Výroční sborové shromáždění 2012
Na neděli 26. 2. 2012 bylo staršovstvem sboru svoláno výroční sborové shromáždění. Vnímám ho jako velice zásadní a proto jsme se s bratrem kurátorem rozhodli věnovat mu celou přílohu sborového dopisu.
Vedle zprávy kazatele se shromáždění věnovalo především výhledu hospodaření sboru. Přichází změny způsobené především mým odchodem a z toho
plynoucí ztrátou příjmu ze sborového
bytu. Zároveň se bude muset byt rekonstruovat, aby se proměnil ze studentského bydlení v bydlení pro nového faráře a jeho rodinu. Minimální náklad,
o kterém se mluvilo, je 200 000 Kč, ale
je nutno uvažovat s částkou vyšší.
V souvislosti s těmito změnami zpracoval bratr kurátor výhled nutného navýšení salárů. Navrhl, aby v následujících letech každý navyšoval svůj salár
o 5% ze stávající částky. Je to návrh,
který nás upozorňuje nejen na změnu
situace našeho sboru, ale i na změnu situace církve. Kdo trochu sledujete jednání se státem o navrácení alespoň části majetku církvím, víte, že se nejedná
o nic jistého. To, co je jisté již nyní, je, že
stát výrazně snižuje svůj příspěvek nejen pro církevní neziskové organizace.
Ale pro ty církevní je to v mnohých krajích výrazné právě s odkazem na příliv
peněz do církví z navráceného majetku.
Na shromáždění na to upozornila ses.
Fojtů a my si tedy musíme uvědomit, že
i kdyby nějaký obnos byl církvím skutečně navrácen, stát si tyto peníze
okamžitě vezme ve zvýšené míře zpět
právě skrze církevní neziskové organi-

zace. My tedy musíme vzít vážně možnost, že provoz sborů stejně budeme
muset ﬁnancovat sami. Jinak bychom
museli zcela rezignovat na sociální
službu lidem na okraji, jak ji nabízí
Diakonie.
Právě zamyšlení nad rolí církve a sborů v naší společnosti bylo výrazným bodem sborového shromáždění. Otevřel
se v diskusi o vydáních, které nás čekají
v našich sborových prostorech a zvláště
v otázce koupě nových varhan. Osobně
jsem vnímal dva příspěvky jako velice
zásadní – shodou okolností oba z jedné
rodiny. Marie Ortová upozornila na
zhoršující se situaci ve společnosti, kdy
roste počet lidí v sociální nouzi a zhoršuje se ﬁnanční situace organizací, které se snaží pomoci. Jako církev bychom
měli mnohem výrazněji myslet na to,
jak pomoci a ﬁnanční sbírky směrovat
tam. Připomněla také obtížnou situaci
Střediska Diakonie pro zrakově postižené, se kterým jsme v kontaktu a to, že
už nevalorizujeme příspěvek tomuto
středisku. Z druhé strany Jakub Ort
upozornil, že hudba je součástí liturgie
bohoslužeb, že to není zbytečný luxus.
Vzhledem k slíbeným darům, které nabídli manželé Veberovi a br. dr. Horný
na koupi varhan, nebylo rozhodování
jednoduché. Jak jsem se tak ptal, nebylo
hlasování vůbec generační. V hlasech
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pro i proti byly zastoupeny všechny generace sboru. Výsledek byl nakonec velice těsný proti koupi varhan.
Jakkoliv bylo jednání dlouhé a náročné, měl jsem z něj radost. Bylo ve-

lice zřetelné, jak všichni život sboru
promýšlíme, jak nám není lhostejný.
Ať už se v konkrétních otázkách
shodneme nebo ne. Jsem za to velice
vděčný.
Jiří Ort

Zpráva kazatele sboru za rok 2011
Na začátku ohlédnutí za uplynulým kalendářním rokem v našem sboru bych se
chtěl za nás všechny rozloučit s těmi, kteří zemřeli. V květnu zemřela sestra Marie
Vránová a na konci roku pro nás velice
nečekaně odešli sestra Vlasta Vinklářová
a bratr Vladimír Kos. Rodinní příslušníci
oznámili úmrtí sester Jiřiny Ahneové,
Anny Macků a bratra Vratislava Melmuky. Děkujeme Pánu Bohu za životy těch,
které si náš Pán již povolal k sobě.
Z našeho sboru odešla již před časem
rodina Samoelova do sboru v Chocni.
Do našeho sboru vstoupila sestra Pavla Žebráková s dětmi Sebastianem, Veronikou a Magdalenou. Staronovým
členem se stal Šimon Klégr.
V minulém roce jsme do společenství
sboru přivítali bratry Petra Nesvadbu
a Jana Škroba, kteří byli pokřtěni. Přivítali jsme i nově narozená miminka.
Manželům Šípkovým se narodila dcera
Eliška, manželům Černošovým se narodila dcera Klára. Eliška i Klára byly
pokřtěny. Manželům Vokatým se narodila dcera Magdalena. Jsme vděčni Pánu Bohu, že jsou všechny tři holčičky
zdravé a mají se k světu.
V minulém roce jsme s mojí ženou
Marií učinili zásadní rozhodnutí, že
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odejdeme do jiného sboru. Rozhodování to vůbec nebylo snadné, ale nakonec jsme došli k závěru, že končící volební období neprodloužíme. Jedná se
čistě o to, že už jsme ve sboru 15 let
v roli faráře a paní farářové. A mimo
tuto roli jsme tu ještě déle.
Vím, že tak činím každý rok, ale přesto
bych rád znovu upozornil na spoustu
drobné práce irozhodování, které staršovstvo musí udělat. Vzhledem k tomu, že je
v něm drtivá většina členů v aktivním pracovním věku aztoho mnoho nových, mladých členů s rodinami, navíc často čerstvě
v práci, měli bychom jejich práci pro sbor
velice cenit. Zvlášť bych chtěl poděkovat
bratru kurátorovi – nevím, nakolik jsem
oporou já jemu, ale on mě je oporou výraznou. A myslím, že poděkování nejen za
práci, ale i za to, jak promýšlí sborové věci,
mohu vyslovit za celé staršovstvo.
Znovu chci upozornit na starost,
kterou má s ekonomickou stránkou
fungování sboru sestra Věra Adamcová a dnes již i sestra Eva Gembalová.
Chci také poděkovat manželům Veberovým, kteří se věrně věnují sborové
pokladně, ale i církevnímu tisku.
V praktických věcech se opíráme
především o pomoc Patrika Kuty a Mi-
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chaela Otřísala. Ti se pokusili vylepšit
účinnost topení mírnou úpravou. Zdá
se ale, že problém je zásadnější a čeká
nás řešení náročnější. Jsme moc vděční, že máme někoho, na koho se v těchto otázkách můžeme spolehnout. Poděkování patří všem, kdo se angažovali
ve výběru a nákupu židlí, stejně jako
v prodeji těch starých. Rád bych poděkoval i Anně Trojanové za zajišťování
provozu sborové knihovny.
Představím jednotlivá setkávání v našem sboru – není jich málo. Schází se
dvě skupiny k biblickým hodinám – při
týdenních setkáváních se schází věkem
starší. Scházelo se nás málo, a tak jsme
zkusili přesunout schůzky ze čtvrtka na
pondělí. A máme velikou radost, že tento přesun přinesl ovoce v hojnější účasti. V tomto roce jsme dokončili promýšlení knihy proroctví proroka Zacharjáše
a začali Pavlovu epištolu do Říma.
Jednou měsíčně se po bytech schází
k biblickým hodinám skupinka třicátníků – tam probíráme pašijový příběh
podle Markova evangelia. To mohou
všichni sledovat i na stránkách sborového dopisu. Tradicí se již stávají jarní
a podzimní biblická soustředění na katolické faře v Tetíně. Je to nabídka pro
všechny generace a jako taková je i přijímána. Ovšem na měsíčních setkáních je nás velice málo. Přiznám se, že
absence společné biblické práce právě
v třicátnické generaci mě trápí. Vím,
že právě tato generace je časově přetížená a nese na sobě i praktickou odpovědnost za tento sbor. Zároveň jsem
ale hluboce přesvědčen, že právě up-

rostřed náročné doby potřebujeme
biblické ukotvení naší víry. A už nevím, co nabídnout. Byla by řešením
uzavřená internetová konference? Budu velice vděčný za pomoc.
Na biblickou hodinu pro děti na jaře
přicházely 4 děti. Na podzim vznikla
velká skupina prvňáků, takže jsme děti
rozdělili na mladší a starší. Do mladších
chodí 4 děti, do starších tři. Od podzimu
se připravují ke konﬁrmaci Veronika
Balínová a Ema Toušková. Schůzky
mládeže jen kvetou – schází se v průměru přes 10 lidí. Za vedení této skupiny
jsem moc vděčný Jakubovi Ortovi a Ondřeji Zikmundovi. Maminky s dětmi se
snaží scházet jedenkrát týdně, pokud to
dovolí choroby dětí a časový rozvrh.
Moc děkuji Míše Otterové, která tato setkání organizuje. Jako třicátníci se snažíme o občasná setkání, při kterých by
byl prostor k popovídání.
Rodiny s malými dětmi strávily
první červencový týden v Perninku
v Krušných horách. Moc děkuji Kristině Ambrožové, která od Marie Ortové
převzala část organizace.
Setkávání seniorů je stále vzácnou
možností sdílení. Programy jsou rozličné a zajímavé, ale základem zůstává
radost ze setkání.
Nabídka napříč generacemi je sborový výlet. Tentokrát výlet připravovali Michael Otřísal a Lucie Kutová. Jeli
jsme na západ Čech – na rozhlednu
Kryry, do Valče a do Chyše.
Tradicí se již stává účast našeho sboru na akci Noc kostelů. V tomto roce
připravil Ondřej Rada výstavu svých
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kreseb „Pocta soudci Ti“. Dále jsme
mohli shlédnout představení Motýlí
divadelní společnosti a poslechnout si
koncert skupiny Wunderbar.
Pravidelné vydávání sborového dopisu vnímám čím dál tím víc jako zázrak. Moc děkuji pravidelným přispěvatelům, Tomášovi a Lence Vokatým
za jejich výrobu, Marii Ortové za přípravu dopisů k odeslání a Aleně Štěpánové za odesílání těm, kdo si je nemohou vyzvednout ve sboru. Zároveň
chci upozornit, že je možné se přihlásit jako odběratel v elektronické formě
na internetu. Pomáhá to ani ne tak
v úspoře za tisk, ale za poštovné.
Jsem vděčný všem, kdo se podílejí na
nedělních bohoslužbách. Staršovstvu,

které zajišťuje službu, všem těm, kdo se
podílejí na přípravě pohoštění po bohoslužbách i jeho následném úklidu.
Děkuji Michaele Otterové, která se ujala organizace učitelů nedělní školy – je
to služba nesnadná, o učitele začíná být
nouze. Prosím především rodiče dětí,
aby uvážili, zda by mohli v této službě
pomoci. Děkuji také varhaníkům, kytaristům, klavíristům. A rozhodně patří
velký dík těm, kdo se ujímají přípravy
našich společných sborových obědů.
Ale do vší naší vděčnosti a práce a hledání smíme přijmout ujištění apoštola
Pavla: „Ti, kdo žijí jen z vlastních sil, nemohou se líbit Bohu. Vy však nejste živi
ze své síly, ale z moci Ducha, jestliže ve
vás Boží Duch přebývá.“
Jiří Ort

Zprávy a informace kurátora
Zpráva kurátora o provozu
a opravách v roce 2011
Hlavní akcí, kterou se zabývalo staršovstvo z hlediska správy sborových
prostor byl výběr a nákup nových židlí,
kterým nás pověřilo výroční sborové
shromáždění. V průběhu minulého roku
jsme srovnávali zhruba osm druhů židlí
a vybrali jsme model TULIP EKO od
společnosti Arris, které jsme posléze zakoupili. Cena jedné židle byla 1150 Kč,
celý stokusový soubor stál 115 000 Kč.
Třicet kusů původních židlí jsme si
nechali a jsou v dětské místnosti. Zbytek jsme prodali, výnos z prodeje činil
zhruba 20 000 Kč. Až do září také poběží sbírka na židle.
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V souladu s rozhodnutím výročního
sborového shromáždění v loňském roce
se staršovstvo zabývalo možností koupě
nových varhan. Tomuto tématu je věnován samostatný bod níže.
Staršovstvo zřídilo Sociální fond, jeho
výše je 20 000 Kč a je určen zejména na
příspěvek k překlenutí nebo snížení
hmotné nouze vzniklé z různých důvodů
členům i nečlenům sboru. Staršovstvo
tak vytvořilo nástroj, jak pomoci zejména členům sboru v hmotné nouzi. Pokud
víte o někom, kdo by pomoc potřeboval,
obraťte se, prosím, na bratra faráře.
V rámci údržby sborových prostor se
také chystáme k dalším úpravám topení,
hlavně v malé modlitebně a kuchyňce.
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Co nás pálí je dlouhé a strmé schodiště, které tvoří bariéru při vstupu do
modlitebny. Zvažujeme různé možnosti, ale jsme silně omezeni dispozicemi
našich prostor, nutností zachovat nouzový východ a také tím, že modlitebna
není naše a jakékoliv stavební úpravy
by vyžadovaly součinnost vlastníka nemovitosti – MČ Praha 10. Nicméně
bezbariérový přístup do sboru vidím jako velký úkol pro staršovstvo.

Informace o hledání kazatele
Sbor stojí před velkou změnou. Vprůběhu roku 2013 odejde bratr farář Ort na nové kazatelské místo a na nás je, abychom
našli a zvolili nového kazatele sboru. Staršovstvo začalo dělat v hledání kazatele
první nesmělé krůčky. Oslovili jsme několik kazatelů, podle našeho názoru vhodných kazatelů, ale jednání s žádným z nich
nedopadlo tak, abychom ho mohli představit jako kandidáta na faráře.
Rozhodli jsme se v hledání vrátit na
začátek, na nejbližším staršovstvu budeme debatovat o „proﬁlu” faráře,
kterého chceme.
A na 22. března bych rád pozval
všechny zájemce na setkání se staršovstvem na téma hledání faráře. Rádi bychom prodiskutovali „proﬁl” kazatele
našeho sboru, hovořili o vašich návrzích na kazatele a stanovili další postup. Pozvání platí pro všechny členy
sboru, kteří by rádi k diskusi o faráři
přispěli, neostýchejte se a přijďte.
S nástupem nového kazatele souvisí
také povinnost zajistit mu bydlení.

Předpokládáme, že v březnu roku 2013
skončí smlouva stávajícím nájemníkům a potom bude muset proběhnout
rekonstrukce sborového bytu. To bude
obnášet vynaložení velkých ﬁnančních
prostředků a také zapojení staršovstva
a členů sboru.

Finanční výhledy sboru
Rád bych vám předložil informaci
o ﬁnančních výhledech našeho sboru
v dalších letech. Již několik let se skládájí příjmy sboru ze dvou hlavních složek: saláru a výnosů z pronájmu sborového bytu. Obě složky se v posledních
letech moc neměnily, na saláru jsme od
členů sboru získali každý rok 300 000
Kč, zisk z bytu (po odečtení příbytečného, které dáváme faráři) je zhruba
84 000 Kč. Tato struktura příjmů nám
umožňovala pokrýt provoz sboru, dělat nutné opravy a ještě část peněz ušetřit. Letošní rok je poslední, kdy můžeme počítat s příjmy z pronájmu bytu
v plné výši. V dalších letech musíme
počítat s tím, že ve sborovém bytě bude
žít farář s rodinou. Spočetl jsem, že pokud udržíme příjmy ze saláru ve stávající výši, bude nám každý rok scházet
zhruba 27 000 Kč. Po nějakou dobu
budeme moci tuto ztrátu pokrýtvat
z úspor, ale to je řešení jen krátkodobé
a nemoudré.
Graf, který vám teď ukáži představuje
odhad vývoje ﬁnančních prostředků.
Prosím, zamysleme se nad tím, že
sbor je společné dílo Ducha Svatého
a každého jednotlivého člena. Salár je
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Předpokládaný vývoj finančních prostředků sboru

Pozn.: V grafu není zohledněna inﬂace
vyjádřením naší zodpovědnosti za
sbor a církev. Pokud by se nám podařilo v nejbližších letech zvýšit příjem
sboru každý rok o 5 %, tak by nám to
i po odečtení inﬂace umožnilo zajistit
udržitelné ﬁnancování sboru.
Posuďme, prosím, naši zodpovědnost a možnosti a pokusme se v každém dalším roce zvýšit salár.
Staršovstvo doporučuje zvyšovat salár o 5 % ročně, ale jsme si vědomi, že
možnosti každého z nás jsou různé.

Návrh úprav v modlitebně
Díky ochotě jednoho člena sboru
máme přislíben dar na nutné úpravy
v modlitebně. Navrhujeme v letošním
roce vyměnit koberce v malé i velké
modlitebně. Staršovstvo zvažuje
i možnost vyměnit v malé modlitebně
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koberec za jiný povrch. Přislíbený dar
nepokryje celé náklady na opravy, navrhujeme vypsat archovou sbírku.

Pořízení nových varhan
V minulém roce jsme se zabývali
možnostmi pořídit nové varhany do
sboru, jak jsme byli zavázáni rozhodnutím minulého sborového shromáždění. Nové elektronické dvoumanuálové varhany s pedálem stojí 100 000
Kč, na českém trhu je prodává ﬁrma
Lídl Music.
Zjistili jsme, že varhany nelze ﬁnancovat z Jeronýmovy jednoty, ani jsme
nenašli vhodný grant na koupení nástroje. Díky iniciativě některých členů
sboru máme přislíbeny dary na varhany ve výši minimálně 50 000 Kč. Staršovstvo žádá, abyste se hlasováním vy-
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jádřili k tomu, jestli má sbor varhany
koupit s tím, že navrhujeme, aby byla
vypsána archová sbírka.

v malé a velké modlitebně a souhlasí s vypsáním archové sbírky na
tento účel.

Návrhy k hlasování

Výroční sborové shromáždění pověřuje
staršovstvo k zakoupení nových varhan
do modlitebny a souhlasí s vypsáním
archové sbírky na tento účel.

Výroční sborové shromáždění pověřuje staršovstvo k výměně koberců

Hospodaření v r. 2011 a rozpočet na r. 2012
Výnosy sboru
salár
dary členů
dary nečlenů
dary zahraniční
sborové sbírky
jiné ostatní výnosy
úroky
dary na SD
celkem
Náklady sboru
spotřeba materiálu
spotřeba el. Energie
spotřeba plynu
opravy a údržba
cestovné
občerstvení a drobné dárky
telekomunikace
placené nájemné
služby k nájmu
ostatní služby
příbytečné
sborový dopis
sborový výlet
mzdové náklady
dary
jiné ostatní náklady
seniorátní repartice
celocírkvení repartice
personální fond
odpis židlí TULIP
Celkem
Hospodářský výsledek sboru (s odpisy)
Hospodářský výsledek sboru (bez odpisů)

Skutečnost 2011

Rozpočet 2012

295 000 Kč
26 590 Kč
44 100 Kč
2 312 Kč
62 360 Kč
296 Kč
363 Kč
3 400 Kč
434 421 Kč

300 000 Kč
15 000 Kč
20 000 Kč

-15 219 Kč
-39 057 Kč
-38 283 Kč
-18 980 Kč
-7 039 Kč
-9 475 Kč
-13 428 Kč
-61 428 Kč
-10 023 Kč
-8 842 Kč
-60 000 Kč
-12 191 Kč
-2 800 Kč
-30 000 Kč
-32 300 Kč
-14 617 Kč
-11 858 Kč
-21 646 Kč
-71 000 Kč
-12 650 Kč
-490 836 Kč
-56 415 Kč
-43 765 Kč

-15 000 Kč
-40 000 Kč
-40 000 Kč
-18 000 Kč
-7 000 Kč
-9 000 Kč
-13 000 Kč
-62 000 Kč
-10 000 Kč
-9 000 Kč
-102 000 Kč
-12 000 Kč
-3 000 Kč
-30 000 Kč
-15 000 Kč
-15 000 Kč
-10 298 Kč
-20 665 Kč
-77 000 Kč
-26 000 Kč
-533 963 Kč
-136 963 Kč
-110 963 Kč

Příloha sborového dopis vršovického sboru ČCE

62 000 Kč

397 000 Kč
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Skutečnost 2011

Rozpočet 2012

144 000 Kč
4 768 Kč
18 Kč
148 786 Kč

144 000 Kč
5 000 Kč

Výnosy bytu a ostatní výnosy
Byt
Úroky ze spořícího účtu
jiné ostatní výnosy
Celkem
Náklady bytu
materiál
spotřeba plynu
opravy
placené nájemné (fond oprav)
služby k nájmu
daň z nemovitosti
jiné ostatní náklady
odpisy
Celkem
Hospodářský výsledek bytu (s odpisy)
Hospodářský výsledek bytu (bez odpisů)

-19 304 Kč
-7 838 Kč
-1 060 Kč
-653 Kč
-55 540 Kč
-84 640 Kč
64 146 Kč
119 686 Kč

-55 540 Kč
-75 600 Kč
73 400 Kč
128 940 Kč

Hospodářský výsledek celkem (s odpisy)
Hospodářský výsledek celkem (bez odpisů)
Finanční prostředky

7 731 Kč
75 921 Kč
521 192 Kč

-63 563 Kč
17 977 Kč
539 169 Kč

149 000 Kč

-245 Kč
-19 000 Kč
-1 060 Kč

Rozhodnutí výročního sborového shromáždění
1. Volba náhradníků staršovstva. Navrženy byly sestry Jitka Černošová a Zuzana Freitas. Obě kandidaturu přijaly. Volba proběhla aklamací, obě kandidátky byly zvoleny zjevnou většinou.
2. Výroční sborové shromáždění schválilo návrh ve znění: Sborové shromáždění pověřuje staršovstvo k vypsání účelové archové sbírky pro ﬁnancování výměny
podlahových krytin v modlitebně sboru. (Bylo rozdáno 41 hlasovacích lístků.
Odevzdáno 41, z toho 21 pro návrh, 15 proti návrhu a 5 se zdrželo hlasování.)
3. Výroční sborové shromáždění neschválilo návrh ve znění: Sborové shromáždění pověřuje staršovstvo k vypsání účelové archové sbírky pro ﬁnancování nákupu varhan do sboru. (Bylo rozdáno 41 hlasovacích lístků. Odevzdáno 41, z toho
17 pro návrh, 18 proti návrhu a 6 se zdrželo hlasování.)
4. Výroční sborové shromáždění schválilo návrh rozpočtu na rok 2012.
5. Výroční sborové shromáždění schválilo návrh ve znění: Sborové shromáždění
pověřuje staršovstvo k vypsání účelové archové sbírky pro činnost Střediska Diakonie ČCE pro zrakové postižené. (Návrh byl aklamací přijat zjevnou většinou.)
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Výroční sborové shromáždění 2012

