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Jednání vedl: Jan Asszonyi 

Přítomni:  Asszonyi Jan, Fajfr David, Klamka Eduard, Kořínek Jiří, Kratochvíl Petr, Křipač Jiří, Pacek Jaroslav, Veselý 
Samuel, Veselý Tomáš, Hluchý Milan 

Pracovníci sboru bez hlasovacího práva:  Uhlíková Mária 

Omluveni: Petr Raus, Komrska Daniel, Komrsková Noemi 

Hosté: Petr Kvapil, Petr Dadák 

 
Proběhla kontrola zápisu a rekapitulace úkolů. 

 

 

Staršovstvo spolu s delegáty sboru projednalo konferenční návrhy a vyjádřilo se k nim. K volbě za laického 
člena Rady CB doporučuje staršovstvo volit bratry Jiřího Sedláčka a Tadeáše Filipka. 

Konference se koná v Trutnově, 16. – 17. 5. 2014 

 

Staršovstvo projednalo a schválilo směrnici pro služební cesty pracovníků sboru v tomto znění: 

 

I. Požadavky Rady CB celoživotní vzdělávání směrem ke kazatelům. 

Rada CB požaduje v rámci celoživotního vzděláván účast na třech konferencích ročně. Obvykle se 
jedná o dvě kazatelské pastorálky a jednu další konferenci dle nabídky a doporučení SO RCB.  

 Sbor finančně zajišťuje v plné výši (konferenční poplatek a cestovné) účast na třech 
požadovaných konferencích, tj. dvou pastorálkách a třetí konferenci, kterou si kazatelé vybírají 
sami.  

 Navrhne-li kazatel účast na zahraniční konferenci, staršovstvo o finančním zabezpečení 
rozhoduje ad hoc. dle možností sboru 

 Vzhledem k povaze služby pastoračních asistentek (diakonek) v našem sboru je staršovstvo 
s ohledem na požadavky celoživotního vzdělávání vnímá stejně jako kazatele. 

 

II. Další konference z iniciativy účastníka (nad rámec tří povinných konferencí) 

Staršovstvo může projednat služební cestu na další konference z iniciativy pracovníka, a to ve třech 
krocích:  

1) povolení služební cesty (a hrazení konferenčního poplatku a cestovného účastníkem);  

2) povolení služební cesty s hrazením konferenčního poplatku (bez hrazení cestovného);  

3) povolení služební cesty v plném rozsahu.  

4) Zamítnutí.  

Ani na jedno z tohoto není nárok. 

III. Konference a pobyty z iniciativy sboru a v přímém zájmu sboru:  

(letní a jiné pobyty, konference misijní, tábory, konference pro pracovníky s  dětmi…) 

V případě, že staršovstvo k zajištění a podpoře služby sboru shledá vhodným a potřebným odeslat 
na konferenci či pobyt pracovníka sboru anebo člena sboru, vyšle jej s tím, že pobyt (konference) 
bude považován za služební cestu s plným hrazením cestovného a konferenčního 
poplatku/poplatku za pobyt. O účast žádá staršovstvo příslušné sborové pracovníky (vedoucí 
dorostu, mládeže, besídky, dovolené). Tito mohou sami o účast na konferenci požádat, přičemž 
staršovstvo projedná žádost s ohledem na potřeby sboru. 
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V návaznosti na přijatou směrnici staršovstvo schválilo služební cestu past. asistentky Márie Uhlíkové na 
konferenci European Navigators, Balatonszárszó, Maďarsko ve dnech 1. – 4. 5. 2014. 

Staršovstvo schválilo podporu pro Jana Rouse, který se zúčastní 6 týdenního vzdělávacího kurzu Dětské 
misie v létě letošního roku.  

 

 

Staršovstvo navrhlo termín setkání s žadateli o křest – sestrou Michaelou Trnavskou a bratrem Matějem 
Bagárem na neděle 27. 4. 2014 a 4. 5. 2014 po dopoledním shromáždění. 

 

Staršovstvo navrhlo termín setkání celosborového staršovstva na pátek 13. 6. 2014 v Bohumilicích v 17.00 
hodin. Termín projedná kaz. J. Asszonyi s Bohumilickými.  

 
Staršovstvo si připomenulo dlouhodobě i akutně nemocné členy sboru.  

 

 

Staršovstvo rozhodlo o pronájmu uvolněného bytu ve sborovém domě manželům Hrabovským a to na 
dobu určitou max. pěti let. Jednání s novými nájemníky bude realizovat hospodář sboru. 

 

Staršovstvo pověřuje br. Křipače nákupem dataprojektoru střední třídy dle bodu 1.1 jeho vlastního 
investičního návrhu. 

 

Staršovstvo vyhovělo žádosti manželů Dobiášových o připojení k síti T-Mobile prostřednictvím našeho 
sboru. 

 
6.1 Br. kazatel Asszonyi předložil myšlenku nového pojetí nedělních večerních shromáždění, které by měly 
  probíhat ve spodních místnostech formou krátkého výkladu, na který by navázaly vzájemné rozhovory. 
  Začátky těchto shromáždění budou v 18,30 hod. 

  Staršovstvo souhlasí s předloženou podobou večerních nedělních shromáždění. 

6.2 Br. Klamka informoval o iniciativě s. Hartová, která vypracovala postup pojištění sboru.  

  Usnesení:  staršovstvo pověřuje hospodáře sboru a s. Hartovou, aby zajistili novou pojistnou  
        smlouvu sboru. 

 
Příští setkání staršovstva:  14.5.2014   

Příští biblické slovo závěrem: br. Pacek Jar. 
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