Klub mladých Filadelfia
výroční zpráva 2016
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Slovo

úvodem

Milí čtenáři, zvláště spolupracovníci a podporovatelé!
Další rok je za námi a to mne přivedlo k myšlence, jak obrovskou hodnotu
má čas. Každý z nás se může podívat na ten uplynulý rok a hodnotit, kolik času
jsme promarnili a kolik využili. Který čas je dobře využitý? Věřím, že určitě
(a možná zejména) ten, který věnujeme druhým, když do nich investujeme tak,
že rostou. To jistě platí v různých oblastech lidského života – v manželství,
rodině, škole, práci, službách…
Jedním z cílů Klubu mladých Filadelﬁa je právě vytváření prostoru pro
hodnotné využití času dětí a mladých lidí, ať už tím, že se dozvídají a učí nové
věci, sdílejí se, hrají, zpívají, sportují, přebírají zodpovědnost, učí se praktické
dovednosti, tráví čas v přírodě atd. Ale vy – vedoucí klubů, členové týmů,
pomocníci a podporovatelé při různých akcích a táborech – právě vy jste
využívali a využíváte čas ještě hodnotněji tím, že jste ho mnoho věnovali dětem
a mladým lidem, že jste do nich investovali právě čas, ale i úsilí, energii,
modlitby, někdy i své nervy i ﬁnance, a to proto, aby rostli a zdravě se rozvíjeli
po duchovní, duševní i tělesné stránce. A za to vám všem patří veliké
poděkování.
Začal nám další rok, můžeme se všichni těšit, že ještě máme čas, že máme
nové příležitosti jej kvalitně využít – nejen pro sebe, ale i pro druhé, zvláště pro
děti, dorostence a mládež. (viz Bible, List Galatským 6, 9 – 10). A to ze srdce
všem nám přeji.
RNDr. Mgr. Jaroslav Pokorný, předseda výboru KMF
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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 Dorostu. 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
Svou 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. KMF se
poprvé zapojilo do městského
projektu Dětského dne ve Fitness
centru.

Z hstoie

2003
Činnost Klubu mladých Filadelﬁa
nezůstala omezena jen na působení ve městě Český Těšín.
V nedalekém městě Karviná bylo
založeno „Volnočasové a komunitní
centrum Fontána.“
2004
Byl založen modelářský a výtvarný kroužek – Šikula. Dalšími
akcemi probíhajícími ve spolupráci s jinými institucemi jsou
konference pro mladou generaci „Dílny“ (s Odbo-rem mládeže
CB), později přej-menovaná na „Houba“.
2005
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.
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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.
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.
2010
Od února se v Karviné rozběhl hudební klub
Fusion se spoustou doprovodných aktivit a
koncertů.

pokračuje ve svém pravidelném scházení a
rozšiřuje setkávání o drama a taneční workshop.
Hudební skupina taktéž začala pravidelně zkoušet
jeden den v týdnu. Soubor Fusion přichystal turné
pro školy.

2011
Z důvodů ﬁnanční politiky státu jsme byli nuceni
podat výpověď ze sociální služby k 1. 11. 2011.

2013
Ředitel KMF Stanislav Czudek, který byl u zrodu
organizace a vedl ji až doposud, odstoupil ze své
funkce na výroční konferenci KMF a na jeho místo
byl zvolen Marek Hlawiczka.

2012
Poskytování sociálních služeb v NZDM Fontána
bylo ukončeno k 31. 1. 2012. Nízkoprahové
zařízení pro děti a mládež Fontána (NZDM
Fontána) je přejmenováno na klub Fontána a dále
poskytuje volnočasové aktivity pro děti a mládež
z Karviné a okolí. Hudební soubor Fusion

2014
Od září 2014 v Karviné znovu ožil Klub Dobré
zprávy pro děti v dorostovém věku. K 31.12 zaniká
klub Fusion v důsledku malého počtu dobrovolných pracovníků. Doufáme, že časem v nějaké
formě práce s mladými v Karviné opět začne.
2015
Poprvé se kvůli velkému zájmu dětí letní dětský
tábor Klubu Nedělní škola uskutečnil ve dvou
turnusech, a to na novém místě v Horní Bečvě.
2016
Pod klubem Dorostu začal fungovat WEN.
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Mládež

Uplynulý rok v mládeži byl velice pestrý a během celého roku jsme měli
spoustu aktivit. Po Novém roce jsme měli seriál o Boží vůli, na který se
připravili členové mládežového týmu. Také jsme měli možnost rozjet
bodybuildingový program Warrior training pod vedením amerického
mariňáka, který se koná 3x týdně jak pro kluky, tak i pro holky, a samozřejmě
mládežníci mohou pozývat své kamarády a posilovat společně, vždy s krátkým
zamyšlením na konci. Dále se jednou měsíčně pořádaly skupinky, kde jsme se
zaměřovali na rozvoj osobních vztahů a hlouběji jsme zkoumali Písmo. Také se
pořádaly English cluby pod vedením Landena a Jenny, do kterých se zapojilo
mnoho studentů z okolních středních škol s touhou zdokonalit svou
angličtinu.
O prázdninách, jak už tomu bývá zvykem, se jelo na English camp pod
vedením Víti, kde jsme mohli oslovit mnoho studentů a také mnoho z nich se
později přišlo podívat na mládež a někteří se dokonce stali součástí naší
mládeže. Samozřejmě nemůžeme zapomenout na dva turnusy vody pod
vedením Szymona Czudka, kde měli mládežníci a jejich kamarádi možnost
sjíždět řeku Otavu a řeku Hron a budovat tak vztahy jak mezi sebou, tak

k přírodě, a při večerních programech se dozvěděli něco nového o Bohu a
Bibli.
V novém školním roce se začalo s Alfou pro mládež, kterou jsme se snažili
zaujmout naše kamarády a spolužáky a kde se rozebíraly mnohé biblické
pravdy. Měli jsme tak možnost pozvat své nevěřící kamarády a diskutovat s nimi na témata jako
například.: Ježíš, víra, kříž aj. Atmosféra byla čas od času napjatá, ale ve většině případů jsme mohli vést
dobré rozhovory a ukazovat na hodnoty, které jsme přijali díky Kristu. Nechyběly ani chaty separé, když
holky zůstaly ve sborovém domě na Studentské, pekly lahodné dortíky a studovaly knihu Efezským. Kluci
naopak jeli na chatu do Nýdku, která se nesla v duchu “opravdového mužství”, a podrobili se veliké výzvě,
když museli projít trasu okolo 30km s názvem “Tour de Nýdek”, a večer pak mluvil na téma mužství bývalý
americký mariňák Casey Yorman. O vánocích se pořádala párty ve stylu 80. let, při které jsme zažili kopec
srandy, ale také si připomněli Kristovo narození.
Na závěr bych chtěl poděkovat našemu sboru, Filadelﬁi, mládežovému týmu, hlavnímu vedoucímu
Ondrovi, ale také všem, kteří se jakkoliv podíleli na chodu mládeže v uplynulém roce, bez vás by tato
práce nebyla možná. Největší díky však
patří Bohu za to, že nás znovu převedl i
tímto rokem, a i když bylo mnoho
těžkých situací a rozhodnutí, Bůh se
postaral a nedopustil nic zlého.
Mateusz Czudek
Tým mládeže: Ondra
Zwierzyna, Mateusz Czudek,
Miri Hurta, Basia Rzymanová, Klára
Olszarová, Pavla Jalowiczorzová, Radek
Folwarczný, Ondra Motyka, Szymon
Filipek, Monika Sližová, Daniela Adamek
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Rok 2016 byl pro dorost plný změn. Jednou z hlavních bylo to, že jsme
založili nový klub pro věkovou kategorii dorostu. Zajedno jsme si uvědomili, že
dorostenci mají málo pohybu, navíc se nám zdálo, že pravidelné dorosty v
pátky nebyly tím správným místem pro pozvání svých kamarádů, proto přišla
myšlenka vytvořit nový klub WEN (z anglického We Enjoy Nature – Užíváme si
přírody). Vidím v tom velký přínos a především něco, co jsem dlouhou dobu
měl na srdci.
Dorost jako takový funguje dobře, nechci říct, že skvěle, protože pořád je na
čem pracovat, ale jsem rád, že stále můžeme stát na základech těch, kteří v této
službě šli před námi. V této zprávě bych zmínil pouze tři velké akce, které jsme
uspořádali.
Jako dorost jsme měli možnost vést nedělní shromáždění 22.5. Chtěli jsme do
toho zapojit velké množství dorostenců a jsem vděčný za to, že jsme mohli
vidět ten obrovský potenciál, který v dorostencích máme.
Další velkou akcí byl v létě tábor v Jeseníkách ve westernovém stylu. Díky Bohu
za počasí a především za ochranu. V říjnu jsme byli s dorostem na celostátním
sjezdu dorostu v Praze. Byl to pro mnohé velký zážitek, ale také jsme vděčni, že
Pán Bůh se skrze program dotýkal mnohých.
Na pravidelných schůzkách máme zhruba 25 dorostenců a většinu akcí, které
jsme organizovali, jsme přesunuli do klubu WEN. Více informací naleznete na
našich stránkách dorostu.
V závěru bych chtěl poděkovat vedení Filadelﬁe a všem vedoucím za jejich
věrnou službu v dorostu a také všem dalším, kteří se jakkoliv zapojili na našich
akcích.
Honza
Tým vedoucích:
Honza Czudek - hl. Vedoucí / Lukáš Juhaščik - zástupce
Tým:
Marián Ručka, MUDr. Ester Czudková, Judith Hurta, Janina Pawlitko, DiS., Martin
Pawlitko, Kasia Lipusová, Julie Zetková, Izabela Adámek
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Dorot

S radostí v srdci a velkou vděčností mohu říci, že každý rok je pro Awanu požehnáním. Ne jinak to bylo
v roce 2016, kdy jsme opět mohli vítat děti na pravidelných setkáních (celkem jich bylo 31). Jsme rádi, že
tato služba stále plní své hlavní poslání – povzbudit děti jako malé misionáře ve svém okolí.
Co se v roce 2016 událo (stručně)?

Awana

- velmi oblíbené nocování na Studni
- víkendový pobyt na chatě Lípa - čas prohlubování vzájemných vztahů a
svědectví
- letní stanový tábor v Horním Údolí – téma „život v přírodě“ s biblickým
propojením
- vánoční setkání v retro stylu
Výše uvedené aktivity se často stávají prvním krokem k navázání nových
kontaktů. „Základnu“ tvoří naše sborové děti, dále přicházejí také děti
z okolních sborů a děti z nevěřících rodin. Od začátku nového školního roku
sledujeme nárůst jak sborových, tak i nevěřících dětí. Celkem se nás nyní schází
35 dětí a 10 vedoucích.
Novým programem v rámci Awana klubů v ČR je klub Méďa. Jedná se o klub
určený předškolním dětem ve věku od 4 do 6 let. Plánujeme zorganizovat
několik pilotních setkání pro zjištění zájmu dětí a rodičů.
Naši minulou výroční zprávu jsme pojali jako malou analýzu, ze které vyplynula
potřeba nových vedoucích. Děkujeme Pánu, že tuto potřebu naplnil. Do služby
se připojilo 5 mladých dívek, z toho čtyři z nich si pamatujeme jako „awaňačky“.
Jsme za ně velmi rádi, nezapomněly a mohou tak předávat své klubové
zkušenosti dál.

Děkujeme tímto celému týmu vedoucích za pravidelnou práci, ochotu, nasazení:
Marek Supik, Lukáš Makula, Ondra Motyka, Roman Hlawiczka, Eliška Motyková, Žaneta Šestáková, Gabriela
Šestáková, Dorota Folwarczná, Tomáš Brozda, Michaela Jaworská, Ing. Kateřina Supiková.
Velké díky patří zázemí Klubu mladých Filadelﬁa a sponzorům, bez kterých by se těžko realizovaly některé
akce a plány. Děkujeme, že nás podporujete.
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Nedělní
škola

Pán Bůh nás má rád, je s námi ve službě, žehná nám v osobních životech.
Děkujeme Bohu za to, že máme tolik dětí ve sboru a mohli jsme pro ně, ale i
pro jejich kamarády, organizovat dva týdenní letní tábory, které se
uskutečnily na chatě v Tyře.
Na setkání v nedělní besídce chodí okolo 64 dětí. Děti jsou rozděleny dle
věku do čtyř skupin, dvě skupiny se scházejí v kostele (pokoje nahoře) a další
dvě skupiny starších dětí se scházejí na ul. Studentské v klubovně a v sále.
Tým lidí, kteří vyučují na besídkách, tvoří tyto osoby: Mgr. Kamil Raszka, Mgr.
Marta Jalowiczorzová, Katarzyna Kotajná, Mgr. Silvie Boszczyková, Ester
Vacková, Renata Hlawiczková, Mgr. Radomír Brozda, Karin Brozdová, DiS.,
Eliška Motyková, Jana Šebešová, DiS. a nové přírůstky do týmu Monika
Sližová, Lucie Raszková, Klára Olszarová.
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Šikula

Tento rok, se kroužek ,,Šikula" konal jen jednou, zato to byl skvělý čas. Při
vyrábění vánočních výrobků děti zapojily svou fantazii a vytvořily ozdoby plné
kreativity. Bylo nás méně, ale mohli jsme si vychutnat rodinnou, vánoční
atmosféru. Za skvělé zázemí vděčíme Jankovi Ručkovi. Jme velmi vděční, že
můžeme využívat tyto prostory. Děkujeme združení Filadelﬁa a sboru za
podporu a těšíne se na další kroužky, které bychom opět chtěli organizovat
pravidelně.
Monika Sližová
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Klub

Dobrá
zpráva

V minulém roce se na našem klubu děti prostřídaly. Starší děti odešly
vzhledem k věku a díky Pánu některé z nich přešly do dorostu Český Těšín.
Nové děti nám „omládly“, máme nové prvňáčky, které musíme učit všechno
nové. Je to pro nás radost vidět, jak děti z nevěřících rodin dochází na náš
klub a rodiče je doprovázejí. Také pevně věříme, že i skrze KDZ můžeme
navázat vztahy s rodiči, a tak jim předávat to nejvzácnější. Na náš klub teď
dochází kolem 10 dětí. Také máme dobrovolníky, kteří s námi nesou tuto
zodpovědnost, těm vyjadřujeme spolu s Lenkou velké díky. Chtěl bych
připomenout veršík na rok 2017, který jsme si vytáhli pro Klub dobré zprávy,
který je napsán v Jan 4:13-14. „Každý, kdo pije tuto vodu, bude znovu
žíznit,“ odpověděl JEŽÍŠ. Kdo se však napije vody, kterou mu dám já,
nebude žíznit už nikdy. Voda, kterou mu dám, se v něm stane pramenem
vody tryskající k věčnému životu. Když převedu tento verš na náš klub, tak i
přes mnohé pochyby, jak se bude dále klub vyvíjet, jakým směrem se vydat,
jsem si jist, že Pán Bůh je stále s námi a jedině On může přivádět lidi k vodám
živým. Věříme, že v našem případě se to děje přiváděním dětí do našeho
klubu.
Adam Koch, vedoucí klubu
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Aktivity
v

uplynulém
roce

rok 2016
Průměrná účast
na setkání
Pravidelná
setkání celkem

Mládež Dorost

Nedělní
Awana
škola

Šikula

Klub
Dobrá
zpráva

44

25

24

50

6

6

42

26

31

44

0

43

Počet kontaktů

1848

724

744

2200

0

258

Mimořádné
aktivity celkem

21

8

6

2

1

4

Počet kontaktů

300

204

120

150

6

25

2148

928

864

2350

6

283

Kontaktů KMF za rok 2016 celkem =

6579

Kontakty za
kluby celkem
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Výsledovka

Finanční
zpráva

Náklady k 31.12.2016
280 865
2 000
52 995
295 475
61 366
123 950
231 240
67 833
15 084

Materiálové
Opravy a udržování
Cestovné+přepravné
Ubytování a strava
Služby
Nájemné
Osobní náklady
DDHM
Poplatky, pojištění

1 130 808

CELKEM
Výnosy k 31.12.2016
Církev bratrská Č. Těšín
MÚ Č. TĚŠÍN - z rozpočtu města
MŠMT
MÚ Č. TĚŠÍN - prevence proti
kriminalitě
MÚ Č. TĚŠÍN - tábory
MÚ Č. TĚŠÍN - Outdoor
Nadace OKD
Dotace SmVak
Tržby z prodeje služeb

165 800
100 000
80 000
43 000
55 635
32 000
44 200
25 000
627 802
27 062

Darovaný materiál
ÚROKY

22

CELKEM

1 200 521

Hospodářský výsledek
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69713 Kč

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

k 1.1.2016
1 140 130
-1 140 130
968
103 715
0
104 683

k 31.12.2016
1 174 885
-1 174 885
430
174 238
0
174 668

Pasiva
k 1.1.2016
Dodavatelé
Mzdové náklady +
odvody
Ostatní daně
Jiné závazky
Nerozdělený zisk / ztráta
Hospodářský výsledek
CELKEM

- &14 -

k 31.12.2016
0

0

0

0

0
0
110 923
-6 240
104 683

272
0
104 683
69 713
174 668

Poděkování

Za ﬁnanční podporu
Donátorům: Město Český Těšín, MŠMT, Církev bratrská Český Těšín, Církev
bratrská Karviná, Nadace OKD, SmVaK aqualia a.s.

Sponzorům a dárcům
Těšínské jatky s.r.o., TUMI s.r.o. OVOCE – ZELENINA

Za spolupráci
Chci vyjádřit poděkování dobrovolným pracovníkům, kteří s nasazením
vykonávali svěřené úkoly, věnovali svůj čas a energii a mnohdy kus sebe ve
prospěch činnosti Klubu mladých Filadelﬁa. Děkuji zvláště vedoucím
jednotlivých klubů i jejich spolupracovníkům za celoroční vytrvalou mravenčí
práci, ale i těm, kteří vypomáhali při různých speciálních aktivitách, víkendových
akcích či letních táborech, a to jak v přímé práci s dětmi a mládeží či v rámci
technicko-hospodářského zabezpečení. Bez všech vás by to nešlo a doufám, že naše spolupráce
k prospěchu dětí a mladých lidí bude pokračovat. Ještě jednou díky moc.
Ředitel Klubu mladých Filadelﬁa Marek Hlawiczka
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Klub mladých Filadelﬁa, z.s.
Adresa
Studentská 1631/25, Český Těšín
Web
www.ﬁladelﬁa.cz
E-mail
klub@ﬁladelﬁa.cz
Telefon
552 321 038
Číslo účtu
153953152/0300
IČ
69206341
Registrace u MV
VS/1-1/39104/99-R, 16.2.1999

Březen 2017
Náklad: 100 ks
Graﬁka: Rut Vretonko, DiS.
Tisk: AZPROPRESS, s.r.o.

