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1. Název spolku: Komunitní centrum Mojská, z.s. 

(dále jen KCM, z.s.)

 

2. Sídlo spolku: Slezská 874, Český Těšín, 73701.

 

 

www.kcmojska.cz



POSLÁNÍ

Komunitní centrum Mojská z.s. je nestátní 

nezisková organizace, jejímž posláním je

smysluplné vyplnění volného času spoluobčanů, 

posílení rodiny a utváření komunity s otevřenými

lidskými vztahy. Komunitní centrum chápeme 

jako prostor k setkávání, otevřený všem lidem bez

ohledu na věk, společenské postavení a názorovou 

či národnostní příslušnost.



HLAVNÍ PROSTŘEDKY, JIMIŽ CHCE KCM, Z. S. 
DOSAHOVAT VÝŠE UVEDENÝCH CÍLŮ:

a) volnočasové kluby pro teenagery;

 

b) pořádání příměstského tábora, letních táborů; 

víkendových pobytů a jednodenních akcí;

 

c) pořádání přednášek, seminářů, výchovně-vzdělávací 

videoprojekce;

 

d) osobní kontakty s jednotlivci místní komunity;

 

e) provozování knihovny a čítárny s mediatékou;

 

f) pořádání koncertů, sportovních akcí;

 

g) spolupráce se školami, místními církvemi, 

samosprávou a dalšími organizacemi;

 

h) nízkoprahový klub pro děti ohrožené sociálním 

vyloučením a jejich integrace.



PRACOVNÍCI

Komunitní centrum mělo v roce 2018 celkem 17 členů, 

včetně ředitele a výboru. Jeho činnost zajišťují

dobrovolníci z velké většiny z řad Křesťanského sboru 

Český Těšín pod vedením odborníků z oblasti sociální 

práce, pedagogiky a jiných profesí souvisejících s 

provozem komunitního centra.

 

Ke spolupráci zveme také ochotné obyvatele a rodiče dětí 

z lokality, ve které působíme.



SLOŽENÍ PRACOVNÍKŮ A DOBROVOLNÍKŮ 
V ROCE 2018:

Jaromír Andrýsek – ředitel

Tolunay Adiguzel – zahraniční dobrovolník z programu 

EDS (Evropská dobrovolnická služba)

Jakub Pípal – vedoucí Fusion sboru, pastor mládeže

Noemi Pípalová – dobrovolník, dětské bazary, šátkování 

maminek, sbor Fusion

Dagmar Nemcová – dobrovolník, vedoucí free klubu, 

pracovník úklidu

Ondřej Šimik – zástupce ředitele, vedoucí letního tábora

Michaela Šimiková – dobrovolník, dětské bazary, letní 

tábor

Martin Šimik – dobrovolník, vedoucí letního a 

příměstského tábora a Multicampu, vedoucí florbalu

Tereza Šimiková – dobrovolník, vedoucí dětských bazarů 

a šátkování maminek

Dagmar Hricová – předporodní a laktační poradna

Ryszard Mencner – dobrovolník, vedoucí aktivity “Muži 

vaří jinak”, pěvecký sbor Fusion

Lenka Mencnerová – dobrovolník, pěvecký sbor Fusion, 

komunitní čtení Bible



Zuzana Kaczmarczyková – dobrovolník, výuka angličtiny, 

spolupráce se Slezánkem, komunitní čtení Bible, vedoucí 

letního tábora

Daniel Kaczmarczyk – dobrovolník, spolupráce se 

Slezánkem, pěvecký sbor Fusion

Iva Filipová – dobrovolník, vedoucí knihovny, komunitní 

čtení Bible

Benjamin Andrýsek – dobrovolník, vedoucí letního tábora

Lukáš Kubiena – dobrovolník, zvukař a projekce

Jakub Zabystrzan – dobrovolník, zvukař a projekce

Petr Haman – dobrovolník, zvukař a projekce

Hana Hamanová – dobrovolník, dětské bazary

Jana Horňáková – dobrovolník, dětské bazary, komunitní 

čtení Bible

Lubomír Horňák – dobrovolník, komunitní čtení Bible

Ivana Andrýsková – dobrovolník, komunitní čtení Bible

Marcela Andrýsková – dobrovolník, spolupráce s 

mateřskou školou Hornická

Petr Kubiena – dobrovolník, vedoucí florbalu, vedoucí 

letního tábora

Petra Zabystrzanová – dobrovolník, účetnictví

Katka Marťáková – dobrovolník, pěvecký sbor Fusion

 



Hana Marťáková – dobrovolník, pěvecký sbor Fusion

Klára Hrabovská – dobrovolník, pěvecký sbor Fusion

Kamila Wrzecionková – dobrovolník, vedoucí letního 

tábora, příměstský tábor Fulhaus

Nikol Andrýsková – dobrovolník, vedoucí letního tábora

Petr Kozák – dobrovolník, vedoucí letního tábora

Jan Andrýsek – dobrovolník, příměstský tábor Fulhaus

Matěj Andrýsek – dobrovolník, příměstský tábor Fulhaus

Česlav Žwak – dobrovolník, pěvecký sbor Fusion

Helena Žwaková – dobrovolník, pěvecký sbor Fusion

Rozita Mertová – externí spolupracovnice – vyučování a 

přednášky, pastorační péče



ČINNOST V ROCE 2018

Ve školním roce 2017/18 navštěvovalo florbal okolo deseti 

dětí. Od září 2018 vzrostl zájem na 15 dětí a naplnil naši 

kapacitu. Od září do konce dubna jsme trénovali a hráli v 

tělocvičně ZŠ Slezská. Květen a červen trávíme na 

venkovním hřišti KCM, z.s. Pořídili jsme nové brankářské 

vybavení a několik hokejek a míčků. I když netrénujeme 

na profesionální florbalové úrovni, mnohé děti udělaly 

pokrok a dva naši chlapci byli vybráni reprezentovat ZŠ 

Slezská do městského turnaje ve florbalu. V tomto turnaji 

tým ZŠ Slezská zvítězil.

FLORBAL



Vzhledem k závažným zdravotním komplikacím hlavní 

vedoucí free klubu Dáši Nemcové (akutní operace mozku 

na podzim 2017), probíhal free klub v omezeném režimu. 

V jarních a letních měsících probíhal free klub třikrát 

týdně, dle zdravotních možností Dáši. Děti chodily podle 

počasí, zpravidla 5-7 chlapců. Nejraději hráli fotbálek 

nebo stolní hry, rádi posilovali v posilovně, nebo si přišli 

jen tak popovídat.

FREE KLUB

- ženy/rodiny po ztrátě dítěte (v těhotenství, při porodu, 

po porodu)

- laktační konzultace

- konzultace pro ženy v klimakteriu (nově v roce 2018)

- individuální konzultace v rámci jarního bazárku

- individuální konzultace pro ženy/rodiny v těhotenství a 

šestinedělí, včetně žen/rodin se specifickými potřebami a 

těžkou osobní historií

LAKTAČNÍ PORADENSTVÍ – 
INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE/PORADNA



Od prosince 2017 bylo obnoveno setkávání maminek, 

které nosí své děti v šátku či nosítku. Setkání probíhá 

jednou měsíčně vždy od 9-12 hodin v jídelně KCM a v 

letních měsících i na zahradě. Utvořilo se jádro maminek, 

které chodí pravidelně, ale vždy dorazí i někdo nový, kdo 

se chce šátkování teprve naučit nebo přijít pro radu. V 

průměru se sejde 20 maminek se svými ratolestmi. Občas 

je šátkovací sraz spojen i s mini bazárkem nebo 

prezentací některého z výrobců šátků/nosítek.

ŠÁTKOVÁNÍ MAMINEK



Pravidelná setkání nad starověkými biblickými texty 

doprovází živá diskuze o vztahu k naší současnosti. 

Skupina se schází převážně v knihovně a jednou měsíčně 

také v jídelně. Čtení textů je proloženo promítáním filmů, 

které přibližují dobový kontext a přinášejí impulsy 

k rozhovorům. Atmosféru zpříjemňuje lehké občerstvení. 

Jádro skupiny tvoří asi 15 pravidelných účastníků, které 

doplňují příležitostní hosté. Jde o otevřené společenství, 

kde je každý vítán, ať už se zapojí nebo jen pozoruje a 

čerpá.

KOMUNITNÍ ČTENÍ



Fusion je moderní a otevřený pěvecký sbor  v Českém 

Těšíně. Přidat se může každý koho baví hudba, umí hrát 

na nějáký nástroj a nebo by se chtěl naučit. Je určen pro 

pro teenagery od 13 do 21 let. Zkoušky jsou každou středu 

od 17:30.

 

Na Fusion chodí 20-30 mladých. V roce 2018 jsme prožli:

- 2.-4.3. - Víkendovka v Malenovicích - soustředění

- 8.3. - Koncert MDŽ, KASS Český Těšín

- 14.3. - Fusion zkouška special - hry, deskovky, jídlo

- 9.5. - Koncert v DD Horní Těrlicko

- 9.6. - Soustředění Fusionu v KC Mojská

- 20.6. - Koncert na Dni sociálních služeb, Český Těšín

- 24.6. - Koncert  a Komunitní bohoslužbě KOSTEL

- 5.7. - Koncert na svátek Cyrila a Metoděje

- 11.-18.8. - Fusion camp v rámci FULHAUS

- a další...

FUSION



Cvičením těla podporujeme naše zdraví. Na workout hřišti 

a v malé posilovně, které se nachází v areiálu KCM je 

možnost cvičit individuálně, ve skupině nebo společně 

použitím kruhových tréninků. Cvičení navštěvují kluci ve 

věku 13-16 let. Počet účastníků je kolem 6-ti. Scházíme se 

2x týdně - v úterý a ve čtvrtky. Je to prostor k budování 

vztahů, čas je vyplněn rozhovory. Skvělý čas pro kluky, 

kteří se chtějí stát muži.

POSILOVNA



Workshop akustické kytary je spojen s Fusionem, kdy 

cílem je naučit děcka hrát písně ze sboru na akustickou 

kytaru. Scházíme se v prostorách KC Mojská 1x týdně v 

úterý. Workshopy jsou rozdělené na začátečníky a 

pokročilí, celkem 6 mladých. 

AKUSTICKÁ KYTARA

Workshop elektrické kytary navštěvují 3 mladí, scházíme 

se 1x týdně v úterý. Cílem je se naučit písně z pěveckého 

sboru Fusion.

ELEKTRICKÁ KYTARA

Workshop baskytary navštěvují 2 mladí 1x týdně v úterý. 

Naučené písně potom zúročují na koncertech Fusionu.

BASKYTARA



Jedná se o aktivitu, při které muži pod vedením 

zkušeného kuchaře pronikají do tajemství, která by jim 

jinak zůstala uzavřena. Společná kuchyně  vytváří prostor 

k tvůrčímu vaření a vzájemnému poznávání se. Muži se 

učí i zásadám stolování a výsledky své práce pak 

konzumují se svými ženami, které se předtím mají 

možnost účastnit aktivit pro ženy.

MUŽI VAŘÍ JINAK



Dvojice dobrovolníků, kteří přijeli v rámci evropského 

dobrovolnického programu (EDS) koordinovaného 

Slezskou diakonií, pomáhala celý rok při aktivitách 

Komunitního centra Mojská. Země jejich původu Turecko 

a Rusko napovídá, že se stali zpestřením života v naší 

komunitě. Odváděli dobrou práci a seznamovali se 

s životem v naší zemi z perspektivy aktivit, které pomáhali 

zabezpečovat.

ZAHRANIČNÍ DOBROVOLNÍCI



Termín: 14. - 21.7. 2018

Počet dětí: 28 dětí (ve věku 7-14 let)

Místo konání: tábořiště Dolní Lomná - stanový tábor v 

tee-pee stanech

Tábor měl název STOPA XAPATANU, kdy motivem 

celotáborové hry byl televizní dobrodružný pořad Stopa 

Xapatanu, který se v 90. letech minulého století vysílal 

také v České televizi. Cílem etapové hry bylo získat poklad 

– tajemnou sošku Xapatanu, která se ukrývá někde v srdci 

Mexika, ve státě San Luis Potosí. K získání sošky však vedla 

řada nástrah, Jež byly rozprostřeny do šesti hlavních etap 

a jedné etapy noční. Tábor byl pořádán křesťany, proto 

jeho náplň byla zaměřena také na křesťanské hodnoty a v 

rámci jednotlivých dnů jsme se zaměřovali na téma Boží 

zbroje (viz Bible, list Efezským 6,10-17), tedy hodnot, které 

mají být součástí života křesťana.

Po budíčku, rozcvičce a ranní hygieně následovala 

snídaně a po ní úklid ve stanech. Dopoledne zpravidla 

bylo vyhrazeno etapové hře. Po obědě a odpoledním 

klidu byla možnost volného programu (hry na louce, v 

lese, procházky) a před svačinou bylo povídání ke hře, při 

němž si děti vyplňovaly táborový deníček s úkoly 

vztahujícími se k probíranému tématu Boží zbroje. 

LETNÍ TEE-PEE TÁBOR



Před večeří byl opět prostor pro osobní volno (šlo se např. 

na borůvky nebo se koupat). Po večeři a večerní hygieně 

následoval společný večerní program, kde se zpívalo 

(součástí táborového deníčku byl i zpěvníček asi 15 písní), 

rozdávaly body a hrály různé hry.

O děti se staral tým asi 10 vedoucích včetně kuchařů, 

každá skupina dětí měla svého skupinového vedoucího, 

dva vedoucí připravovali hru a jeden měl na starost 

zásobování. Počasí během týdne se vcelku vydařilo, 

nebylo ani horko, ani zima, a přestože několikrát pršelo, 

plánovaný program to nijak nenarušilo.



V roce 2018 proběhl již pátý ročník tohoto úspěšného 

kempu. Jak je zvykem, ještě na jaře, 17.5.2018, proběhla 

Fulhaus Pre Party s hosty z USA Mattem a Erin. Díky této 

ochutnávce je pro nás snazší dělat propagaci a na 

Fulhaus se přihlásí více lidí.

Samotný kemp proběhl od 11.8.2018 do 18.8.2018. Kromě 

čtyř lektorů z USA jsme ještě měli lektory z Itálie, Velké 

Británie a Německa. Kempu se účastnilo celkem 60 lidí. 

Více než 20 členný tým se staral o téměř 40 účastníků. 

Dopoledne jsme zahájili společným programem plným 

her, písní s kapelou a také talkshow. Potom probíhal 

sborový zpěv Fusion pro ty, kdo mají rádi hudbu a softbal, 

frisbee a podobné hry pro ty, kdo milují sporty. Odpolední 

novinkou bylo CZENGLISH – zábavná výuka angličtiny, ve 

které se i naši zahraniční lektoři učili mluvit česky. Pak 

následovaly workshopy. Večerní program byl opět plný 

hudby, zábavy i témat k zamyšlení, o kterých jsme potom 

diskutovali v oblíbené čajovně.

Během kempu máme tři speciální dny. V úterý 

podnikáme vždy výlet do Beskyd. Tentokrát jsme si 

vychutnali výstup na Kozubovou. V pátek je závěrečný 

večer – talentshow, ve které jsme se pobavili u vystoupení  

PŘÍMĚSTSKÝ JAZYKOVÝ KEMP FULHAUS



jednotlivých CZENGLISH skupin a zlatým hřebem byl opět 

koncert Fusionu, na který přišlo mnoho rodičů a přátel. 

Pro ty, kteří se nechtěli loučit, byla v sobotu připravená 

ještě odpolední párty v těšínském parku poblíž řeky Olše.



Dětský bazar se v roce 2018 konal jednou a to od 17.-21.9. 

Jako každoročně měl velký úspěch, zúčastnilo se ho přes 

stovku prodejců a ještě více lidí si přišlo nakoupit dětské 

oblečení a potřeby. Bazar je tradiční kontaktní akce pro 

maminky s dětmi a je v Těšíně velmi oblíben.

PODZIMNÍ DĚTSKÝ BAZAR

Tuto aktivitu spolupořádáme s MŠ Hrabina Český Těšín. 

Účastní se jí celé rodiny a seznamují se s odkazem svátku, 

který svou inspiraci čerpá hluboko ve středověku. Martin, 

který se s žebrákem rozdělil o svůj plášť, je příkladem 

nezištné pomoci. Děti zpívají, sledují dramatické 

ztvárnění příběhu a dostávají malou upomínku. 

Atmosféru dokresluje lampionový průvod sídlištěm Na 

Mojském a areálem Komunitního centra. Akce se stala 

tradicí, kterou si rodiče nenechají ujít.

MARTIN NA BÍLÉM KONI



Na podzim od 23. do 25.11.2018 proběhl společně v KCM, 

Křesťanském sboru a ZŠ Slezská, Multicamp, konference 

mládeže. Hlavní téma bylo Změna je život. Akce se 

zúčastnilo asi 200 lidí. Kromě hlavních programů se 

zajímavými řečníky a kapelami proběhla opět řada 

seminářů. V alternativních programech si účastníci užili 

míčové sporty v tělocvičně, vyrábění, procházku 

historickou částí Těšína i praktickou pomoc potřebným. K 

dispozici bylo příjemné posezení v kavárně i odborné 

poradenství s pastoračními pracovníky. Multicamp slavil 

deset let a proto jsme to náležitě oslavili i dortem a 

koncertem kapely Noemiracles.

MULTICAMP



V období adventu proběhlo v prostorách KCM a 

Křesťanského sboru několik koncertů. Např. folklorní 

soubory Slezan a Slezanek, koncert Fusion nebo půlnoční 

zpívání koled pod vedením Dana a Zuzi 

Kaczmarczykových.

ADVENTNÍ KONCERTY



Výnosem KC Mojská v roce 2018 byly přijaté dotace z MěÚ 

Český Těšín, příspěvky ze spolupráce se Slezskou Diakonií 

v projektu podpory dobrovolníků, dary dobrovolných 

dárců, příjem za náklady spojené s táborem Tee-pee, 

příměstským táborem Fulhaus, celorepublikovým 

setkáním mladých Multicamp, sportovním klubem florbal 

pro děti a dorost a pěveckým sborem Fusion.

Město Český Těšín poskytlo dotaci pro rok 2018 ve výši 

250 000,- Kč. Z dotace byly hrazeny mzdové náklady, 

spotřeba energií, pronájmy tělocvičny, propagační 

materiály, nákupy drobného materiálu pro provoz klubů, 

byl zakoupen drobný dlouhodobý hmotný majetek a to 

počítač a tiskárna.

Příspěvek ze spolupráce se Slezskou Diakonií v projektu 

podpory dobrovolníků ve výši 33 414,- Kč byl použit na 

výuku češtiny dobrovolníků, proplacení mentoringu a 

nákup drobných potřeb.

Příjem za náklady spojené s táborem Tee-pee byl ve výši 

17 500,- Kč a byl použit na nákup potravin a drobných 

potřeb.

Příjem za náklady spojené s příměstským táborem 

Fulhaus byl ve výši 43 840,- Kč a byl použit na stravování 

FINANČNÍ ZPRÁVA



účastníků, pronájem hřiště, identifikační náramky, nákup 

potravin a další drobné výdaje.

Příjem za náklady spojené s celorepublikovou akcí 

Multicamp byl ve výši 55 800,- Kč a byl použit na 

pronájem prostor ZŠ Slezská, propagační materiály, 

pronájem ozvučovací techniky, k úhradě za vystoupení 

hudební skupiny Noemiracles, k úhradě výdajů řečníkům 

a k nákupu potravin a drobných potřeb pro workshopy.

Příjem pěveckého souboru Fusion ve výši 14 400,- Kč byl 

tvořen účastnickými poplatky a částkou za vystoupení a 

prezentaci souboru na základě objednávky Města Český 

Těšín a byl použit na nákup starších hudebních nástrojů a 

potravin pro občerstvení.

Příjem za náklady spojené s klubem Florbal pro děti a 

dorost ve výši 6 500,- Kč byl použit na pronájem 

tělocvičny a pořízení sportovních potřeb.

Dary byly přijaty v částce 18 900,- Kč, účastnické poplatky 

za kurz malování ve výši 500,- Kč, úroky v částce 19,- Kč a 

tyto příjmy byly použity pro pokrytí ostatních aktivit, 

činnost klubů a provoz KC.

Zakoupené potřeby byly doloženy fakturou nebo jiným 

dokladem dle účetních předpisů. Přijaté dotace byly 

řádně vyúčtovány a zkontrolovány poskytovatelem.

 



Peněžní prostředky k 31. 12. 2018: pokladna v částce 2 

630,- Kč, bankovní účet Komunitního centra v částce 180 

504,- Kč, bankovní účet pro příspěvky Slezské diakonie v 

částce 7 386,- Kč.



HOSPODAŘENÍ V ROCE 2018

Náklady

 

 

 

 

Náklady celkem

 

Výnosy

 

 

 

Výnosy celkem

 

 

Komunitní centrum Mojská z.s. DEN

Odbobí 1.  1.  2018 až 31. 12. 2018

 

Spotřeba

Služby

Osobní náklady

Ostatní náklady

 

 

 

Ostatní výnosy

Přijaté příspěvky

Provozní dotace

 

 

Zisk

 

152 628 Kč

98 921 Kč

164 496 Kč

1 478 Kč

417 523 Kč

 

 

19 Kč

190 854 Kč

250 000 Kč

440 873 Kč

 

23 350 Kč



Děkujeme všem sponzorům za finanční podporu 

Komunitního centra, materiální vybavení kluboven

a areálu, sponzoring tisku a propagačních materiálů i 

pomoc při logistice a přípravě akcí. Bez

příspěvků a dotací města Český Těšín, spolupráce 

křesťanského sboru, práce dobrovolníků i všech

dalších darů a podpory, by naše práce nebyla možná. 

Práce KCM je stále závislá na podpoře dárců a ochotě 

dobrovolníků. Vážíme si této podpory a věříme v další 

spolupráci i nadále.

PODĚKOVÁNÍ



O aktivitách KC Mojská informujeme celoročně na našich 

webových stránkách www.kcmojska.cz a na našem 

facebooku, na plakátech na vývěskách uprostřed sídliště a 

v areálu KCM a příležitostně také v Těšínských 

křesťanských minutách a Těšínských listech.

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktní a identifikační data :

Název organizace: Komunitní centrum Mojská z.s.

Číslo a datum registrace: 75121476, 25.10.2007

Sídlo: Komunitní centrum Mojská, Slezská 874, Český 

Těšín, 737 01

Statutární zástupce: Ing et Mgr. Jaromír Andrýsek

Telefon: 552 321 102, mobil 776 737 282

Email: info@kcmojska.cz

Bankovní spojení: ČSOB – Poštovní spořitelna, č. účtu: 

218419189 / 0300

PROPAGACE


