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Slovo úvodem

Milí přátelé, spolupracovníci a zájemci o naši službu, opět přicházíme
s ročním přehledem toho, co se dělo v jednotlivých našich klubech. Na jednu
stranu by se mohlo zdát, že se nic podstatného nemění, že kluby stále pracují,
opakuje se koloběh napojený na běh školního roku s podzimním rozjezdem,
milým vánočním intermezzem, jarním stupňováním tempa (nebo někdy
možná i klopýtáním:-) a letním prázdninovým táborovým vyvrcholením. Ale
pod povrchem věcí se mnohé mění, děti a mladí lidé, kterým se věnujeme,
rychle rostou a dozrávají, přecházejí z jedné věkové kategorie do další. Ale
i tým vedoucích a jejich spolupracovníků se mění, noví přicházejí, všichni
nabírají zkušenosti, někteří předávají své role a třeba i odchází jinam…To
je život. Práce s lidmi nikdy není stereotypní, protože každý člověk je jiný a
navíc se v čase mění. Co mne – a věřím, že nejen mne – ale těší, je to, že už
20 let Klub mladých Filadelﬁa pracuje a slouží dětem a mladým lidem, aby
smysluplně trávili volný čas s druhými a rozvíjeli vlastní obdarování, pracovali na svých slabinách a dozrávali v charakterní „dospěláky“. Věříme, že nás
k tomu Bůh povolává a že nás k tomu uschopňuje. Chci ze srdce poděkovat
všem vám bývalým i současným dobrovolným pracovníkům za vaše nasazení v této službě a přeji těm současným při ní hodně síly, odvahy, radosti a
samozřejmě Boží milosti. Děkuji jménem celého klubu také všem, kteří jste
nás jakýmkoliv způsobem podpořili a podporujete nadále.
Předseda výboru KMF Jaroslav Pokorný
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Něco z historie KMF
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.
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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 Odborem mládeže CB), později
přejmenovaná 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.
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.

5

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.
2011
Z důvodů ﬁnanční politiky státu jsme byli nuceni podat výpověď ze sociální
služby k 1. 11. 2011.
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 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.
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.
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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 začala fungovat kontaktní služba pro mladé ve věku
12–16 let s názvem WEN Outdoor, která se následujícího roku stala
samostatným klubem v rámci KMF
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Mládež - Basement
Dovolte, abych hned úvodem vyjádřil díky všem, kteří se na chodu klubu
mládeže podílí ﬁnanční nebo praktickou podporou – vedení Filadelﬁe, sboru
CB, rodičům a dobrovolníkům. Rok v mládeži se řídí školním rokem, tedy se
ten kalendářní dělí na dvě poloviny. V té první polovině do hlavních
školních prázdnin jsme prošli sérii zamyšlení na téma bolesti.
Na pravidelném setkávání jsme měli několik hostů, z nichž je třeba zmínit
Josefa Marhu, hokejistu NHL a švýcarské ligy, který hrál poslední dvě
sezóny své kariéry v české extralize. Ten k nám zavítal až z Hradce Králové
a měl poutavé povídání o svém profesním i soukromém životě. Před
samotnou besedou měli prostor přijít rodiče malých hokejistů bavit se o
hokejovém tréninku aj. Již druhým rokem jsme zorganizovali návštěvy
starších lidí, kdy jsme se zajímali o jejich životní příběh. Pevnou součástí
našeho klubu se staly Warrior Training a Mládež 20+.
I prázdniny byly plné aktivit. Žel sjíždění řeky letos nevyšlo, ale Roman
Hlawiczka zorganizoval vícedenní výlet k vodě a na konci prázdnin jelo 10
mládežníků na 2 dny do Vysokých Tater, kde jsme zdolali mimo jiné Rysy.
Znovu jsme organizovali anglický kemp, letos převzal vedení Mates Czudek
a Radek Folwarczný za dozoru Víti. Jsme vděční, že spousta mládežníků se
mohla zapojit, jedná se o událost, která pozitivně udává tempo naší mládeži.
Ještě více jsme se snažili vytvořit atraktivní potáborový program – fotbal
v nafukovacích koulích aj. Do nového školního roku jsme po několika
měsících hledání a vybírání
vstoupili jako mládež s novým názvem i logem, a sice BASEMENT, s
výhledem, že studenti z Č. Těšína si zaﬁxují pod tímto symbolem
akce/besedy/setkávání, které pro ně připravujeme. Letos jsme nabídli série
zamyšlení nad okruhy: dobrá zpráva, práce, Ježíš – člověk/Bůh.
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Mimoto jsme měli velice poutavý cestopis muže, který žil v Saúdské Arábii,
a tradiční vánoční párty jsme letos absolvovali v černobílém oblečení. Opět
jsme se scházeli alespoň 1x měsíčně v menším počtu, pod vedením: Jenny a
Landena, Mariany K. a Katky T., Davida R., Miri Z.a Judi H., Martiny P.,
Johanky Cz., Szymona F., Matese Cz. a Ondry Z. Na Vánoce jsme navštívili
klienty gerontocentra, kterým jsme zazpívali několik písní a přečetli vánoční
příběh. Té činnosti bylo opravdu hodně, proto využijte web mládeže, který
slouží jako kronika, kde jsou fotky a videa z akcí celého roku. Na závěr bych
chtěl poděkovat všem vedoucím, kteří se pustili do služby s touhou,
vytrvalostí a obrovskou láskou k mládežníkům, což věřím, že jde na chodu
klubu poznat.
Současný tým vedoucích: Monika Sližová, Miri Zwierzyna,
Basia Rzymanová, Mateusz Czudek, Radek Folwarczný, Ondra
Motyka, Michal Rzyman, Pavla Jalowiczorová, Jenny a Landen Llamas,
Jolka Kalniková, Lukáš Gwoždz, Kuba Dobeš a
Ondra Zwierzyna
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Dorost
Když se ohlédnu zpět na uplynulý rok, tak mám opravdu radost. To, co vidím,
je několik podařených akcí a množství “obyčejných” klasických pátečních
setkání. Ale věřím, že právě tato setkání, která jsou kvůli svým pravidelným
nárokům pro nás vedoucí mnohdy vyčerpávající, mají obrovský význam pro
duchovní i osobnostní růst dorostenců. Kromě her, chval, a spousty
srandy byly letos součástí dorostů i skupinky. V první polovině roku jsme na
skupinkách probírali biblickou knihu Daniel a po letních prázdninách jsme
začali s knihou R. Warrena „Proč jsme vůbec tady?“. Průměrně na dorost
chodilo asi něco přes 20 dorostenců.
Většinu sportovních aktivit pořádáme s týmem WEN Outdoor, takže o tom
v jiné sekci.
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Za dorost bych akorát zmínil dvě víkendovky v Tyře (únor a listopad) a tábor.
První chata byla společně s Hrádkem a na druhé jsme byli sami, našimi hosty
tam byli Jarek a Danka Pokorní.
Letošní tábor, ve stylu Robinsonův ostrov pod názvem “PřeŽij”, byl na
Slezské Hartě. Celým programem táboru, jak už název napovídá, jsme chtěli
poukazovat na to, jak v dnešní době jen nepřežívat, ale opravdově a naplno
žít.
Závěrem bych chtěl poděkovat vedení Filadelﬁe za podporu a týmu
vedoucích za vytrvalou službu.
Lukáš Juhaščik
Hl. vedoucí: Honza Czudek
Zástupce: Lukáš Juhaščik
Tým: Ester Czudková, Judith Hurta, Julie Zetková, Marian Ručka
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Awana
Opět a rád konstatuji, že rok 2017 byl pro Awanu požehnáním. Požehnáním
co do počtu dětí, nasazení vedoucích, prostorů pro vykonávání této služby
(sborové prostory + tělocvičny škol), organizačního zázemí spolku
Filadelﬁa. Děti slyší Boží Slovo a biblické principy, což je naším hlavním
posláním.
V poslední době se často setkávám s pochvalou od rodičů, že jedině na Awaně
se děti naučí biblické verše. Ano, důležitou součástí awanského programu je
učení se veršů zpaměti. Chci však apelovat na rodiče, že právě oni jsou velmi
důležití v povzbuzení a duchovním růstu svých dětí, nepodceňujme proto
naši úlohu jako rodičů v této oblasti.
Několik informací o akcích našeho klubu v průběhu roku 2017:
- celkový počet klubových setkání – 34
- pobyt na chatě Kolibiska (březen)
- přespávačka na Studni (březen, listopad)
- minitábor v Albrechticích (červen)
- tábor u přehrady Slezská Harta (červenec/srpen) – téma: Kde je můj poklad?
Celkem se tábora zúčastnilo 36 dětí.
- střídavě využíváme prostory klubovny na Studni a tělocvičny (v prvním
pololetí ZŠ Komenského a v druhém pololetí české Gymnázium)
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A co je u nás nového? Od začátku školního roku běží nový program
zaměřený na děti předškolního věku (4-6 let) pod názvem Awana Méďové.
Tento program je založen na komplexním vyučování biblických veršů a
příběhů, to znamená, že na téma konkrétní lekce jsou zacíleny všechny části
klubového setkání (slovo, aktivity, hry). Méďa a jeho kamarádi provázejí
děti příručkou, kterou rodiče dětem čtou a kde se ony zábavnou formou a
v bezpečí domova dozvídají první informace o Bohu, Pánu Ježíši, Bibli a
základních biblických pravdách. Vše je podpořeno verši z Písma, které se
děti učí zpaměti (a jde jim to výborně). Jsme z této nové služby nadšeni a
chci poděkovat všem, kteří se aktivně na jejím chodu podílejí
(maminky: Zdeňka G., Markéta S., Katka S., Zuzka N., Petra W., a mladé
slečny z dorostu: Natálka K., Verča (Thao), Oli a Magdzia F.)
Za modlitby a podporu děkují vedoucí: Marek Supik, Lukáš Makula, Ondra
Motyka, Roman Hlawiczka, Eliška Motyková, Dorota Folwarczná, Žaneta a
Gabriela Šestákové, Michaela Jaworská, Tomáš Brozda.
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Nedělní škola
V našem klubu nedělní školy se stále něco děje. S dětmi hrajeme různé hry,
vyučujeme je Božím pravdám. Na naše nedělní setkání 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 sálu. Děkujeme Bohu za to, že máme tolik
dětí ve sboru a mohli jsme organizovat dva týdenní letní tábory pro děti,
které se uskutečnily na chatě v Tyře.
Tým lidí, kteří vyučují na besídkách, tvoří tyto osoby: Kamil Raszka, Marta
Jalowiczorzová, Silvie Boszczyková, Ester Vacková, Renata Hlawiczková,
Radek Brozda, Karina Brozdová, Eliška Motyková, Jana Šebešová, Monika
Sližová, Lucie Raszková, Klára Olszarová, Martina Byrtusová.
Chceme poděkovat všem dobrovolníkům, kteří se podíleli na přípravě a
realizaci táborů v Tyře, dále sboru CB a dalším sponzorům za ﬁnanční i
jinou podporu, a hlavně Pánu Bohu za jeho péči o služebníky a všechny
děti ve sboru.
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Klub dobrá zpráva
Jsem vděčný spolu s manželkou a dalšími dvěma vedoucími Markem a
Lukášem za náš klub a každé nové dítě, které na něj začalo chodit, a také
za ty, kteří docházejí pravidelně. Také jsme vděční Bohu za to, že otevírá po
malých krůčcích dveře u rodičů, kteří se nejdříve bránili a nechtěli své děti
na klub pouštět. To můžeme vidět jako velkou milost, že někteří tito rodiče
se sami od sebe po delším čase rozhodli to svým dětem umožnit. Náš klub
probíhá v pátky od 16 do 18 hodin. V letním období vycházíme s dětmi ven
do nedalekého parku Boženy Němcové, kde můžeme hrát venkovní hry a děti
si při nich mohou zaběhat. Aktivit děláme více, jako například přespávačky,
chaty, letní tábor. Samozřejmostí je ta “Dobrá zpráva”, kterou můžeme ve
svobodě předávat dětem na každém setkání nebo akci. Děkujeme za to, že
můžeme i v tomto čase šířit evangelium. Za klub Adam s Lenkou Kochovi.
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WEN Outdoor
Je za námi druhý rok fungování klubu WEN outdoor. V průběhu roku 2017
jsme mohli zorganizovat 14 skvělých akcí, od večerních, přes denní až po
několikadenní. Všechny tyto akce se konaly mimo sborové prostory, byli
jsme v přírodě, cestovali jsme auty do různých míst, proto jsme velice vděční
Pánu za ochranu. V průběhu tohoto roku jsem si uvědomoval, jak nelehké je
přivádět na naše aktivity mladé lidi zvenku, kteří nemají kontakt na náš sbor.
Klíčovým prvkem našeho klubu je to, že mladí lidé ze sboru v
dorosteneckém věku zvou na jednotlivé akce své kamarády, čímž bych je
chtěl opět k tomu povzbudit. Osobní vztahy jsou tím nejcennějším. Věřím,
že Pán nás vedoucí povede v trpělivosti a vytrvalosti při dalších krocích v
této službě v první linii.
Děkuji týmu, který investuje svůj čas, i když to často při práci a studiu není
jednoduché.
Daniel Kotajny
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Finanční zpráva
VÝSLEDOVKA

k 31. 12. 2017

Náklady k 31. 12. 2017
Materiálové
Opravy a udržování
Cestovné+přepravné
Ubytování a strava
Služby
Nájemné
Osobní náklady
DDHM
Poplatky, pojištění
CELKEM

Výnosy

313 631,1 400,38 204,223 573,48 553,108 544,186 371,109 649,66 851,1 096 776,-

k 31. 12. 2017

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
Ostatní dary
Dotace SmVak
Tržby z prodeje služeb
Darovaný materiál
Úroky
CELKEM
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

199 000,110 000,90 000,50 000,76 650 21 900,10 000,15 000,512 617,19 534,23,1 104 724,7 948,-
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ROZVAHA

k 31. 12. 2017

Aktiva

k 1. 1. 2017

DHM do 40.000,-

1 174 885,-

1 174 885,-

Oprávky k DHM

1 174 885,-

1 174 885,-

430,-

1 073,-

174 238,-

181 271,-

CELKEM

174 668,-

182 344,-

Pasiva

k 1. 1. 2017

Pokladna Český Těšín
Účty v bankách

k 31. 12. 2017

Odběratelé

k 31. 12. 2017

Dodavatelé
Mzdové náklady + odvody
Ostatní daně

272,-

Jiné závazky
Nerozdělený zisk / ztráta
Hospodářský výsledek
CELKEM

104 683,-

174 396,-

69 713,-

7 948,-

174 668,-

182 344,-
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Aktivity v roce 2017
Mládež

Dorost

Awana

Nedělní škola WEN

Klub dobrá zpráva

Průměrná účast na setkání

40

22

25

55

16

8

Pravidelná setkání celkem

41

28

34

40

0

40

1640

616

850

2200

0

320

11

7

9

2

14

4

300

168

263

62

224
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Počet kontaktů
Mimořádné aktivity celkem
Počet kontaktů
Kontakty za kluby celkem

Kontaktů KMF za rok 2017 celkem 6673

Poděkování
Za ﬁnanční podporu
Donátorům: Město Český Těšín, MŠMT, Církev bratrská Český Těšín, Církev bratrská
Karviná, SmVak Ostrava, a.s.
Sponzorům a dárcům
Těšínské jatky s.r.o., VVISS a.s.
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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