
má vypadat úkol po do-

končení.  

Většina z nás napíše jednu 

větu a má pocit, že je vy-

hráno. Zkuste se na to ale 

podívat z více stran. Na-

příklad: k čemu to má 

sloužit, komu to prospěje, 

z čeho a proč to má být, 

na čem poznáte, že to je 

dobré, kdo mi ještě může 

zpřesnit představu o finál-

ní kvalitě a obraze atp. 

Jsem si jist, že jen tato 

práce vám zabere dost 

času. Je to jako malovat 

obraz.  

3. Namalujte si jednodu-

chou přímku, a pokuste se 

na ní vyznačit všechny 

body procesu k splnění 

úkolu. Co všechno se musí 

stát, co vše musíte udělat, 

komu všemu musíte dát 

Už jste se někdy dostali do 

situace, že máte více úko-

lů, než máte pocit, že jste 

schopni zvládnout? Co 

v takovém případě děláte? 

Znám lidi, a sám jsem také 

takový byl a jistě v mnoha 

situacích ještě stále jsem, 

kteří se snaží ze všech sil, 

ale výsledkem je jen přetí-

žení, únava, potřeba se 

někde zahrabat. Navíc 

místo výsledku je vidět jen 

víc a více nepořádku a 

nedodělků. Připomíná 

vám to něco? Je z toho 

nějaká cesta ven? Ano, je! 

Tou cestou je zastavit se. 

Podívat se na věci, které 

dělám, z ptačí perspektivy 

a začít plánovat. Jinými 

slovy: svěřit své počínání 

Hospodinu – svěřit se se 

svými potřebami a pláno-

vat. Sám jsem byl překva-

pen, kolik času toto pláno-

vání a vymýšlení, „jak na 

to a kudy vede cesta“, 

zabere. V podnikání se 

tomu říká systém. Vytváře-

ní pevných struktur, pro-

cesů a pravidel, které 

v konečném důsledku 

vedou k úspoře času, pe-

něz, lidských sil, ale přede-

vším je jejich důsledkem 

pořádek a výsledek 

v podobě spokojeného 

studenta, zákazníka, příte-

le, manželky, církve…   

Schválně, zkuste při ja-

kémkoli úkolu ještě před 

realizací vzít pero a papír a 

napsat si jednoduché zadá-

ní:  

1. Čeho chci dosáhnout, 

co potřebuji a proč. 

2. Čím toho dosáhnu, jak 

Svěř Hospodinu své počínání a tvé plány budou zajištěny 
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vědět, jak budete kontro-

lovat průběh, napsat 

všechny potřebné zdroje 

(finanční, materiální, lid-

ské) atp.  

4. Pokud jste seřadili tyto 

body procesu za sebou, 

pokuste se ke každému 

bodu procesu napsat čas, 

do kdy byste toho chtěli a 

mohli dosáhnout.  

5. Vezměte kalendář a 

vepište si do něj všechny 

důležité úkoly!  

Kolik času vám to zabra-

lo? A nezapomeňte se 

vždy svěřit Hospodinu, 

který je dobrým rádcem, 

pomocí i záštitou. 

 Petr Král 

 

 



 V lednu jsme měli v progra-
mu průměrně 12 studentů. 
Přišel jeden nový student a 
dva úspěšně program 
dokončili. 

 V únoru jsme měli v pro-
gramu průměrně 12 studen-
tů. Dva studenti předčasně 
program ukončili a přišli 
dva noví.  

 Zrealizovali jsme několik 
prevencí: 9x základní škola 
a 2x střední odborné učiliš-
tě 

 Uskutečnili jsme následující 
výjezdy: Apoštolská církev 
Ústí nad Labem, Církev 
bratrská Písek, Církev bratr-
ská Benátky n. Jizerou  

 

Z programu 

STAVEBNÍ TÝM Z ČESKÉHO TĚŠÍNA 

Celkově již počtvrté nás navští-

vil stavební tým z Českého 

Těšína. V minulosti nám udělali 

kompletní topenářské rozvody,  

zapojili nový kotel, modlitebnu 

a další technické věci.  

Nyní nám pomáhají budovat 

nové prostory, kde budou kou-

pelny pro studenty (staré jsou v 

dezolátním stavu) a kancelář.  

V první fázi budování nových 

prostor nás navštívili v listopa-

du 2015 a pomohli nám rozvést 

odpady a vybetonovat první 

vrstvu podlahy.  

Nyní ve druhé fázi nám zapojili 

rozvody vody a topení.  

V závěrečné třetí fázi nám při-

slíbili zapojení všech sanitárních 

zařízení.  

Velmi děkujeme za Vaši vše-

strannou podporu.  
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V lednu 2016 došlo 
v Dětském centru Klokan 
k několika personálním změ-
nám. Do činnosti centra se 
na plný úvazek zapojil Láďa 
David a postupně převzal po 
Tondovi Tipanovi provozní 
a organizační činnost centra, 
přičemž dále vykonává čin-
nost fundraisera. Tondovi se 
tím uvolnila kapacita, to mu 
umožňuje více se věnovat 
práci poradce studentů ve 
středisku TC.  

V průběhu měsíce ledna u 
nás začaly sloužit 4 dobro-
volnice, z nichž dvě jsou 
členkami AC Varnsdorf. Tři 
z nich se zapojily do činnosti 
klubu Archa a jedna pomáhá 
při doučování. 

Z lednových porad týmu DC 
Klokan vzešlo následující: 

 Marek Honzík a Katka Do-
stálová začnou připravovat 
a spustí v rámci našeho 
centra dětskou církev. 
V počáteční fázi by měla 
probíhat1x měsíčně. 

 Začátkem měsíce duben 
Tomáš Bosák opět rozjede 
fotbalový klub se zaměře-
ním na děti ve věku od 7 do 
12 let. 

 Lenka Polívková opět zpro-
vozní mateřské centrum 
Adámek pro děti předškol-
ního věku s maminkami. 

 Naplánovali jsme následující 
jednorázové aktivity v rámci 
tohoto roku: 

 30. dubna městská hra 
Matrix 

 9.—16. července letní tábo-

rový pobyt. 

 19. - 21. srpna víkendová 
přespávací akce v Praze. 

 O letních prázdninách opět 
zrealizujeme evangelizaci 
na šluknovském sídlišti. 

V měsíci lednu byl v rámci 
Dětského centra aktivní pouze 
klub ARCHA. Ten naše cen-
trum provozuje pravidelně 
v pondělí a středu v čase od 15 
do 18 hodin. Kluby už delší 
dobu pravidelně navštěvuje 10 
dětí.  

Před středečním klubem, 
v čase od 14 do 15 hodin, pro-
bíhá doučování, kterého se 
pravidelně zúčastňují tři holčič-
ky.  

Při modlitbách nám na srdci 
leží naše děti. Abychom je tím 

Dětské centrum KLOKAN  
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správným způsobem dokázali 
vést k Bohu. Prosíme o 
moudrost při rozhodování a 
plánování jednotlivých kroků 
a aktivit DC. Pán nám svěřil 
do týmu nevěřící služebnice, 
tak i jejich duchovní život 
nám leží na srdci.  

V měsíci únoru jsme s dětmi 
navštívili bazén ve Varnsdor-
fu. Rozběhl se opět klub Adá-
mek. Také jsme na našich 
stránkách www.dcsluknov.cz 
rozjeli online prodej kerami-
ky. Zakoupením těchto vý-
robků podpoříte práci dětské-
ho centra Klokan. V rámci 
klubu Archa jsme s dětmi 
začali nacvičovat divadelní 
hru, kterou chceme hrát na 
velikonoční bohoslužbě. 

 

http://www.dcsluknov.cz

