašidly na
Piastovskou věž“. Děti v maskách se sejdou před
budovou KaSS „Střelnice“ a průvod se vydá podél
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břehu řeky Olše na Piastovskou věž. Zde čeká na
děti zábavný program, mnoho soutěží, her
a zejména promenáda „strašidel“. Nejlepší z nich je
pak odměněna. Během programu si děti mohou
zakoupit lampion, se kterým vyjdou do průvodu ke
břehu řeky Olše, kde se rozloučí s prázdninami
velkolepým ohňostrojem. Celkem 118 různorodých
akcí se zúčastnilo přesně 3259 dětí.
Cílem akce „Hry s Awanou“ je uspořádat
zábavné odpoledne pro děti ve věkové kategorii 6-12
let v areálu Fitness centra na ul. Frýdecká
v Českém Těšíně. Pro děti jsou připraveny
nejrůznější hry z prostředí Awana klubu (Awana
čtverec, štafeta, třínohý běh, hra s kuželkou atd.).
I když dětem v tomto roce příliš nepřálo počasí,
přesto se zúčastnili v hojném počtu všech disciplín.
Tento den je tradičně ukončen u ohně dobrou
atmosférou a opékáním párků. Chleba a párky
nám poskytli pro tuto akci naši dlouholetí sponzoři,
za což jim patří upřímné poděkování.

Lenka Matulová,
kontaktní osoba v projektu „Prázdniny 2010“

Jiné projekty
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FINANČNÍ ZPRÁVA
VÝSLEDOVKA

Náklady

Materiálové
Opravy a údržování
Cestovné
Reprezentace
Služby
Osobní náklady
Ostatní
Celkem
Finanční dary nad 1 000,CB Karviná
CB Český Těšín
RC Trading, s.r.o.
SCEAV Oldřichovice
Celkem
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Výnosy

402
29
33
20
789
1 400
61

365
006
376
690
269
626
156

66
50
10
1

380
000
000
000

2 736 488

127 380

MPSV ČR
Magistrát Karviná
MÚ Český Těšín - rozpočet města
MÚ Český Těšín - PPK
MŠMT
Dary
Nadace OKD
Projekt IP OPLZZ
Tržby z prodeje služeb
Členské příspěvky AWANA
Turné pro Nízkoprahy III.
Úroky
Celkem
Hospodářský výsledek

600
105
180
58
100
172
65
825
608
7
5
1

000
000
000
000
000
081
000
000
382
000
900
004

2 727 367
-9 121

ROZVAHA
Aktiva
DHM do 40.000,Oprávky k DHM
Pokladna Český Těšín
Pokladna Fontána
Účty v bankách
Odběratelé
Ceniny
Poskytnuté provozní zálohy
Celkem
Pasiva
Dodavatelé
Mzdové náklady + odvody
Ostatní daně
Jiné závazky
Výdaje příštích období
Dohadné účty pasivní
Nerozdělený zisk / ztráta
Hospodářský výsledek
ve schvalovacím řízení
Celkem

k 31.12.2009
1 204 109
-1 204 109
15 265
3 144
339 727
243 750
-248 250

k 31.12.2010
1 283 258
-1 283 258
4 841
4 709
338 410
213 125
3 080
-248 250

0
0
0
24 000
0
0
32 228

0
270
-4 869
0
0
0
329 636

297 408

-9 121

353 636

353 636

315 915

315 915
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AKTIVITY V ROCE 2010
Průměrná účast na setkání
Pravidelná setkání celkem
Počet kontaktů
Mimořadné aktivity celkem
Počet kontaktů
Kontakty za kluby celkem

Mládež

Dorost

Awana

Nedělní škola

Fontána

Fusion

36
31
1 116
29
1 186
2 302

21
29
609
8
253
862

18
34
612
12
136
748

43
29
1 247
7
189
1 436

14
201
2 687
23
205
2 892

18
38
646
10
196
842

Kontakty KMF za rok 2010 celkem
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9 082

PODĚKOVÁNÍ

Z
A SPOLUPRÁCI
Děkuji všem pracovníkům i dobrovolníkům, kteří

se na naší činnosti podílejí aktivně a s plným
nasazením, bez nichž bychom nemohli poskytovat
služby v takovém rozsahu jako dodnes. Zvláštní
poděkování patří těm, kdo se za nás modlí a zvláště
dobrovolníkům, kteří nám pomáhají při pořádání
různých akcí a spolupracují s námi bez nároku na
odměnu. Nesmírně si jejich práce cením. Naší
touhou je, aby kvalita i šíře nabídky naší organizace
rostla ke spokojenosti nás všech.

Z
A FINANČNÍ PODPORU
Donátorům: MPSV, MŠMT, MSK, Město

Český Těšín, Magistrát města Karviná, Nadace
OKD,
Sponzorům a dárcům: CB Karviná
(66.380,-), CB Český Těšín (50.000,-), Těšínské
jatky, spol. s.r.o. (12.387,-), RC Trading, s.r.o.
(10.000,-), Lékárna na Ostravské, Mgr. L.Hoňková
(5.600,-), Řeznictví a uzenářství, Jan Bury –
Marian (2.714,-), CB Oldřichovice (1.000,-), VVISS,
a.s., Mlékárna Kunín,a.s., Jan Sikora – Pekařství,
TUMI, s.r.o, UNITED BAKERIES, a.s., (pobočka
Karviná-Hranice)

Za Klub mladých Filadelfia, Stanislav Czudek
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KONTAKTNÍ INFORMACE
Klub mladých Filadelfia
Studentská 25
737 01 Český Těšín
IČO: 69206341
telefon: 552 321 038
email: klub@filadelfia.cz
www.filadelfia.cz
Bankovní spojení:
ČSOB, Poštovní spořitelna a.s.
č.účtu: 153953152/0300
Registrace u MVČR:
VS/1-1/39104/99-R, 16. 2. 1999
Březen 2011
Náklad 200 ks
Návrh obálky: Marián Brchaň
Tisk: AZPROPRESS, s.r.o.
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