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Příloha Výroční zprávy EC M.I.S.E.  

za rok 2014 
 

Tato příloha obsahuje reporty z činností Evangelizačních klubů a sportovních aktivit, 

jenž jsou organizovány pod záštitou Evangelizačního centra M.I.S.E. 
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Evangelizační klub Albrechtice – Kumbál 

 

KUMBÁL je zkratka pro Klub Úplně Mega Báječných Albrechtičáků a 

fungujeme už šestý rok. Setkáváme se každý pátek v 17:00 hodin, v místnosti nad 

obecní knihovnou, na ulici Kostelní. 

Život během roku: 

Rok 2014 byl pro náš klub rokem velkých změn. Dvě vedoucí odešly kvůli studiu, 

a proto je na Kumbále v tomto roce vedoucí oficiálně pouze jeden. Zatím se nám 

nepodařilo najít do týmu žádné nové členy, i když by byli velice potřební. 

Setkávali jsme se ale opět každý pátek a probírali jsme spoustu aktuálních témat. 

Schází se nás pravidelně kolem deseti.  

Během roku jsme na Kumbále také uspořádali několik akcí. Byly to klubové akce 

zaměřené tématicky na určitý svátek nebo událost. Pro klub znamenají tyto 

aktivity vždy obohacení, protože jsou pro účastníky zajímavé a přitahují nové lidi. 

V uplynulém roce se nám nepovedlo navázat na tradici klubových víkendovek, 

ale několik lidí z klubu se přidalo k našemu mládežovému pobytu. Tím se nám 

podařilo klub lépe propojit s dorostem a mládeží. 

 

Evangelizační klub Bystřice – Big Shock 

Klub BigShock je evangelizační klub pro mladé lidi z Bystřice a okolí, který 

funguje od listopadu roku 2012. Scházíme se většinou každý pátek v 16 hodin na 

faře SCEAV v Bystřici. Náplní klubu jsou převážně hry, zábava, jídlo, ale nechybí 

ani vážnější chvíle, kdy se zamýšlíme nad evangelizačními videi. 

Život během roku 

Z počátku roku 2014 na setkání našeho klubu chodilo jen velmi málo klubáků, 

občas dokonce nepřišel vůbec nikdo. Přemýšleli jsme, co dál, ptali jsme se Boha, 

řešili jsme to s týmem, s vedoucím bystřického dorostu,  s pastorem sboru a EC 

M.I.S.E. Po společných rozhovorech a modlitbách jsme se rozhodli zaměřit se na 

konfirmandy. Pastor sboru i vedoucí dorostu tuto nabídku přijali velmi rádi, 

jelikož málo konfirmandů pak zůstává ve sboru a zapojí se do dorostů. Od února 

jsme pro konfirmandy začali připravovat program složený z her a svědectví, 

zaměřili jsme se především na vybudování vztahů. Všechny konfirmandy jsme 

pozvali na společný pobyt s dorostem a většina pozvání přijala a s dorostem 

prožila požehnaný a hezký čas.  
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Náš tým do té doby neměl vedoucího. Až do června 2014 setkání klubu 

zastřešoval pracovník EC M.I.S.E. ve spolupráci s vedoucí dorostu v Bystřici. 

Během prázdnin jsme pak uspořádali několik jednorázových akcí.  

O prázdninách se uskutečnilo společné setkání zástupců týmu klubu, vedoucího 

dorostu z Bystřice a zástupce EC M.I.S.E., kde jsme vedení nabídlo dvěma 

zástupkyním týmu klubu, aby se staly jeho vedoucími. Dále jsme se dohodli, že 

náš klub bude fungovat pod záštitou dorostu/sboru v Bystřici. Od září 2014 tak už 

náš klub Big Shock funguje samostatně pod místním sborem/dorostem. 

 

 

 

H – klub 

 

V říjnu to byly čtyři roky, co začal fungovat H-klub, misijní klub v Hnojníku. V 

průběhu našeho působení jsme prošli různými obdobími: Nejprve čekání, poté 

přechodné skupiny klubáků, kteří chodili jednou za čas, zažili jsme i pravidelně 

naplněnou místnost, avšak nyní opět bojujeme se stagnací. Důvody k odchodu 

klubáků byly různé, změna bydliště, navázání vztahu, jiné koníčky, atd. Máme jen 

jednoho nebo dva pravidelné členy, přesto se ale zatím nevzdáváme a hledáme 

Boží vůli pro další fungování klubu. 

Na klubu se setkáváme pravidelně v sobotu od 18-ti hodin. Za vedení klubu je 

zodpovědný vždy jeden z týmu. Náš tým se v průběhu roku trochu pozměnil, 

Moškořovi a Tom sice odešli, ale Pán nám daroval zcela novou posilu Lukáše a 

Míšu! Pro nás stálé týmáky, Verču, Pavla a mě (Zuzku) je to velkým 

povzbuzením. Vidíme, že Pán se skutečně přiznává k našim modlitbám. 

V průběhu roku jsme zažili spoustu fajn zážitků, přestože klubáků začalo ubývat. 

S děvčaty jsme si na jaře zorganizovaly kreativní zdobení košíků a před Vánoci 

naopak výrobu věnců. Vnímám jako důležité se takto setkávat s našimi dívkami. 

Nejenže je to příjemný čas, kdy si navíc můžeme něco pěkného vyrobit, ale také 

se můžeme více sdílet jako ženy a jako vedoucí klást důraz na skutečné naplnění 

ženského srdce v Ježíši Kristu. Před koncem školního roku jsme uspořádali 

filmovou noc, během které jsme i přespali v naší klubovně. Pokud budeme tuto 

akci opakovat, musíme zajistit, abychom měli k dispozici dostatečné spektrum 

kvalitních filmů. V létě se dokonce dvě klubačky, Natka a Evča, opět zúčastnily 

mládežového stanování a Xcampu, z čehož se moc radujeme. V průběhu roku 

2014 jsme se opět museli přestěhovat, tentokrát do Klubu zahrádkářů, kde už snad 

zůstaneme. Při této příležitosti jsme uspořádali Xbox párty, na kterou přišel 

překvapivě velký počet bývalých  klubáků. Měli jsme velkou radost, že jsme se 
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zase mohli setkat, a že stále mezi námi panují dobré vztahy, i když se nevídáme 

tak často jako dříve. 

Jak to bude s klubem vypadat v budoucnu, je pro nás všechny velkou otázkou. 

Modlíme se o to, aby nám Pán ukázal, jak se správně rozhodnout, zda s klubem 

pokračovat nebo ne. Cítíme, že máme zodpovědnost za to, co nám Pán dal, tj. naši 

dva členové. Máme velkou touhu se jim více věnovat v pravidelných skupinkách 

mimo klub, ale také při neformálních setkáních, prostě spolu trávit čas. 

 

 

Napalm 
 

Rok 2014. Rok hudby. Rok změn. 

Blaze člověku, jenž sílu hledá v tobě, těm, kteří se vydávají na pouť. Když Dolinou 

balzámovníků se ubírají, učiní ji prameništěm, včasný déšť ji halí požehnáním. 

Pokračují stále s novou silou, objeví se před svým Bohem na Sijónu.   

Žalm 84,6-8 

 

Rok 2014 jsme začali s dorostem a mládeží v Bystřici na Kanaanu. Rozloučili 

jsme se se starým rokem a s nadějí hleděli dopředu. 

Z kraje roku jsme neváhali a využili jsme krásného počasí a posledních dnů 

prázdnin a vyrazili na hory. Zdolali jsme vrchol Filipky a Loučky, kde jsme si 

užili zbytků sněhu, krásného výhledu, udělali si pár fotek a zamířili směr domov. 

Dolů jsme to vzali cross country přes les, vyhlásili šiškovou válku, přetahovali se 

na spadlých stromech a běhali strmě z kopce dolů.  Naše oblečení a boty dostaly 

zabrat. Dolů jsem se ale dostali zdraví a v pořádku a to se počítá. 

Nikdo by nečekal, že následující měsíce budou pro některé z nás obdobím velkých 

zkoušek, odchodů a návratů. Zažívali jsme velké těžkosti a malé radosti. V klubu 

jsme zažívali jedno z nejtěžších období vůbec, byly mezi námi neshody a svár. 

Bůh je však dobrý a nám to ukázal v plné míře. Díky Bohu jsme začali mluvit o 

našich pocitech, což vedlo k částečnému vyjasnění situace, vzájemnému 

odpuštění a jednotě v týmu. Teprve pak se začaly věci hýbat. 

Na začátku června jsme vyrazili na pobyt T.E.A.Mu, na kterém jsme studovali 

Samsona, od něhož jsme se mnohému naučili. Zažili jsme víkend v Boží 

přítomnosti, plný pohody, radosti, fotbalu a špaget. 

V červnu jsme také konečně realizovali akci, kterou jsme nazvali Pátky. Jsou to 

každoměsíční studijní setkání v domě některého z členů týmu.  
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První bylo u Lucky L.  Sešli jsme se před domem Kaletů v pět s kyticí a 

bonboniérou, pršelo, zazvonili jsme a byli přivítáni paní domu. Setkání se odbylo 

v obýváku, měli jsme zamyšlení, zahráli jsme si pár her, zpívali písně chval a 

snědli všechno, co bylo na stole. 

O letních prázdninách, jsme se snažili mít kluby pravidelně, dokonce jsme měli 

Pátek u Pietroszů, grilovačku u Tasků a fotbalovou akci u školy. 

V září nastala oficiální změna v organizaci našeho týmu. Roli klubového bosse 

získal Ondra P., poté co z funkce odstoupil Daniel, avšak v týmu zůstal, za což 

jsme vděční. Další změnou byl příchod nových členů: Beatky, Andreje a Zuzky. 

Děvčata se rychle aklimatizovala. Společně jsme vyrazili do Písku, kde nás 

pozvali na návštěvu k místní mládeži. Zde jsme byli pohoštěni placky, zažili 

krásné chvilky chval a zbyl i čas na nějaké ty hry. V září jsme měli páteční setkání 

u Szymeczků. Také jsme přesunuli kluby ze čtvrtku zpátky na pátek. 

V říjnu jsme konečně uskutečnili plánovaný výjezd k Páji do Albrechtic. Jeli jsme 

třemi auty, k Páji jsme dorazili na oběd, po obědě jsme vyrazili na procházku k 

Těrlické přehradě, kde jsme chytali poslední teplé paprsky slunce, odpočívali a 

užívali si výlet. Po návratu z procházky jsme se ohřáli teplým čajem, zahráli si 

doble a uno, zazpívali pár písní a chystali se k návratu. Byl to příjemně strávený 

den a všichni účastníci zájezdu byli Páji za milé pozvání vděční. V říjnu byl Pátek 

u Siwých. 

V druhé polovině roku jsme podnikli ještě dva výšlapy. Prvním cílem byla 

Čantoryje, setkali jsme se u klubovny za časného podzimního rána, plni elánu a 

odhodlání horu zdolat. Na vrchol jsme vyšli všichni, pak se část skupiny odtrhla 

a vracela se zpět, ostatní pokračovali směrem k Sošovu, na který jsme někdy 

kolem poledne dorazili.  Ze Sošova jsme šli naším oblíbeným stylem "cross 

county" a většina z nás doufala, že alespoň někdo ví, kde jsme. Překvapením pro 

mnohé bylo, když jsme z lesa vystoupili kousek nad penzionem na Hluchové. 

Druhý výlet, nebo spíše procházka, byla noční. Ti nejodvážnější z nás se vydali 

na noční vycházku lesem, trvala asi hodinku. 

Někdy na podzim z našeho týmu odešel Bobo, k velkému zarmoucení nás všech. 

Přejeme mu spoustu úspěchů a Boží požehnání. 

V prosinci jsme opět zavítali ke Kaletům, mohli si užít spoustu legrace na klubech, 

měli nějakou tu vánoční párty. Konec roku jsme oslavili podobně jako začátek, 

dívali se na naše vzpomínky, s vděčností, láskou a radostí. Bůh nám dal krásný 

rok, byly v něm těžké chvilky, ale každá těžkost se v rukou Hospodinových mění 

k dobrému. Stačí přeci, že On je s námi, tak kdo by byl proti nám. 
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Parc-club aneb misijní klub ve Vělopolí 
 

Misijní klub ve Vělopolí byl založen v roce 2008, a jak už sám název napovídá, 

náš klub byl pojmenován podle párků (zvláště v raném období to bylo oblíbené 

jídlo :D) V průběhu let 2012-2014 došlo k úplné změně klubáků a částečně                  

i vedoucích. Chtěl bych tak nabídnout svědectví o situaci v loňském roce 2014. 

 

Pro rok 2014 jsme si dali několik cílů: 

- nový vedoucí 

- uspořádat celodenní prázdninovou akci 

- mít alespoň dva nové klubáky 

- více se duchovně věnovat lidem na klubu i těm, kteří již nechodili. 

 

Jak to dopadlo? 

V květnu 2014 se stal novým vedoucím klubu Pavel L. Tehdy panovalo na klubu 

období krize, protože klubáci chodili nepravidelně a mohlo si i stát, že na klubu 

byli sami vedoucí. 

V červnu pořádali místní zahrádkáři smažení vaječiny a náš klub dostal nabídku 

pomoci jim s hrami pro děti (školka a 1.stupeň). V tomto měsíci jsme také spustili 

nové webové stránky. 

1.7. jsme jako klub uspořádali akci s názvem První prázdninový den s Parc-

clubem. Rozdali jsme pozvánky mladým lidem ve Vělopolí a také pozvali pár 

přátel z Oldřichovic. Přišlo nás také podpořit několik mládežovců z Třanovic. 

Akce začínala v 16:00 a ještě ve 13:00 pršelo, ale Pán na nás myslel a po zbytek 

dne bylo krásně a slunečno :) Sešlo se nás celkem 13 a kolektiv byl opravdu 

skvělý. Hráli jsme různé hry, navazovali nové vztahy a samozřejmě také opékali 

párky. Nechyběla také diskuze nad tématem „Jiná dimenze“ s níž bylo spojeno 

shlédnutí videa EXIT 316. 

I když bylo léto ve znamení pouště, tak přece jen jsme byli obohaceni novým 

členem, který je do dnešních dnů našim „pravidelným klubákem“, a který 

projevuje veliký zájem o Boží slovo. 

Na podzim jsme podnikli výšlap na rozhlednu Tetřev... 

...a také filmáč s pizzou, kde přišli i klubáci, kteří nechodí pravidelně. Z toho jsme 

měli velikou radost. 

Když to shrneme, loňský rok byl opravdu požehnaný, i když nikdo z klubáků 

nedal Pánu svůj život, přesto je chceme i nadále vést a dávat jim nové výzvy. 
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A co jinak děláme na klubu? 

- diskutujeme nad zajímavými, ale především duchovními tématy 

(V poslední době podle pořadu EXIT 316 2. série nebo podle situace a potřeby – 

např. Během vánočního období jsme se bavili o Pánu Ježíši.) 

- nejvíce hrajeme různé společenské hry, o něco méně sportovní hry, např. na hřišti 

a v nejmenší míře také hry z virtuálního světa 

- zjistili jsme, že je dobré připravovat tzv. aplikační hry (nejlépe podle tématu) 

Kolik je momentálně členů? 

Na náš klub chodí v průměru 3-4 klubáci. Díky Pánu za ně! :) Spíše máme opačný 

problém, proto jedním z našich cílů pro rok 2015 je získat nové lidi do týmu. 

Modlitby 

Chceme děkovat za duchovní povzbuzení, za prostory, ve kterých se můžeme 

scházet, za naši paní starostku, a vůbec se chceme modlit za Vělopolí, aby si Pán 

povolal i v tomto roce své další děti! 

Webové stránky: http://parc-club.webnode.cz  

Fotogalerie: http://parc-club.zonerama.com 

 

 

Misijní klub Řeka – RIVER CLUB 

 

V červnu 2013 jsme se, po poradě s vedením EC M.I.S.E. a vedením sboru, 

rozhodli dočasně přerušit činnost RIVER CLUBU, z důvodu časového vytížení 

vedoucích. O obnovení činnosti a s tím spojených personálních změn ve vedení, 

se mělo jednat v průběhu srpna 2014. S přáním přijetí Božích záměrů. 

V srpnu roku 2014 tedy proběhlo setkání týmu klubu s vedením mládeže, kde 

jsme společně diskutovali o roku, který proběhl. Jaké byly klady a zápory toho, 

že klub několik měsíců nebyl. Za klady tým považuje stmelení mládeže a posun 

– ustálení mládežníků. A jako zápor vnímají, že již nemají takový dosah na lidi z 

vesnice, jaký měli před tím, když fungoval klub. Proto se nové vedení mládeže, 

které funguje od září 2014, rozhodlo, že na pravidelnou misijní aktivitu nemá sílu 

(lidi, tým), ale že pravidelně jednou měsíčně bude otevřená mládež pro misijní 

činnost – čajovny s besedami. Pro tyto pátky, byl určen konkrétní tým lidí. 

Čajovny mohly začít již na podzim, daří se je mít pravidelně a hlavně je to i místo, 

kde přicházejí noví lidé i „staří“ klubáci. Tato misijní činnost funguje pod místní 

mládeží v Řece. 

http://parc-club.zonerama.com/
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Evangelizační klub Střítež – Cross klub 

Klub je určen pro mládež ve věku 13-30 let, scházíme se každý pátek od 19:30 do 

21:30 hodin v klubovně za obecním úřadem ve Stříteži. Naším záměrem je pozvat 

naše přátele a kamarády z okolí Stříteže, pobavit se spolu v klubovně, ne ve stylu 

mnoha dnešních mladých lidí v hospodě nebo být na drogách, ale způsobem, ve 

kterém vidíme smysl, věcmi, které nás obohacují, a kde můžeme najít nová 

přátelství a poznat nové lidi. Konkrétní součástí běžného klubu ve Stříteži jsou 

hry, zábava, hudba, jídlo, cca 30- ti minutový televizní seriál Exit 316, na základě 

kterého se bavíme o mládeži přístupných tématech současnosti, jako je láska, 

image, zklamání, víra, přátelství aj. 

Život během roku 

Začátek roku 2014 byl velmi povedený. Scházelo se nás v průměru kolem 10ti 

lidí. Snažili jsme se mladým klubákům předat co nejvíce. Rozhodli jsme se proto 

začít s kurzem Objevování křesťanství. Ze začátku to klubáky hodně bavilo, ale 

ke konci tohoto kurzu (bylo to v období konce školního roku) se počet členů 

razantně snížil. Během roku se nám podařilo zorganizovat pár větších akcí - Grill 

párty, Norská jízda, Mekáč party,...Přes tuto námi vyloženou snahu se klubáky 

nepodařilo motivovat natolik, aby začali opět chodit pravidelně. Jsme vděčni za 

fungování klubu i za tým lidí, který mohl během celého roku připravovat kluby 

(Tomáš Siwy, Roman Siwy, Jakub Pientok, Daniel Tomala a Bea Pientoková). 

Jsme vděčni i za naše přátele z mládeže Střítež, kteří na klub chodili a byli nám 

pomocí. 

 

 

Evangelizační klub Havířov Suchá – Vlakáč 
 

Klubovna volnočasového klubu pro mladé se nachází v budově vlakového nádraží 

Havířov-Suchá. Činnost klubu fungovala do června 2014, každý čtvrtek v 15:30 

hodin. V dalším pololetí roku 2014 proběhla pro klub, po dlouhých letech 

fungování, výrazná změna. Evangelizační klub Vlakáč se spojil s místním novým 

dorostem, který mohl vzniknout na témže místě v klubovně. K tomuto kroku jsme 

se rozhodli po společných domluvách s pastorem sboru v Suché, s vedoucí klubu 

a s EC M.I.S.E.. Jedním z důvodů bylo to, že jsme nenašli nástupce vedoucího 

evangelizačního týmu v Suché - nynější vedoucí klubu se stala vedoucí místního 

dorostu. Všichni jsme se shodli, že nyní je důležité investovat do růstu mladého 

dorostu a otevřít tak dorost pro příchod nových kamarádů/klubáků. 

Tak tedy od září 2014 se klub spojil s místním nově vzniklým dorostem, kde 

všichni klubáci byli a jsou zváni. Na dorostu se schází stejná věková kategorie 
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jako na klubu. Někteří klubáci pravidelně, někteří nepravidelně docházejí na 

páteční dorost, kde společně mohou všichni trávit čas hrami, ale i studiem Božího 

slova. 

Život během roku 

Program klubu se skládal z organizovaných zábavných, sportovních aktivit a z 

témat založených na křesťanských hodnotách. Témata byla vedena převážně 

formou diskuze, často jsme probírali různé příběhy z Bible ať z Nového či Starého 

zákona. 

Kluby byly otevřené pro všechny mladé ve věku od 11 do 16 let. Účast na klubu 

byla často variabilní a pohybovala se nejčastěji mezi 1 - 5lidmi. 

Společné akce 

V průběhu roku jsme připravili i různé speciální kluby, gamesparty, či 

přespávačka, Velikonoční party, hory, tábor Xcamp, aj. akce. 

Věříme, že na základě jednotlivých klubů, ale i účastí na různých akcích si mohli 

účastníci uvědomit důležité hodnoty ve svých životech a učit se je i realizovat. 

 

 

Evangelizační klub Třinec – Open Club 
 

Open Club funguje v rámci třineckého sboru pod záštitou EC M.I.S.E. již od 

počátku roku 2012. Jeho hlavním účelem je navázat vztahy s nevěřící mládeží v 

našem městě a v nejbližším okolí a vytvořit přátelské prostředí, ve kterém se 

společně můžeme sdílet, hrát hry, probírat nejrůznější, často palčivá témata a 

společně se zamýšlet nad otázkou Boha a křesťanských hodnot. 

Život během roku 

Čas i místo setkávání Open clubu zůstalo již od jeho založení neměnné, a sice 

každý čtvrtek v 17.00 hodin ve Sborovém centru Hutník. Složení týmu je už od 

loňského roku stejné (vedoucí je Zuzana Samcová, ostatními vedoucími pak Eva 

Jendrulková, Ivona Suchanková, Ondřej Stroka, Aleš Cieslar a Jan Palát). 

Největšími impulsy pro nás v loňském roce byly dvě akce: Norská jízda a Youth 

English Camp pořádaný naším sborem ve středisku Karmel ve Smilovicích. Obě 

tyto akce přivedly na náš klub i nové klubáky, za což jsme nesmírně vděční, 

protože v současnosti se účast na našem klubu pohybuje okolo 15-20 lidí. 

Děkujeme Vám za Vaše modlitby a prosíme i nadále za modlitební i jakoukoli 

jinou podporu. 
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V oblasti sportu je několik aktivit, které mladým lidem nabízí možnost aktivně 

trávit čas, budovat v sobě charakterové vlastnosti jako vytrvalost, poctivost, ale 

také úctu k bližnímu a jiné. 

Samozřejmě to hlavní, pro nás jako misijní organizaci, je příležitost i v této oblasti 

možnost seznamovat mladé lidi s křesťanskou zvěstí a sdílet s nimi víru v Ježíše 

Krista. 

Oblast sportu zahrnuje: 

 Fotbal - hlavní aktivitou v·této oblasti je příprava Fotbalového kempu. 

 oddíl Outdoor-u který organizuje sportovní akce zaměřené na pěší turistiku, 

cykloturistiku a vodácké kempy. 

 3D florbalová liga 

 Q-liga volejbalová liga 

 

 

 

FOTBAL 
 

Fotbalový kemp 2014 – 8. ročník 

Kemp se v tomto roce z důvodu menšího počtu přihlášek neuskutečnil. A také se 

rozhodlo, že v roce 2015 - 9. ročník bude kemp pro děti od 6 do 12 let. Do tohoto 

ročníku byly kempy pro mladé od 15 do 23 let. Služba ve fotbale se bude 

momentálně soustředit na věkovou kategorii 6 až 12 let. 

Organizátoři : Luboš Tomiczek , Roman Glajcar , Radek Wewiórka 

Fotbalový kroužek – děti 

V roce 2014 pokračuje dětský fotbalový kroužek pro děti od 6 – 10 let. 

Momentálně kroužek probíhá v Třanovicích – na hřišti, nebo v tělocvičně a je pod 

záštitou sboru SCEAV Třanovice. Od září 2014 byl kroužek rozdělen na dvě 

skupiny. Mladší děti 6 – 8 let, kde je 14 až 15 dětí, starší děti od 9 – 10 let, kde je 

15 dětí. Také se připojili další dva pracovníci – trenéři pro mladší skupinu. Účastní 

se i děti z obce! Vždy o přestávce je slovo jednoho z trenérů. Chceme podpořit 

vznik dalších fotbalových kroužků a vytvoření fotbalové dětské ligy. Uspořádali 

jsme přátelské zápasy s FK Hnojník a také plánujeme zápas s FK Ambassadors 

Praha. Od ledna 2015 se fotbalový kroužek zapojí jednou měsíčně do turnajů 

havířovských fotbalových týmů pod záštitou volnočasových aktivit Dona Bosca. 

Po odborné stránce spolupracujeme s křesťanskou fotbalovou organizací 

Ambassadors football Czech Republic, která nás podporuje v oblasti trénování, a 
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také veškerých k tomu potřebných materiálů a odborných školení trenérů. Jejich 

vedoucí Ondra Mazaný se také aktivně účastní některých tréninků. 

Organizátoři : vedoucí Jana Wewiórková, Luboš Tomiczek, Roman Glajcar, 

Marek Roman, Benjamin Mrózek, Daniel Klus, Radek Wewiórka. 

Děkujeme všem sponzorům (dárcům, firmám) za finanční dary. 

Zejména děkujeme našemu Pánu Bohu za jeho pomoc, povzbuzení, moudrost a 

ochranu. 

Chceme ještě poděkovat našim rodinám – rodičům a manželkám za podporu a 

trpělivost! 

 

 

Outdoor 
 

Zimní turistika Malá Fatra (15. 3. – 16. 3. 2014) 

Turistiky v zimní Malé Fatře se zúčastnilo 24 lidí, z toho 13 nekřesťanů. Počasí, 

které tam panovalo, nám dávalo pocit, jako bychom byli někde v Himalájích: 

sněžilo, hodně foukalo a byla i vichřice. Ale mladým se to líbilo, takový adrenalin. 

Po dohodě s horskou záchrannou službou Vrátná-Malá Fatra jsme upravili trasu 

tak, aby byla zvládnutelná a nemohlo dojít k nějakému ohrožení a aby bylo možné 

dojít v tomto počasí až na chatu pod Chlebom, kde jsme měli objednaný nocleh a 

jídlo. V rámci večerního programu nám sloužil slovem a při následné diskuzi Palo 

Taska. Přes noc  hodně nasněžilo, a tak sestup do doliny proběhl v podobném 

počasí, ale ještě obohacený o větší sněhovou nadílku. Někteří si ještě udělali 

odbočku na fatranský Velký Kriváň ( 1700 m). 

Outdoorovo-turistický kemp Krkonoše (8. 7. - 13. 7. 2014) 

Připravili jsme kemp v našich českých horách, ale o naše hory nebyl nějak velký 

zájem. Účastnilo se 7 lidí, z toho 3 nekřesťané. Náplní jednotlivých dnů byl 

dvoudenní trek po východní části Krkonoš s přespáním na horské boudě Luční 

bouda, kde jsme se dostali přes nejvyšší horu České republiky- Sněžku, a pak 

jednodenní výstupy v západní části Krkonoš (prameny Labe, Labská bouda …). 

Tak jsme prošli hlavním hřebenem skoro celé Krkonoše. 

V programu byl také odpočinkový den – bobová dráha, aquapark – koupání, sjezd 

na koloběžkách z Černé Hory. Nocovali jsme v kempu Slunečná – Černý důl. 

Každý večer jsme měli duchovní program, kde jsme probírali téma „Žij vítězný 

život“. Hlavnímí tématy bylo odpuštění, jak odolat pokušení, nevzdávat to, 
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respekt, životní pravidla. Také jsme měli mini kempové kino s křesťanskou 

tématikou. 

Bike kemp kola – alpská Drawská cyklostezka (6. 9. – 8. 9. 2014) 

Původně byl o kemp velký zájem, ale nakonec se účastnilo jen 5 lidí, z toho 2 

nevěřící. První dva dny jsme jeli tu nejkrásnější vrchní část Drawské cyklostezky, 

která startuje v Itálii a pak pokračuje údolím Lienzkých Dolomitů a končí v oblasti 

rakouských Korutanských jezer. První den jsme se také ocitli v dění slavné 

soutěže „Dolomiten man“ (běh do kopce, kolo, padák, sjezd Drawskou řekou). 

Poslední třetí den jsme podnikli výjezd na horu Madritsche (1902 m), kde byly 

nádherné výhledy na slovinské Julské Alpy a nejvyšší vrchol rakouských Alp - 

zasněžený Glossglockner. Přespávali jsme v kempech, kde jsme večer probírali 

témata odpuštění, pokušení a životní pravidla. 

Organizátoři : David Czyž, Jan Cibulec, Krystýna Ogrodzká, Michal Madeja, 

Radek Wewiórka. 

Děkujeme všem sponzorům (dárcům, firmám, městu Třinec) za finanční dary, 

outdoorové vybavení (zimní vybavení atd.), auta (minibusy atd.). 

Zejména děkujeme našemu Pánu Bohu za jeho pomoc, povzbuzení, moudrost a 

ochranu. Jsme vděčni, že můžeme mluvit s našimi účastníky také o praktických 

věcech, ve kterých se Pán Bůh o nás stará. 

Chceme ještě poděkovat našim rodinám – rodičům a manželkám za podporu a 

trpělivost! 

 

3D liga 
 

V dubnu roku 2014 se nám úspěšně podařilo dokončit další ročník - sezónu 

3Dligy.Tohoto ročníku se zúčastnilo 10 týmů, což v konečném součtu znamenalo 

nějakých 140 hráčů, z toho 9 dívek. Hráči se sjížděli z různých měst a vesnic od 

Jablunkova, Třince, Českého Těšína, Albrechtic, Havířova a Ostravy. Sezónu 

jsme začali v září 2013 a v cca 25 sobotách jsme se setkávali pravidelně ve 

sportovní hale ve Smilovicích. Každou sobotu jsme my kapitáni měli vždy před 

zápasem v šatně pro své týmy připravený příběh věřícího sportovce nebo naše 

osobní svědectví ze života s Bohem. Toto kratičké slůvko bylo vždy zakončeno 

modlitbou před zápasem. Po skončení celé sezóny jsme mohli mít společné 

zakončení na Hutníku v Třinci, kterého se zúčastnilo okolo 50 lidí. Kromě 

vyhodnocení celého ročníku a vyhlášení nejlepších hráčů tu bylo připraveno také 

občerstvení, hry, a ani zde nemohlo chybět povzbuzující biblické slovo.Tímto 

způsobem bychom chtěli pokračovat i v dalších letech. 
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V prvním prázdninovém týdnu, jak už máme ve zvyku, jsme se potkali na 

florbalovém 3D campu v Návsí, v budově Emaus. O tento 3D camp je každoročně 

velký zájem, a stejně tomu bylo i v roce 2014. Na 3D camp se celkem přihlásilo 

asi  30 lidí a mezi nimi i 3 bratři z Ukrajiny. Všichni tito mladí lidé jsou zapálení 

pro florbal. Připravený program byl velmi nabitý. Součástí každého dne byly 2-3 

dvouhodinové tréninky v hale a na večer byly vždy připraveny další zajímavé 

aktivity: večerní baseball se svědectvím, fotbal na umělé trávě se svědectvím 

Ondry, který právě díky 3D lize a florbalovému 3D campu mohl poznat, kdo je 

vlastně Bůh, a později i přijmout Ježíše jako svého Spasitele. Nesmělo chybět tak 

oblíbené grilování, sledování křesťanského filmu. Jeden večer patřil celý 

Ukrajině, kde jsme se dozvěděli spoustu zajímavých věcí o celé situaci v této zemi 

a také o službě, kterou tam tito bratři dělají. Každý trénink jsme se snažili vždy 

zakončit krátkým zamyšlením ze svých životů a modlitbou, na to jsme mohli 

během dne navázat i v dalších rozhovorech s lidmi, které to zajímalo. Závěrem 

bych chtěl podotknout, že camp byl velice požehnaný a to i pro nás vedoucí, 

protože jsme mohli vidět Boží působení a ovoce. Mohli jsme vidět, jak Bůh 

pracuje na nevěřících, dotýká se jich a pomaličku proměňuje jejich srdce. Někteří 

z nich jsou zapojeni ve sborech a pravidelně se účastní setkání svých mládeží nebo 

dorostů. Na konci prázdnin 2014 se nám podařilo uspořádat 3D Cup - florbalový 

turnaj pro týmy, které by měly v dalším ročníku 3D ligy pokračovat. Turnaje se 

zúčastnilo celkem devět týmů, vše se odehrálo ve sportovní hale ve Smilovicích. 

Ročník 2014/2015 se nám nepodařilo z různých důvodů nastartovat, ale už teď 

pracujeme na tom, aby roční pauza nebyla znát a kapitáni cítili touhu nést 

evangelium skrze florbal mladým lidem. Zájem o tuto ligu je docela velký. Už se 

nám začínají hlásit nové týmy, kde pro nás bude prioritou najít věřícího kapitána. 

Tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří jste nás vedoucí 3D ligy,kapitány a celou 

3D ligu nesli a stále nesete ve svých modlitbách. Čím dál víc na nás kapitány 

přicházejí útoky zvenčí a Vaše modlitby jsou pro nás velkým povzbuzením a 

oporou pro naši službu skrze florbal. Prosím o modlitby za nové věřící lidi, kteří 

by byli ochotní a věnovali svůj čas, a stali se kapitány týmů, zde vidíme 

nedostatek dělníků na Pánovu žeň. 

za 3D ligu 

Wladzio Stebel 
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Výroční zpráva o činnosti Q-ligy 2014 

Q-liga je křesťanská volejbalová liga, která má za cíl oslovit co nejvíce mladých 

lidí Božím evangeliem skrze sport. Jakožto milovníci sportu jsme přesvědčení, že 

i skrze sport se dá sloužit Bohu. Dalším z cílů Q-ligy je navázat vztahy s lidmi, 

kteří nepoznali osobně Boha a svědčit jim o Bohu a následně je zapojit do 

místních sborů a mládeží. 

Q-liga 2013/2014 

Již čtvrtý ročník volejbalové křesťanské ligy se konal od září 2013 do března 

2014. Z důvodů rekonstrukce haly STARS v Třinci probíhala Q-liga ve dvou 

tělocvičnách Základní a mateřské školy Český Těšín Pod Zvonkem. Zápasy se 

odehrávaly téměř každou sobotu od 17:30 do 21:00. Q-ligy se účastnilo celkem 

osm týmů z Třince a okolí, což odpovídá asi 80 lidem, včetně vedoucích. 

Podmínkou ovšem bylo mít v týmu věřícího kapitána. V základní části hrály proti 

sobě jednotlivé týmy vždy čtyři zápasy. Po odehrané základní části první čtyři 

týmy postoupily do finálové skupiny, kde se hrálo systémem každý s každým. 

Tyto týmy hrály o první čtyři místa. Týmy, které skončily od 5. – 8. místa hrály 

také svoji skupinu o umístění. Týmy, které skončily po skončení celé ligy na 

prvních třech místech, byly odměněny hodnotnými cenami. 

Před každou hrou jsme se krátce zamýšleli nad aktuálními tématy ze života, s 

důrazem na křesťanské hodnoty. Po zamyšlení následovala krátká modlitba. 

Q cup 2014 

Volejbalového turnaje Q cup 2014 se zúčastnilo celkem devět volejbalových týmů 

po šesti lidech. Přijely zde týmy z celého Moravskoslezského kraje. Q cup se 

konal dne 19. dubna 2014 od 8:00-18:00 v tělocvičně Základní a mateřské školy 

Český Těšín Pod Zvonkem. Před samotným turnajem proběhlo krátké zamyšlení 

na aktuální téma a modlitba a následovalo představení donátorů akce, mimo jiné 

města Český Těšín, jakožto hlavního finančního sponzora, jehož prostředky 

mohly tuto akci z velké části pokrýt. Všichni sportovci byli seznámeni s pravidly 

fair play jednání a s organizačními záležitostmi. Byla shrnuta i pravidla hry a 

každý hráč dostal srdečné pozvání na pravidelné aktivity pořádané ligou, tedy na 

samotné zápasy Q-ligy a volejbalový camp. Po odehrání základní části turnaje byl 

čas na občerstvení. Poté následovaly vyřazovací a finálové zápasy. Na závěr 

proběhlo slavnostní vyhlášení vítězů a předání věcných cen. 

Volejbalový kemp 2014 

Volejbalový kemp se konal  4.-7. srpna 2014 v obci Smilovice na středisku 

Karmel. Kempu se zúčastnilo okolo 30 účastníků z Třince, Českého Těšína a 

okolí. Největší část každého dne tvořila samotná hra a trénink v moderní sportovní 

hale. Pevným bodem programu byly jedinečné večery, na kterých se hrály různé 
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společné hry, díky kterým jsme se vzájemně poznávali a utužovali vztahy. Nad 

Božím slovem jsme se zamýšleli v pravidelných odpoledních skupinkách, které 

byly tematicky přizpůsobeny mladým lidem. Bavili jsme se například o životních 

prioritách, o přátelství a o životě s Bohem. Volné chvíle, které následovaly po 

odpoledních trénincích, mohli účastníci využít dle svých přání. K dispozici byly 

například deskové hry nebo pingpongový stůl, a koho fyzická aktivita během dne 

zmohla, mohl v klidu odpočívat na pokoji, či se odreagovat poklidnou procházkou 

po malebné krajině. 

Víkendovky během sezóny 2013-2014 

Během Q-ligy 2013-2014 se také uskutečnily dva víkendové pobyty. První 

víkendovka se konala 25.-27. 10. 2013 v Oldřichovicích na chatě pod Lipou. 

Druhá víkendovka byla 14.-16. 3. 2014 v Tyře na chatě u Boszczyků. Na obou 

víkendovkách bylo asi 20 účastníků.  Cíle těchto pobytů byly stejné jako cíle celé 

Q-ligy, tentokrát bez volejbalu. Program byl plný her, zábavy a také zamyšlení 

nad Biblí. 

Závěr 

Ovoce Q-ligy zejména na lidech. Nejsou to zástupy, které se obracejí k Bohu, ale 

u pravidelných účastníků našich aktivit vidíme změny. Q-liga a její organizace má 

také své chyby. Musímu dbát na to, aby lidé, kteří se rozhodli sloužit lidem a Bohu 

na Q-lize, nezapomněli na smysl Q-ligy. Také potřebujeme více věřících lidí, kteří 

jsou ochotní sloužit jako kapitáni. Dalším z problémů je to, že z jedné strany se 

Q-liga zaměřuje hlavně na své účastníky a na to, jak jim přinést evangelium, ale 

z druhé strany se chceme soustředit i na to, aby byla volejbalově atraktivní i pro 

diváky. V minulém období se zápasy ligy odehrály na divácky nepříliš atraktivním 

místě, proto se snažíme do budoucna hledat haly, které mohou být pro veřejnost 

více otevřené. Do budoucna také přemýšlíme nad změnou celého systému Q-ligy, 

protože nám přibylo týmů a v aktuálním systému zápasů je počet týmů omezený. 

Nechali jsme se inspirovat RBVL – regionální beskydskou volejbalovou ligou. 

Jejich systém spočívá v tom, že se hraje jeden hrací den v měsíci principem 

tabulky a následně vítězné tabulky a znovu tabulky od umístění druhé poloviny, 

tak jak to bylo v Q-lize 2013-2014, s tím, že s tímto systémem můžeme do dalších 

let uvažovat o rozšíření mezi ostatní okresy a dokonce i kraje. 

 


