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Milí přátelé, spolupracovníci a podporovatelé naší služby!

Už 20 let pracuje spolek s názvem Klub mladých Filadelfia v oblasti Českého 
Těšína, případně Karviné. Za tu dobu se mnohé změnilo, a to jak prostředí, 
ve kterém sloužíme, tak i struktura našeho spolku: vznikaly nové kluby, 
přicházely nové nápady, jindy se kluby měnily a přejmenovávaly, někdy i 
zanikaly. 
Je to dáno i tím, že jsme lidé a pracujeme s mladými lidmi, a lidé sami se 
mění a vyvíjejí, stejně jako celá lidská společenství. 
Co se ale (alespoň zatím ) nemění, je celkový název naší organizace: 
„Klub mladých Filadelfia“. 
Slovo Filadelfia pochází z řečtiny a znamená v překladu
 „bratrská (sourozenecká) láska“. 
Z  reality kolem nás bohužel víme, že ne vždy jsou sourozenci příkladem 
láskyplného vztahu. Ale v knihách Nového zákona je tento termín používán 
v přeneseném smyslu o lásce mezi těmi, kteří uvěřili v Ježíše Krista. 
Tyto lidi, bez ohledu na národnost, věk, sociální postavení či schopnosti, 
spojuje to, že poznali a prožili bezpodmínečnou Ježíšovu lásku ke své osobě. 
A tato láska je vede k tomu, aby se takto učili milovat i jeden druhého a vůbec 
lidi kolem sebe. 
Výše jsem psal, že mnohé se – i v naší organizaci - mění, ale věřím, že tato 
Ježíšova láska se nemění, je trvalá, a že ona je tou hlavní pohnutkou, která 
způsobuje, že i v  měnících se podmínkách chceme dále sloužit dětem a 
mladým lidem, předávat jim tuto lásku a pomoci jim, aby dozrávali v jedince, 
kteří budou přínosem pro své rodiny, zaměstnání i celou společnost.
Chci velmi poděkovat všem, kteří se na této službě podíleli a podílejí, a také 
všem, kteří nás v tom jakýmkoliv způsobem podporují.

    Předseda výboru KMF Jaroslav Pokorný

Slovo úvodem
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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.

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.

Něco z historie KMF
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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.“

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.

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.
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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.

2014

Od září 2014 v Karviné znovu ožil Klub Dobré zprávy pro děti v doros-
tovém 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.

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.

2018

Klub Awana se přejmenoval na SW klub a klub Mládež na klub 
Basement, oba pokračují v obdobné činnosti pro dané věkové kategorie. 
Pro nedostatek dětí v příslušném věku ukončuje činnost Klub dobrá zpráva 
v Karviné. Novou součástí KMF se naopak stává klub Méďa pro předškolní 
děti ve věku 4 až 6 let. Významnou novinkou je zprovoznění vlastní 
táborové základny v Dolní Lomné.



   6

Rok v našem klubu se řídí školním rokem, tedy se dělí na dvě poloviny. 
Je těžké tedy toto období pojmout celistvě. Za sebe musím říct, že velkou 
energii nám dodal letošní English Sport Camp. Ten po několika letech 
opustil kapitán Víťa a výborně se toho ujali Radek a Mates. Na letošní camp 
přijelo spoustu studentů z Českého Těšína a okolí a mohli jsme si společně 
užít i potáborové aktivity. Jsme rádi za hodnocení jedné účastnice v rámci 
programu během nedělní bohoslužby.

Na náš klub chodilo do léta v průměru 35 studentů. Od podzimu se situace 
trochu změnila, několik lidí dorostlo, někdo začal pravidelně navštěvovat 
jiný klub, tedy průměrně nás chodilo ke konci roku 25 studentů.

Před námi stojí výzva vytváření programu a poselství, které bude měnit 
životy a společnost, aby to bylo životy proměňující, zároveň „chytlavé“ a 
relevantní současné době.

Využijte web mládeže, který slouží jako kronika, kde jsou fotky z loňských 
akcí. Na závěr bych chtěl poděkovat všem vedoucím, kteří se pustili do 
služby s touhou, vytrvalostí a obrovskou láskou k mládežníkům.

Za tým vedoucích

Ondra Zwierzyna

Mládež - Basement



Rok 2018 byl rokem změn. Nové tábořiště, velká skupina nových 
dorostenců, která přišla od září, změna v týmu - obměna vedoucích.

O Velikonocích jsme připravili evangelizační představení v rámci 
bohoslužby pro veřejnost. Scénka měla upozornit na křehkost našeho života 
a klást otázku, co s námi bude po smrti. Před kostelíkem byly umístěny 
po dobu dvou týdnů i symbolické bílé kříže, které dávaly kolemjdoucím 
možnost zamyslet se nad těmito otázkami. Tábor probíhal na úplně 
novém místě v Dolní Lomné, kde se nám moc líbilo. Zažili jsme podzimní 
společnou chatu s dorostem z CB Sosna. Další významnou událostí byl 
celostátní sjezd dorostu CB v Praze, na který jsme jeli v hojném počtu.

S novým školním rokem se k nám připojili noví dorostenci a pravidelně se 
nás schází kolem 30.

Čeká nás změna hlavního vedoucího. Honza Czudek se po dlouholeté 
službě v dorostu rozhodl, že předá zodpovědnost Lukášovi Juhaščikovi. 
Modlíme se o moudrost a Boží vedení pro oba. Děkujeme všem lidem ze 
sboru, kteří nám pomáhali na různých akcích, např. vedoucí na táborech, 
kuchaři, hosté na dorostech, pobytech. Věříme, že služba dorostu přináší 
ovoce a budeme rádi, když na nás budete nadále myslet ve svých 
modlitbách.

Za tým dorostu Ester Czudková

Dorost
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Klub je určen dětem od 7 do 12let. Schází se každý pátek na ulici 
Studentské v čase od 16:00 do 18:30. Děti jsou při programu rozděleny 
podle věku, a to na „mladší skupinu“ (od 7 do 9) a „starší skupinu“ (od 9 
do 12). A proč klub SW, co tato zkratka znamená? S je SPORT a W – VÍRA 
a VĚDA. Program klubu se skládá ze tří částí, sportovní, poznávací vědu a 
přírodu a biblické. Ve sportovní děti hrají různé hry. V poznávací části děti 
dělají pokusy nebo zkoumají přírodní zákony a přírodu, v biblické se 
zamýšlejí nad Božím slovem. Vždy mluvíme v příkladech a jednoduše. 
Chceme, aby děti pochopily, jak složitě a zároveň podle řádu jsme stvořeni 
my i vše kolem nás. V průběhu roku jsou organizovány různé akce a 
víkendové pobyty, jednou za rok pak letní stanový tábor. Klub navštěvuje 
okolo 20 až 30 dětí. Na chatu jich jede 40.

Klub je otevřen všem zájemcům. Vítán je opravdu každý!

Za tým klubu Stanislav Ramik

Klub SW
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V našem klubu nedělní školy se stále něco děje. Na besídkách klademe 
důraz na vyučování Božího slova na základě různých příběhů či 
praktických zkušeností. Dále s dětmi hrajeme různé hry, při hrách učíme 
děti chovat se dobře jedni k druhým. Na setkání v nedělní besídce chodí 
okolo 65 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. Během roku se udály 
obvyklé aktivity jako oslava Dne matek, letní pobyt v Tyře, Gwiazdka a 
další. Děkujeme Bohu za to, že máme tak mnoho dětí ve sboru. 
V poslední době se potýkáme s nedostatkem učitelů, rádi bychom uvítali v 
našem týmu nové tváře. Kdo by se chtěl zapojit do služby v nedělní škole, ať 
osloví jakéhokoliv učitele a my ho rádi zapojíme do služby.

Chceme poděkovat všem dobrovolníkům, kteří se podíleli na přípravě a 
realizaci tábora v Tyře, finanční podpoře sboru CB, dalším sponzorům a 
hlavně Pánu Bohu za jeho péči o služebníky a všechny děti ve sboru.

Za tým lidí, kteří vyučují na besídkách: Kamil Raszka

Nedělní škola



  10

Klub Méďa je poměrně mladou složkou Klubu mladých Filadelfia. Proč? 
Rok 2018 byl druhým rokem života této služby zaměřené na děti 
předškolního věku (4-6 let) s cílem odhalit jim úžasné základní biblické 
pravdy formou komplexního vyučování.

Rok 2018 by se dal shrnout jako rokem výzev, a to jak v rámci klubu, tak 
i v osobní rovině zapojených vedoucích. Každé klubové setkání je výzvou
co do příprav a samotného běhu setkání – v podstatě každá minuta klubu
je připravena, ať už se jedná o hlavní slovo, tvořivé aktivity nebo hry. 
To by však nestačilo, kdyby nebylo skvělé souhry všech vedoucích 
v průběhu hodinového setkání. A v tom vidím velký dar a přínos.

Celkem jsme v roce 2018 měli 20 klubových setkání, kterých se v průměru 
účastnilo 14 dětí.

Další velkou výzvou klubu byl první příměstský tábor (téma: Příběh barev 
– kniha beze slov) pro tuto věkovou kategorii. Byla to nádherná a zároveň 
náročná práce, která nám přinesla nové zkušenosti, prohloubila vztahy, 
vzájemnou vstřícnost a hlavně radost z práce na Božím království. 
Děkuji tímto Markétě Supik za veškerou organizaci a nadšení do toho jít … 
těšíme se na příště : )

Za tým Kateřina Supiková (hlavní vedoucí).

Klub Méďa
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Rok 2018 bych nazval rokem obměny členské základny. Drtivá většina 
dětí, které se pravidelně zúčastňovaly akcí WENu, odešly po prázdninách 
do mládeže. V září se ale k nám připojil silný ročník „mladšího dorostu“, 
což přineslo nové nadšení. Děcka se scházejí rády, často zvou své přátele a 
můžeme s nimi trávit společný čas, za což jsme opravdu rádi. Chtěl bych 
této příležitosti využít a rád bych povzbudil všechny čtenáře. 
Pokud Vy nebo Vaši známí máte děti ve věku 13-15 let, o kterých víte, že 
by rády něco aktivního podnikly, neváhejte je nasměřovat na naše webové 
stránky, kde jsou všechny plánované akce. Snažíme se vytvořit neformální 
prostředí, ve kterém přivítáme kohokoliv.

V průběhu minulého roku proběhlo 15 jednodenních akci. Byli jsme třeba 
na horách na Slovensku, v Ostravě v jump parku, na laser games, na 
brusláku, na lezecké stěně, hrávali softbal v parku a další podobné akce.

Děkuji Pánu za ochranu při všech akcích! A děkuji týmu, který investuje 
svůj čas službě WENu.

Za tým Daniel Kotajny

WEN



Finanční zpráva
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Poděkování

Za � nanční podporu

Donátorům: Město Český Těšín, Církev bratrská v Českém Těšíně, SmVak 
Ostrava, a.s., Třinecká klimatizace 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 dětí a mladých lidí v rámci činnosti Klubu mladých Filadelfi a. 
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. Zvláště děkuji těm, kteří jakýmkoliv způsobem napomohli 
vytvoření naší nové táborové základny. Bez všech vás by to nešlo a doufám, 
že naše spolupráce k prospěchu mladé generace bude pokračovat. 
Ještě jednou díky moc.

Předseda výboru Klubu mladých Filadelfi a Jaroslav Pokorný



Klub mladých Filadelfi a, z.s.
 

Studentská 1631/25,

Český Těšín
 

www. fi ladelfi a.cz

klub@ fi ladelfi a.cz

Telefon 552 321 038

Číslo účtu 153953152/0300

IČ 69206341

Duben 2019

Náklad: 50 ks

Tisk: AZPROPRESS s. r. o.

Grafi ka: Marián Žymelka


