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POSLÁNÍ

Komunitní centrum Mojská je nestátní nezisková

organizace, jejímž posláním je smysluplné vyplnění

volného času spoluobčanů, posílení rodiny a utváření

komunity s otevřenými mezilidskými 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
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.



PRACOVNÍCI

Komunitní centrum mělo v roce 2021 celkem 18 členů,

včetně předsedy výboru a členů 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 2021:

Jakub Pípal – předseda výboru do října, vedoucí mládeže

Přístav

Martin Šimik – člen výboru, od listopadu nový předseda

výboru, vedoucí campu Fulhaus

Karla Fukalová – člen výboru, organizace akcí a příprava

zázemí aktivit

Zuzana Kaczmarczyková – člen výboru, dobrovolník,

výuka angličtiny, komunikace s městem, koordinace

klubu seniorů

Petr Kubiena – člen výboru, vedoucí letního tábora,

správce posilovny

Tereza Šimiková – člen výboru, vedoucí dětských bazarů,

vedoucí klubu Akvárko, vedoucí Fulhaus kids

Benjamin Andrýsek – vedoucí letního tábora

Matěj Andrýsek – dobrovolník, vedoucí letního tábora

Nikol Andrýsková – dobrovolník, vedoucí letního tábora

Marcela Andrýsková – spolupráce s MŠ Hornická

Ivana Filipová – dobrovolník, vedoucí knihovny,

Petr Haman – dobrovolník, zvukař a projekce

Hana Hamanová – dobrovolník, klub Akvárko



Dagmar Hricová – poradna pro ženy (klimakterium,

mimořádné životní situace), předporodní a laktační

poradna

Klára Hrabovská – dobrovolník, sborový zpěv

Daniel Kaczmarczyk – dobrovolník, technická podpora

Jakub Kaczmarczyk – dobrovolník, Fulhaus camp band

Lukáš Kubiena – dobrovolník, technická podpora

Hana Marťáková – dobrovolník, vedoucí letního tábora

Kateřina Marťáková – dobrovolník, klub Přístav, Fulhaus

Rozita Mertová – poradenství a pastorační péče

Dagmar Nemcová – dobrovolník, pracovník úklidu

Noemi Pípalová – člen kontrolní komise, koordinátorka

klubu Akvárko, dětské bazary,

Kevin Rucki – člen výboru do listopadu, technický tým

Alžběta Suchánková – dobrovolník, klub pro maminky

akvárko

Michaela Šimiková – dobrovolník, klub Akvárko

Ondřej Šimik – člen kontrolní komise, vedoucí letního

tábora

Jakub Zabystrzan – dobrovolník, zvukař a projekce

Petra Zabystrzanová – dobrovolník, účetnictví



ČINNOST V ROCE 2021
VOLNOČASOVÝ AREÁL
Od dubna do října je návštěvníkům k dispozici volnočasový areál

KC Mojská. Využít mohou dětské hřiště, zahradu pro oddech i

čtení knih z naší knihobudky a také sportovní hřiště pro volejbal,

basketbal, florbal nebo malou kopanou. Dobrovolníci

Komunitního centra i lidé z Křesťanského sboru se o areál

každoročně starají, uklízejí jej, rekonstruují a udržují, aby mohl

sloužit všem návštěvníkům našeho města i okolí.

Areál je otevřený od pondělí do pátku od 8 do 18 hodin. O víkendu

pak pouze pro speciální akce. Pro rok 2022 plánujeme i novou

službu správce hřiště. Areál je nejvíce využívaný v odpoledních

hodinách. V této době si děti nejvíce půjčují sportovní pomůcky.

V roce 2021 maminky také stále častěji využívaly naši terasu, kde

plánujeme spustit zkušební provoz kavárny pro občerstvení

sportujících dětí i odpočívajících maminek.



PORADNA PRO ŽENY
Poradna v KC Mojská prošla, po sedmi letech aktivního
užívání, proměnou. Nadále poskytuje nezdravotnické služby:

Skupinové předporodní kurzy pro maminky
Předporodní kurzy pro páry 
Laktační poradenství 
Konzultace v těhotenství 
Konzultace a provázení v šestinedělí 
Individuální konzultace 
Péče o ženy v klimakteriu 
Provázení při a po spontánních potratech 
Provázení při ztrátě miminka 
Provázení klientů se specifickými potřebami 
Poradna duly v době bazárku

S ohledem na epidemickou situaci a aktuální platná opatření
proběhla řada aktivit online. V případě zájmu o konzultaci je
potřeba se objednat. 
www.hricova.cz, FB Dula Dagmar Hricová



Akvárko je prostor pro maminky s dětmi do 4 let. Probíhá

jednou za 14 dní. Cílem setkání je rozvoj intelektuálních i

pohybových schopností dětí, poznávání světa a Pána

Boha, který jej stvořil. Děti si společně užívají hry,

písničky, příběhy s loutkami, výtvarné a pohybové aktivity

i svačinku. Na závěr mají děti možnost si volně hrát a

maminky si popovídat. Klub je otevřený všem

maminkám, které navštěvují volnočasový areál. Program

zajišťují maminky s dětmi z Křesťanského sboru a jejich

kamarádky. Pravidelně se zúčastní okolo 10 dětí. 

KLUB AKVÁRKO



Cvičením těla podporujeme naše zdraví. Na workout

hřišti a v malé posilovně, která se nachází v areálu KCM,

je možnost cvičit individuálně, ve skupině nebo společně

použitím kruhových tréninků. Kroužek posilovny v roce

2021 vedl Petr Kubiena. Cvičení navštěvují kluci i holky

od 15 let. Je to prostor k posilování svého těla, budování

vztahů, volný čas je vyplněn rozhovory.

 

V průběhu roku probíhala rekonstrukce posilovny, nyní je

vybavena novými kvalitními pomůckami, činkami,

kotouči, kettlebelly, stojany, běžeckým pásem a nářadím,

které využívají denně všichni cvičící od pondělí do pátku.

POSILOVNA



Začátek roku byl i pro klub Přístav poznamenaný

pandemií covidu. Nemohli jsme se scházet osobně a

proto pokračovaly online setkání. Vystřídaly se jak

nahrávané programy, které jsme zveřejňovali na youtube,

tak zoom setkání. I když se nám díky dobrému

technickému zázemí a ochotě mnoha dobrovolníků

dařilo připravovat kvalitní nahrávky, bylo skvělé se po

rozvolnění zase setkávat osobně. O prázdninách jsme se

rozloučili s dlouholetým vedoucím Jakubem Pípalem,

který se odstěhoval do Sezimova Ústí. Vedení mládeže od

září převzal nový tým složený s dobrovolníků.

MLÁDEŽ PŘÍSTAV



Díky Covidové pandemii, nebylo dlouho jasné, zda se

bude moci tábor konat, ale nakonec se to podařilo. I když

v letošním roce byl komornější. Po kontrole nezbytných

antigenních testů (všechny byly negativní) mohl tábor

začít. Konal se od pondělí 19.7. do pátku 23.7. na

tradičním tábořišti v Dolní Lomné, pod Severkou.

Účastníků tábora bylo přibližně patnáct a i dospělými

vedoucími nás bylo do dvaceti. 

LETNÍ TÁBOR V DOLNÍ LOMNÉ

Táborový den začínal budíčkem

přibližně v 8 hodin. Následovala

rozcvička a snídaně s krátkým

biblickým zamyšlením. 

Po snídani byl prostor pro

osobní hygienu, zatímco vedoucí

již připravovali hry. Letos nebyla

celotáborová hra s jedním

tématem, ale každý den byly

různé hry a soutěže.  

Nechybělo třeba pátrání po pokladu, sportovní olympiáda

nebo soutěž v tábornických dovednostech.



Po náročných výkonech byl odměnou dobrý oběd a

následný odpočinek. Odpoledne jsme chodili na výlety

nebo se koupat do řeky Lomňanky, i když velká vedra nás

letos minula - na druhou stranu nebylo ani nějak deštivo,

takže spaní v indiánských tee-pee bylo příjemné. 

Po večeři a osobním

volnu jsme se sešli k

večernímu programu u

táborového ohně. Jeho

součástí byly hry i čtení

knihy popisující příběh

ženy žijící na ulici, která

se setkala s Bohem. 

 Mezi 21-22 byla večerka,

kdy se každý odebral do

svého spacáku, aby

načerpal sil do nového

dne. Strava 5x denně

vařená v polní kuchyni

chutnala. Během tábora

jsme mohli prožít i Boží

ochranu od zranění či

jiných nepříjemností.



Sedmý ročník oblíbeného campu proběhl od 7. do 13.

srpna. Dům i areál se naplnil ještě více než loni.

Dohromady i s vedoucími se campu zúčastnilo 60 lidí.

Nechyběl music camp, sport camp, English camp a také

spousta workshopů. Uprostřed týdne jsme vyrazili na

výlet na Prašivou a odpoledne čekalo účastníky

překvapení díky hrám virtuální reality. I přes covidová

omezení se podařilo mít na Fulhausu rodilé mluvčí z USA

nebo Německa.

Večery, jako už tradičně, patřily rozhovorům v čajovně.

Tentokrát bylo tématem týdne "Trendy - na jaké vlně

jedeš"? Nechyběl ani skvělý camp band a oblíbené talk

show s účastníky i lektory. Program vyvrcholil pátečním

závěrečným programem pro rodiče s vystoupením

účastníků v talent show a také koncertem music campu.

PŘÍMĚSTSKÝ CAMP FULHAUS



Součástí příměstského campu Fulhaus je i program pro

maminky s dětmi do 4 let. Tým dobrovolníků z KCM jej

připravuje od pondělí do pátku na celé dopoledne. Děti si

užily spoustu pohybových i tvořivých aktivit. Program se

odehrává nejen v areálu KCM, ale součástí byl i výlet do

Ropice - zálesí, kde se děti setkaly s profesionálním

hasičem. Mohly se tak seznámit s tím, jaký je oheň dobrý

sluha, ale zlý pán.

V úterý odpoledne čekalo na děti překvapení. Veliký,

pirátský, skákací hrad. K tomu cukrová vata a popcorn.

Tuto aktivitu navštívily i další děti ze sídliště, které se

jinak Fulhaus kids neúčastnily. Děti si Fulhaus kids užily

opravdu naplno a už se těší na příští rok!

FULHAUS - KIDS



Ve spolupráci s městem Český Těšín a Centrem sociálních

služeb jsme od 1. 9. 2021 otevřeli prostory Komunitního

centra pro setkávání klubů seniorů. Dne 8.9. proběhlo

jejich slavnostní otevření za účasti členů KCM,

Křesťanského sboru v Českém Těšíně, představitelů

města, vedení CSS i samotných seniorů.

Od pondělí do středy se tady schází klub Třineckých

železáren, Dámský klub, klub 9. květen Stonava, klub

Těšíňáci a také spolek Němců Těšínského Slezska. Na

slavnostním otevření byli přítomni i nejstarší zástupci

seniorů, členové z klubu Český svaz bojovníků za svobodu.

KLUBY SENIORŮ



Jarní bazar byl v roce 2021 opět zrušený díky vrcholící

vlně koronaviru. Na podzim byla situace lepší a proto se

od 11. do 15.10. uskutečnil jubilejní desátý ročník. Za

realizací stojí tým mnoha dobrovolníků, kteří připravují

zázemí, vyberou od prodávajících veškeré věci, roztřídí je

a zajišťují prodej. Na konci týdne neprodané věci zase

nachystají prodávajícím a předají i s výdělkem.

DĚTSKÉ BAZARY

Rodiče opět měli možnost

levně si nakoupit oblečení,

boty a dětské potřeby pro

své ratolesti. Vybírají z věcí,

které začátkem týdne do

KC přinesou registrovaní

prodávající. Ti si mohou

prodejem vydělat i nějaké

peníze. O prodej je velký

zájem, a tak můžeme

zatím poskytnout prostor

prvním 150 prodávajícím.

Bazar není výdělečný,

jedná se o dobročinnou

akci a službu maminkám.



Ve spolupráci s Mateřskou školou Hornická jsme mohli

opět po třech letech uspořádat akci Martin na bílém koni.

Průvod, vedený rytířem na bílém koni, se vydal na pochod

od budovy školky. Na cestu si děti svítily lampiony. 

V areálu KCM je čekal program s projekcí příběhu        

 o svatém Martinovi, společné písničky a také drobné

občerstvení z okénka, které připravili dobrovolníci KCM

spolu se seniory z klubů, které se u nás scházejí.

Na rozloučenou dostali účastnici průvodu i perníkové

překvapení a dárečky, které připravili pracovníci školky ve

spolupráci s lidmi z Křesťanského sboru.

Martin sice první sníh nepřivezl, ale i tak si děti s rodiči

akci užily a chladný listopadový večer nám připomněl

blížící se adventní čas.

MARTIN NA BÍLÉM KONI



V roce 2021 se nám po letech příprav podařilo

rekonstruovat kuchyni a jídelnu. Modernizace slouží jak

aktivitám Křesťanského sboru, který celý projekt

financoval, tak mnoha klubům KCM.

V listopadu proběhl v prostorách celé budovy Multicamp

- konfernce mládeže Křesťanských sborů s bohatým

hudebním programem, workshopy, semináři, sportovními

i volnočasovými aktivitami.

Na období adventu jsme připravovali řadu koncertů a

aktivit, které byly kvůli covidu zrušeny, přesunuty nebo

omezeny. Místo Vánočního koncertu s jarmarkem

proběhla alespoň povolená Vánoční bohoslužba.

DALŠÍ AKTIVITY



Finanční zpráva

Výnosem KC Mojská,  z .s .  v  roce 2021 byly při jaté dotace     
 z  MěÚ Český Těšín,  dary dobrovolných dárců,  pří jem       
 za náklady spojené s příměstským táborem Fulhaus a
celorepublikovým setkáním mladých Multicamp.

Město Český Těšín poskytlo dotaci pro rok 2021 ve výši   
 200 000,-  Kč.  Z dotace byly hrazeny mzdové náklady,
spotřeba energií ,  pronájem tělocvičny a pódia,  propagační
materiály,  nákupy drobného materiálu pro provoz klubů a
táboru,  gumová podlaha do fitness,  křeslo a PVC podlaha
do laktační poradny a pokládka podlahy,  dataprojektor,
koberec (čisticí  zóna do vstupu) a vysavač.

Pří jem za náklady spojené s příměstským táborem Fulhaus
byl ve výši  49 100,-  Kč a byl použit na zajištění stravování ,
pronájem techniky,  hřiště a skákacího hradu, nákup
drobných potřeb pro workshopy,  vstupné na bazén a
jízdné.

Pří jem za náklady spojené s celorepublikovou akcí
Multicamp byl ve výši  34 455,-  Kč a byl použit na pronájem
prostor ZŠ Slezská,  propagační materiály,  k úhradě výdajů
řečníkům a k nákupu potravin a drobných potřeb pro
workshopy.

Dary byly při jaty v částce 134 945,46 Kč,  tyto pří jmy byly
použity pro pokrytí  ostatních aktivit ,  činnost klubů a
provoz Komunitního centra.

Zakoupené potřeby byly doloženy fakturou nebo j iným
dokladem dle účetních předpisů.  Při jaté dotace byly řádně
vyúčtovány a zkontrolovány poskytovatelem.

Peněžní prostředky k 31 .  12.  2021:  pokladna v CZK v částce 
 3 594,-  Kč,  bankovní účet Komunitního centra v částce   
 125 213,75 Kč.



HOSPODAŘENÍ V ROCE 2021

Náklady

Náklady celkem

Výnosy

Výnosy celkem

KC Mojská, z.s.

Odbobí 1.  1.  2021 až 31. 12. 2021

Spotřeba

Služby

Osobní náklady

Ostatní náklady

Ostatní výnosy

Přijaté příspěvky

Provozní dotace

Zisk

175 030 Kč

34 263 Kč

106 650 Kč

0 Kč

315 943 Kč

0 Kč

218 500 Kč

200 000 Kč

418 500 Kč

102 557 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: KC Mojská, z.s.

IČO: 096 00 621

Datum registrace: 30.10.2020

Spisová značka: 

L 19453 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Sídlo: Slezská 874, Český Těšín, 737 01

Statutární zástupci: 

Bc. Martin Šimik, DiS., Karla Fukalová, Mgr. Petr Kubiena,  

 Mgr. Zuzana Kaczmarczyková,  Mgr. Tereza Šimiková

Email: info@kcmojska.cz

Webové stránky: www.kcmojska.cz

Bankovní spojení: Fio banka, a.s,  

č. účtu: 2901892797/2010

PROPAGACE


