
Zpráva kazatele za rok 2010 pro 
členské shromáždění 
V loňském roce moje zpráva obsahovala pouze tři 
odstavce. 1) Čeho si cením. 2) Co postrádám. 3) Co 
bych rád? Byl jsem v té době ve sboru teprve něco 
přes dva měsíce. Nyní již rychle uběhl celý rok. Můj 
pohled na náš sbor je již hlubší a informovanější. 
Postupně jsem se poznal s mnohými z Vás, přesto 
ještě celý sbor neznám a občas se ve jménech spletu. 

V tomto roce jsme se loučili s velkým 
množstvím bratrů a sester, členů i nečlenů, kteří byli 
odvoláni do nebeského domova. Celkem bylo 
jedenáct pohřbů (8 členů a 3 přátelé sboru). Byla to 
velká ztráta, ale při mnoha loučeních jsme prožívali 
naději věčného života a povzbuzovali se 
k vytrvalosti na cestě víry. 

Protože náš sbor nemá mnoho mladých rodin, 
nepřibylo mnoho dětí. Přivítali jsme jich celkem 6. 
Díky Pánu Bohu se také někteří dospělí k našemu 
sboru připojili. Bylo jich celkem 12. Vděční můžeme 
být za zvýšenou účast hostů v nedělních 
shromážděních. Někteří se objevují i na setkáních 
během týdne. 

Můžeme být vděční za Boží milost, za vyslyšené 
modlitby, za možnosti služby, za to, co mohlo být 
vykonáno. Na druhou stranu členské shromáždění je 
i k tomu, abychom si ukázali, co se nepodařilo a na 
co je třeba se zaměřit. 

Životní styl. Mladí i staří, všichni jsme pod 
časovým tlakem. Mnozí mají náročná zaměstnání a 
hospodářská krize ještě podtrhla důrazy 
zaměstnavatelů na výkon a objem vykonané práce. 
Atmosféra ve společnosti bývá tísnivá a my jsme 
součástí společnosti, ve které žijeme. Do popředí 
velmi silně vystupuje otázka životního stylu a priorit 
rozdělování času, sil a finančních prostředků. Pro co 
žijeme? Komu jsme ze všeho odpovědní? Koho 
chceme oslavit? Věrní křesťané se vždy snažili žít 
pro Boží slávu. Svým rodinám, dětem, 
spolupracovníkům a spolužákům předáváme určité 
poselství nejen tím, co říkáme, ale také tím, čím 
jsme a pro co žijeme. Domnívám se, že musíme stále 
svůj život revidovat a usměrňovat.  

Sborový život. Podle využití budov můžeme 
konstatovat, že se zvýšila frekvence nejrůznějších 

akcí, které se ve sboru konají. Někdy ani nemůžeme 
uspokojit všechny požadavky, protože o naše 
prostory je velký zájem. Jsme rádi, že se mnozí 
zapojují při menších setkáních během týdne. Radostí 
a povzbuzením je úterní odpolední biblická hodina 
seniorů. Nově se začala scházet skupina Singles, 
těch, kteří jsou svobodní. Uskutečnilo se několik 
zajímavých setkání a programů. Kromě skupiny 
maminek se také několikrát setkali ke společnému 
programu muži. Pravidelně se scházela také skupina 
„nestárnoucí generace“, což jsou ti nad padesát let. 
Duchovní společenství potřebujeme všichni a tak je 
třeba přizvat ty, kteří ho ještě postrádají.  

Postupně se navýšila služba nejen pěveckého 
sboru, ale také doprovodných hudebních skupin 
v nedělních shromážděních. Jsme vděčni za jejich 
službu a vnášení duchovní písně do bohoslužeb. 

Nebezpečí hrozí těm, kteří opomíjejí biblické 
vzdělávání a společenství s druhými ve sboru. 
Osvědčuje se sborová dovolená, kde je možné se 
vzájemně lépe poznat a povzbudit se na cestě víry.     

Práce s dětmi, dorostem a mládeží. Jsme 
vděční, že pokračovala práce nedělní besídky, byla 
zařazována slova k dětem a také se konaly rodinné 
bohoslužby. Pěkně pracovala během roku Awana, 
v posledních měsících pod vedením sestry 
L. Boszczykové. Dorost pokračuje pod vedením 
bratra kazatele Pavla Plchota a spolupracuje dál 
s dětmi a jejich vedoucími z Prahy 13. V létě se 
konal desetidenní tábor. Mládež pokračuje ve svých 
setkáních a také se snaží více sloužit uprostřed 
sboru. Do vedení mládeže se zapojil kazatel Marek 
Šrámek. Mládež se připojuje nejen zpěvem, ale také 
provedením různých dramatických scének při 
shromážděních. 

Pastorace a misie. V této oblasti obětavě 
pracuje sestra Gabriela Mančalová, oba kazatelé a 
další spolupracovníci. Pastorační potenciál mají také 
jednotlivé domácí skupinky. Poděkování patří těm, 
kteří pravidelně organizují setkávání po domech a 
dávají prostor společnému rozhovoru nad Písmem a 
modlitbám. Ukazuje se, že mnozí potřebujeme 
hovořit o svých zápasech a svém hledání cesty za 
Kristem. Pastorační služba je důležitá pro 
jednotlivce i pro rodiny. Samozřejmě nás bolí 
manželské a rodinné krize. Modlíme se za ty, kteří 
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něčím těžkým procházejí, a snažíme se doprovázet 
se v nesnadných zápasech.  

Spolupráce s dalšími sbory CB a církvemi. 
Společně jsme konali akci: Praha čte Bibli, 
Velkopáteční bohoslužbu se službou předsedy Rady 
CB. V září jsme měli vzácného hosta, kterým byl 
německý evangelista Ulrich Parzany. V našem sboru 
se konal večer modliteb za pokoj Jeruzaléma ve 
spolupráci s ICEJ. Na tomto večeru promluvil také 
kardinál Miloslav Vlk. Mimořádnou událostí bylo 
připomenutí 130. výročí CB, které jsme pořádali 
s ostatními pražskými sbory v rámci svého 
sborového dne. 

Diakonie a sociální služba. V našem sboru 
máme vyšší počet těch, kteří jsou obtíženi věkem, 
nemocí a někdy i různými sociálními problémy. 
V této oblasti kromě dobrovolníků slouží na půl 
úvazku sestra Markéta Holanová a od letošního roku 
k ní na další polovinu úvazku přibyla Marie 
Hrdličková. Tato služba je velmi potřebná a přináší 
duchovní povzbuzení i praktickou pomoc pro 
mnohé. Každý měsíc se schází kroužek diakonie, 
který koordinuje návštěvy a předává potřebné 
informace. 

Organizační záležitosti. Ve své zprávě se 
nedotýkám záležitostí hospodářských, protože to je 
předmětem hospodářské zprávy. Hospodáři sboru a 
hospodářské radě patří poděkování za náročnou a 
nikdy nekončící práci péče o dvě budovy 
v Soukenické a dům v Neveklově, nemluvě o stálém 
sborovém provozu. Poděkování patří i správci budov 
br. Nikiforovi a účetní a sekretářce sboru P. Sovové. 
Během roku byla zvýšena frekvence vydávání 
Sborových listů a pro zájemce jsou rozmnožována a 
nahrávána nedělní kázání. Máme i dobré odezvy na 
internetové vysílání a jsme vděční i našim 
zvukařům. 

Sociologická struktura sboru. Sbor se nepatrně 
omladil, ale stále si musíme být vědomi toho, že 
nemáme vyhráno a že v dnešní době udržet dvě 
budovy v centru Prahy a zajistit všechny potřebné 
služby není snadné. Mnoho členů bydlí ve velké 
vzdálenosti od sboru. Centrum Prahy se vylidnilo a 
zbyly v něm převážně úřady, hotely a obchody. 
Mnozí cestují daleko i za svou prací, a když pozdě 
večer přijedou domů, je již pozdě, aby se vypravili 
do sboru. To je jeden z důvodů, že se dnes velmi 
těžko hledají dobrovolníci na soustavnou službu. 
Jedna návštěva po Praze může znamenat cestovat 30 
km tam a 30 km zpátky.  

Mladé rodiny. Vzhledem k velikosti našeho 
sboru máme málo mladých rodin a tím také i dětí. Je 
otázkou, proč tomu tak je. Pokládám za důležité tuto 
otázku promýšlet. Dnešní pracovní nárok na mladé 
rodiny nelze poměřovat tím, co bylo např. před 
třiceti či čtyřiceti lety. Dnes není umělá 
zaměstnanost jako za minulého režimu. Ve většině 
zaměstnání jsou samozřejmostí přesčasy, vyžaduje 
se vysoký výkon po celou pracovní dobu. Někteří 
mají mnoho služebních cest. Nad lidmi se vznáší i 
hrozba ztráty zaměstnání a to v době, kdy mladá 

rodina splácí hypotéku na své bydlení. Maminky 
malých dětí jsou doma v izolaci a nemají mnoho 
možností při dětech chodit do společenství sboru. 
Pokud mladá rodina v neděli přijde do sboru, 
znamená to malé děti včas připravit (nezřídka po 
probdělé noci). Po dlouhé cestě MHD děti potřebují 
přebalit, napít, dostanou hlad. Maminky potřebují ve 
sboru vlídné přijetí a pochopení pro své rodičovské 
poslání. Staršovstvo se nově zabývá řešením otázky, 
jaké zázemí rodinám nabídnout, aby mladí rodiče 
měli kontakt se společenstvím, nemuseli vnímat, že 
jsou na obtíž či s nelibostí trpěni, aby průběh 
bohoslužby ve velkém sále byl co nejméně rušen. 
S lítostí slyším, že problém je vleklý a nejedni rodiče 
si nesou určitou negativní zkušenost ze svého raného 
rodičovského období. 

Samozřejmě si nepřeji, aby děti narušovaly 
průběh shromáždění a působily nadměrný hluk. Na 
druhou stranu platí známé úsloví, že „tam, kde ve 
sboru není slyšet dětský pláč, bude plakat sbor, 
protože bude mít už jenom pohřby“. Zkusme do 
nalezení lepšího řešení důsledně ponechat zadní 
vyhrazené lavice pro rodiče s dětmi. Využijme 
prázdná místa v přední polovině velkého sálu, 
abychom nemuseli být rušeni. V předních řadách je 
větší klid a soustředění. Važme si všech maminek 
s dětmi. Přivítejme je a dejme jim najevo, že si 
vážíme jejich mateřského úkolu a nikdy nekončící 
práce a že oceňujeme, když své děti přivedou do 
sborového společenství. Připomínejme si, že Pán 
Ježíš se hněval na své učedníky, když od něj 
odháněli maminky s dětmi.  

Jestli chceme mít živý sbor, který je misijně 
otevřený, musíme mít větší únosnost pro domácí i 
hosty! Pokud se nám něco při průběhu shromáždění 
nelíbí, neřešme to sami, ale předejme tuto záležitost 
ústně či písemně kazatelům a staršovstvu, protože 
mají před Hospodinem uloženou zodpovědnost za 
řádný průběh společných bohoslužeb a jistě se o to 
budou velmi snažit.  

Do budoucna! Pokud náš sbor má být sborem 
silnějším a akceschopným, je třeba se velmi zaměřit 
na práci se všemi generacemi a se zvláštním 
zřetelem na mladou generaci. Provokativně si 
dovolím povědět, že my starší už nějak do nebe 
dojdeme. Není ale jisté, jestli dojdou ti mladí, nebo 
docela maličcí. Proto je třeba, abychom jim vytvářeli 
prostředí lásky a pokoje, kde se dobře dýchá, kde je 
svoboda vyjádřit svůj názor, v nepodstatných věcech 
souhlasit i nesouhlasit.  

Pokud chceme být sborem misijně otevřeným, 
musíme být připraveni na hosty, kteří nebudou 
vypadat, chovat se a přemýšlet, jako ti, kteří v církvi 
vyrostli. Budujme přátelství mezi generacemi. 
Využívejme možnosti k setkání ve svých bytech. Ti, 
kteří už nemají doma děti, budou obohaceni tím, 
když třeba některé studenty či lidi bez vlastní rodiny 
pozvou na návštěvu. S hosty někdy přichází do 
našich domácností Pán Ježíš. 

Neužívejme větu: „To tady není zvykem“ nebo 
„takto to naši předkové nedělali“. Život rychle plyne 



a nelze vstoupit dvakrát do jedné řeky! Naši otcové 
si vážili starého hesla reformovaných církví 
„Ecclesia reformata et semper reformanda“ – 
(církev reformovaná a stále se reformující). Základy 
a principy zůstávají stejné, ale stavba církve se musí 
stále opravovat a musí vypadat v různých dobách a 
v různých kulturách různě. 

Staršovstvo během roku pilně pracovalo a patří 
mu za ochotnou a obětavou práci na konci čtyřletého 
funkčního období poděkování. Poměrně často jsme 
se scházeli a v bratrské atmosféře řešili i některé 
složité otázky. Nejsme dokonalí a vše se jistě 
nepodařilo, ale všichni jsme se snažili podle 
možností a sil budovat sbor, který by byl místní 
církví, která plní své poslání i navenek a je 
k požehnání. 

Pavel Černý 

Zpráva za staršovstvo 
I vy buďte živými kameny, z nichž se staví duchovní 
dům…    1Pt 2,5 

V těchto dnech se uzavírá čtyřleté působení 
staršovstva v našem sboru CB v Soukenické ul. 15 a 
členové sboru budou na členském shromáždění 
27. 3. volit členy nového staršovstva.  

Chceme-li se zastavit nad uplynulým obdobím 
práce staršovstva neměli bychom oddělovat práci 
starších od života členů sboru a odděleně ji kriticky 
hodnotit, posuzovat. Uvědomujeme si, že nikdo 
z nás není podoben Pánu Ježíši, není to lidskou 
možností, ale všichni máme tvořit duchovní dům, 
společenství církve, kde je Pán Ježíš přítomen. 
Pravou autoritou v církvi proto nemají být ani starší, 
ani kazatelé, ale jen Ježíš Kristus a jeho Slovo. Slovo 
Kristovo se nám přibližuje v kázání evangelia, které 
v nás posiluje víru, která pak dává rovnováhu do 
našich osobních životů, do naší práce, v našem 
působení ve světské společnosti, v našich rodinách. 
Je to důvod k velké životní radosti i vděčnosti. 
Neměli bychom proto zapomenout, že každý z nás je 
osobně odpovědný, každý tvoří ten stavební kámen, 
ze kterého vyrůstá církev, společenství těch, kteří se 
modlí, čtou Boží slovo a účastní se společných 
shromáždění. 

V minulém období tvořilo naše staršovstvo méně 
členů než by odpovídalo velikosti sboru. Bylo to 
však společenství (7 bratrů + 2 kazatelé) s vnitřním 
porozuměním, s dobrou spoluprací všech, kde nikdo 
nikoho nepřehlušoval. V přátelské atmosféře se po 
diskusích přijímala rozhodnutí k důležitým otázkám 
života sboru.  

Nejzávažnějším úkolem k řešení během 
uplynulého období byl pro staršovstvo odchod 
správce a kazatele sboru bratra Petra Grulicha 
v souvislosti s jeho zvolením tajemníkem Rady CB. 
Vzpomínáme s vděčností na kazatelskou a 
pastýřskou službu bratra Petra Grulicha, kdy před 
námi ve svých kázáních otevíral originálním 
způsobem Boží slovo, evangelium a přibližoval 
principy víry. Jsme vděčni i za jeho vedení ve 
staršovstvu, za jeho přátelství.  

Novým kazatelem a správcem pak byl k 1. 1. 
2010 velkou většinou členů sboru zvolen bratr 
kazatel Pavel Černý. Otevřela se tak nová kapitola 
v životě sboru a nové příležitosti k vyučování, 
k vedení, k oslovení nových příchozích. Chceme 
děkovat za nadějný začátek služby zkušeného bratra 
kazatele a správce P. Černého a přejeme mu do 
dalšího období plnost Božího požehnání. 

Staršovstvo v uplynulém roce využilo příležitosti 
ke službě v Soukenické a oslovilo bratra kazatele 
Marka Šrámka, který pracuje na poloviční pracovní 
úvazek v misijní společnosti Young Life. Bratr 
M. Šrámek od září 2010 působí ve vedení naší 
mládeže a někdy i v kazatelské službě. Od února t.r. 
je zaměstnán ve sboru zatím jako misijní pracovník a 
staršovstvo doporučuje sboru jeho zvolení za našeho 
dalšího kazatele na ½ úvazek. Počet kazatelů (2,5 
pracovních úvazků) odpovídá velikosti i potřebám 
našeho sboru a tedy nezatěžuje tolik sborový 
rozpočet. Volba se uskuteční pod řízením tajemníka 
Rady CB na členském shromáždění spolu s volbou 
nového staršovstva. 

V uplynulém roce se nečekaně uvolnily prostory 
v přízemí předního domu, kde 8 let působila firma 
Kodex. Větší prostory se pronajaly firmě Samuel, 
která prodává křesťanskou, především dětskou 
literaturu. Menší prostory, otevřené a přístupné 
z ulice, bude využívat sbor a jsou zde již pořádána 
také misijní setkání Young Life.  

Nezapomínáme ani na život v našich stanicích, 
v Kralupech, v Neveklově, v Mělníku a chtěli 
bychom na těchto místech pomáhat místním členům 
v jejich obecenství. 

Díváme-li se s odstupem několika let na sborový 
život v Soukenické ulici, všimneme si současné 
zvýšené sborové aktivity a četnosti různých setkání 
ve sborových budovách. Je to pro nás radost, že se 
v Soukenické nenaplňuje závažné Ježíšovo varování 
„..váš dům se vám ponechává pustý.“ (Mt 23,38). Je 
to však i výzva, abychom se všichni starali o další 
duchovní růst a potřeby sborového společenství. 

Přejme našemu sboru, aby nejenom kazatelé, 
vedoucí pracovníci v různých oblastech činnosti 
sboru, starší sboru – ale všichni členové - byli těmi 
živými kameny, z nichž se staví duchovní dům.  

Robert Kunft 

Diakonská a pastorační služba 
Diakonská a pastorační služba je, jako většina 
oblastí sborové práce, během na dlouhou trať. Proto 
se dá říci, že i v uplynulém období pokračovala, do 
jisté míry, v zajetých kolejích. 

 Seniorům, především těm, kteří již nemohou 
pravidelně přicházet mezi nás, zajišťujeme kontakt 
se sborem, často je naše služba spojena s konkrétní 
pomocí. Snažíme se, většinou ve spolupráci 
s rodinou, posloužit těm, kteří jsou nemocní, doma 
nebo v nemocnici. Někteří bratři a sestry absolvovali 
rehabilitační pobyt v LRS Chvaly. V domově pro 
seniory Bethesda bydlí v současné době tři členové 
našeho sboru. 

 Změnou a především vyslyšením modliteb je to, 



že od ledna letošního roku jsme v této službě opět 
dvě. Maruška Hrdličková převzala štafetu po Martě 
Grulichové, a tak se, díky Bohu, může naše práce 
prolínat, doplňovat a v případě potřeby můžeme 
jedna druhou zastoupit. 

 I v uplynulém roce pracovala v našem sboru 
diakonská buňka. Scházíme se jedenkrát měsíčně 
v počtu asi deseti lidí. Schůzek se pravidelně účastní 
bratr kazatel Černý a za staršovstvo bratr Petr Šíma. 

 Na závěr bychom chtěly i tentokrát především 
děkovat. Všem, kteří se za práci v diakonii i za nás 
osobně modlí a jsou nám oběma velkou oporou a 
pomocí. Naše díky a vděčnost však na prvním místě 
náleží Pánu Bohu, který nás stále naplňuje svojí 
láskou a milostí. Pouze od něj přijímáme stálé 
požehnání a vystrojení do naší služby a On je i 
stálým zdrojem naší radosti z ní. 

Markéta Holanová a Marie Hrdličková 
 

Náš sbor procházel v minulém roce mnoha těžkými 
chvílemi, jako byly odchody nám velmi blízkých 
sester, vážnými nemocemi, úrazy, ale i dalšími  
různými bolestmi v našich rodinách. Všechny 
bolesti, o kterých jsem věděla, jsem s vámi velmi 
prožívala a prožívám, tím více, že jsem i ve vlastní 
rodině doprovázela mně blízkého umírajícího 
člověka. 

Moje práce spočívala v rozhovorech, doprováze-
ní a  modlitbách, v  návštěvách,  pravidelném  
setkávání  nad Biblí v přístavku, vedení  skupinek, 
přípravě mimořádných večerů, občasného příspěvku 
při nějaké církevní akci, účasti na setkání  a 
programech  při scházení maminek, evangelizačních 
snahách a intenzivnějšímu setkávání s některými  
buď členy, našeho nebo jiného pražského či 
mimopražského  sboru či s hosty, hledajícími,  a 
dětmi našich rodin, které jsou mimo církev. 

Z mimořádnějších setkání bych připomněla 
večer opět o  Ukrajině s bratrem kazatelem Petrem 
Kučerou, večer s bratrem Josefem Valušiakem 
s diskusí nad filmem  „Adamova jablka“, březnové 
čtení  Bible na Jungmannově nám, večer s Tomášem 
Kučerou  „o pokoře“ a připravovaný večer ve čtvrtek 
17. 3. s Tomášem Sedláčkem, na který všechny 
srdečně zvu,  a také  na nedělní odpoledne 17. dub-
na, kdy se bude konat  již sedmé setkání proti 
antisemitismu  pod názvem „Všichni jsme lidi“ ve 
Valdštejnské zahradě. Stále ještě vyhlížíme  dobro-
volníky, protože jsme partnerským sborem při 
organizaci akce. Jedná se o nenáročné služby. 

Gabriela Mančalová 

Stanice sboru 
Mělník 
Biblická skupinka pokračovala i v tomto roce 
v Mělníku. Setkání se každý měsíc konala střídavě 
v bytech jednotlivých účastníků. Tato skupina je 
zaměřena na studium biblických textů a na 
přímluvné modlitby. Měli jsme radost z účasti hostů. 
Ve skupině je patrná dychtivost po Božím slově a 
touha podle něj žít. Setkání bývají srdečná a často 

pokračují neformálním rozhovorem o duchovních 
věcech a životě církve.  

Pavel Černý 
Neveklov 
V Neveklově se konala pravidelná nedělní 
shromáždění. Staršovstvo s místními stále hledá, jak 
 zlepšit a zintenzivnit službu na tomto od Prahy 
poměrně vzdáleném místě. Modlíme se za 
eventuelního pracovníka, který by mohl do 
Neveklova přijít. Zdá se, že tam je řada příležitostí 
k misijní službě. Pracuje se na částečné rekonstrukci 
modlitebny. Uvědomujeme si, že tato oblast 
republiky potřebuje stálé svědectví o Boží lásce 
k člověku.   

Pavel Černý 

Kralupy 
Rok 2010 byl rokem změn a hledání, jak dál v rámci 
naší Kralupské stanice. Až postupně jsme vnímali, 
jak velkou ztrátou byl odchod Radky Koutské a 
občas až se zpožděním jsme přebírali věci, které 
věrně konala v předchozích letech. Zároveň v létě 
odjeli Griffithovi do USA a řešilo se tedy, co bude 
s bytem, kde bydleli a který patří sboru, a kdo bude 
nést zodpovědnost za službu v Kralupech. Na jaře 
2010 se v Kralupech konalo setkání staršovstva se 
členy sboru, kde staršovstvo mluvilo s kralupskými 
o minulosti i budoucnosti práce v Kralupech. Co se 
týče zodpovědnosti za službu, staršovstvo pověřilo 
Pavla Plchota zodpovědností za službu na stanici 
v Kralupech. V bytě bydlí jedna z mladých rodin, 
které patří do naší stanice. Pravidelně se v Kralupech 
setkáváme v neděli, kdy je i besídka pro děti 
v pronajímaném prostoru nedaleko synagogy, ve 
středu se setkávají maminky s dětmi a obnovily se i 
biblické hodiny. Griffithovi odjížděli s nadějí, že se 
zase do Kralup vrátí. Prosíme o modlitby za 
moudrost pro ně i pro práci v Kralupech. 

Pavel Plchot 

Besídka a náboženství 
V minulém roce jsme ve sboru měli tři oddělení 
besídky a jedno oddělení náboženství.  

Změny mezi učiteli: Na podzim ukončil práci 
v besídce Daniel Serbín a s koncem kalendářního 
roku se s námi rozloučil David Rubeš. Na podzim 
také přerušila práci v besídce Klára Dolejší. Všem 
děkuji za jejich službu dětem i za jejich obětavost a 
chtěla bych jim popřát Boží požehnání i Boží vedení 
do dalších úkolů, kam je Pán povede. 

Naopak se na podzim mezi učitele vrátil Daniel 
Toušek a nyní na jaře (i když už je to nový 
kalendářní rok) uvítáme mezi učiteli Baju Marka. 

Nyní k jednotlivým oddělením besídky a 
náboženství: 

1) První oddělení besídky je určeno pro 
předškolní děti (tj. přibližně od 3 do 6 let). Je to naše 
největší oddělení a stále se rozrůstá. Před 
prázdninami děti probíraly příběhy z Markova 
evangelia (např. uzdravení ochrnutého, povolání 
Levího, utišení bouře, vzkříšení Jairovy dcery aj.), 
dále příběh o nanebevstoupení, uzdravení chromého 



a konečně příběhy ze začátku Bible (stvoření, 
potopa, Babylonská věž). Na podzim pak 
následovaly příběhy o Gedeonovi, Samuelovi a 
Danielovi. 

Od podzimu se v tomto oddělení střídají tři 
dvojice učitelů Naďa Štěpánová a Marie Wagnerová, 
Věra Bíbová a Marie Bydžovská, Petr Verner a Zina 
Nikiforová. 

Znovu bych chtěla připomenout, že děti mohou 
začít chodit do besídky přibližně od tří let – 
podmínkou je, že chvíli vydrží v klidu poslouchat 
příběh (pár minut v kuse) a dají si říci. Nelze přesně 
říci, kdy je pro dítě ten správný čas, protože každé 
dítě je jiné. Chceme i v tomto oddělení předávat 
dětem Boží slovo (na dětské úrovni). Naopak 
nechceme, aby se z tohoto oddělení stalo pouhé 
hlídání dětí. 

2) Druhé oddělení besídky je určeno pro děti 
z první až třetí třídy. Ve druhém oddělení se střídají 
učitelé Olina Nebeská, Ondřej Pavlíček a Robert 
Kunft ml.  

3) Třetí oddělení je určeno pro děti přibližně ze 
čtvrté až šesté třídy. Od podzimu se zde střídali 
učitelé Iva Němečková, David Rubeš a Daniel 
Toušek a jako náhradník Martin Pavlíček. (Od jara 
nahradí Davida Rubeše Baja Marek.) 

Ve druhém a třetím oddělení besídky před 
prázdninami probíraly děti příběhy ze života Pána 
Ježíše. Zaměřovaly se na život Pána Ježíše – na 
některá znamení (zázraky), na podobenství a kázání 
na hoře. Na podzim se probíraly příběhy ze Starého 
Zákona z období králů (od Davida po pád judského 
království). 

4) Náboženství je určeno pro děti přibližně od 
sedmé do deváté třídy. Před prázdninami jsme 
dokončovali cyklus lekcí z církevních dějin včetně 
několika lekcí z dějin Církve bratrské a dodatkovými 
lekcemi o jiných náboženstvích a o sektách. Od 
podzimu jsme začali cyklus „Dějin spásy“, tj. vlastně 
stručný přehled biblických příběhů, doplněný 
několika lekcemi o biblických reáliích, žalmech 
apod. 

V náboženství se střídají učitelé Milan Václavík, 
Marta Skalická a Petr Štěpán. 

Besídka má také vlastní nástěnky, o které se 
obětavě stará sestra Naďa Šímová. (Nástěnky jsou 
umístěny v suterénu v chodbě u výtahu.) 

Učení nazpaměť 
Ve všech odděleních se kromě vyprávění příběhů 
děti učí také veršíčky z Bible (vztahují se 
k probíranému tématu). Navíc se snažíme, aby se 
školní děti naučily i souvislejší texty z Bible. Byli 
bychom rádi, kdyby k tomu rodiče své děti více 
povzbuzovali – i jako dospělí se můžeme učit 
společně s dětmi. (Zájemcům ráda poskytnu oddíly, 
které se děti učí. Nikdy nevíme, kdy se budeme 
muset obejít bez Bible.) 

Rodiče bychom chtěli poprosit, aby si s dětmi 
povídali o probíraných příbězích a pomohli jim 
s učením veršíčků nazpaměť – ty mladší by se ho 
bez pomoci rodičů ani nenaučily. Vždyť i my 

dospělí si tak můžeme některé verše zopakovat a jiné 
se přiučit. 

Mimořádné akce 
I v minulém roce proběhlo několik mimořádných 

akcí – společně s Awanou jsme v únoru uspořádali 
dětské odpoledne a v květnu společný výlet.  

Mimořádnou událostí byl na podzim týden 
s Legoprojektem, na kterém se podílela celá řada 
spolupracovníků nejen z řad učitelů a vedoucích 
Awany, ale i z řad mládeže (celkem se vystřídalo 
více než 40 pracovníků). Během tří dnů přišlo na 
tuto akci téměř 60 dětí , přičemž z toho téměř 30 dětí 
bylo pozvaných a z nich více než 20 bylo ve sboru 
poprvé. Každý den při stavbě Legoměstečka zazněl 
jeden biblický příběh. Jsme Pánu vděčni za tuto 
příležitost 

Prosba o modlitby 
Stále trvá naše dlouhodobá bolest - malý počet 

dětí, i když se, díky Pánu, díky novým přírůstkům 
v rodinách situace postupně zlepšuje. Nyní je 
předškolních dětí v besídce (tj. v prvním oddělení) 
téměř stejný počet jako školních dětí (tj. druhé a třetí 
oddělení a náboženství dohromady). 

Vím, že se mnozí za práci s dětmi i děti samotné 
modlíte. Prosím Vás, abyste v tom vytrvali. Děti, jak 
dá Pán, budou jednou tvořit sbor, a jaký vztah 
k němu získají, závisí i na dnešním přístupu sboru 
k nim. Můžeme děkovat za to, že můžeme s dětmi ve 
sboru pracovat a můžeme prosit, za jednotlivé děti, 
za moudrost rodičů k jejich výchově, za jednotlivé 
pracovníky, aby uměli předávat dětem Boží zvěst 
jasně a srozumitelně, i za celou práci s dětmi 
v našem sboru.  

     Marta Skalická 

Dorost 
Rok 2010 byl v životě dorostu již „tradičním“ 
z pohledu spojení se s dorostem ze Stodůlek alias 
klubem Robinson. Nadále pokračujeme také v tradici 
tří větších akcí za školní rok, menší akce jednou za 
měsíc a v létě tábor. Vezmeme-li to podle 
kalendářního roku, za který je zpráva, tak jsme v loni 
byli na pololetní prázdniny na lyžích v Bystrém, na 
Velikonoce v Husinci, na táboře v Poušti u Bechyně, 
kde jsme putovali pouští jako Izraelci, a na podzim 
jsme byli na setkání dorostů na Orlíku. Z menších 
akcí bych zmínil biblickou stezku, výlet na Říp, 
Al Caponův trezor, Srbsko-jeskyně, Ladyclub a 
pánskou jízdu. V duchovních programech jsme 
probírali na jaře knihy Samuelovy a na podzim 
knihy královské. Na setkáních bývá okolo 15 
dorostenců, dorostenek a dorostenčat a mírně počtem 
převažují kluci. V minulém roce jsme se také vrátili 
k tradici dlouhodobějších her a rozdělení na skupiny 
v rámci pátečních setkání. Po sedmi letech ze stálého 
vedení odešla Maruška Hrdličková, ale zůstává 
nadále jako „externí spolupracovnice“, takže ze 
Soukenické jsme tam teď Peki Němeček a Pavel 
Plchot.  

Pavel Plchot 

 



Awana 
Awana v Praze 1 byla založena v září 2006, a to jako 
18. klub organizace Awana International ČR.  

Zářím 2010 jsme taky započali pátý rok naší 
existence a za dobu pěti let se naše činnost 
nezměnila. Pracujeme s dětmi ve věku 5 – 12 let 
podle pravidel, které jsou dány všem klubům 
Awana. Scházíme se pravidelně ve čtvrtek v jídelně 
sboru. Ve sportovní půlhodině hrajeme pohybové 
hry v Awana čtverci, v další půlhodině se věnujeme 
učení biblických veršů podle příruček pro jednotlivé 
skupiny dětí (Svatojánek 0.-3. třída ZŠ, Plamínek 4.-
5.třída ZŠ a Pochodeň 6.-7.třída ZŠ). Děti mají 
samostatné příručky s názvy Neposeda, Turista a 
Cestovatel ve skupině Svatojánků, Holubice a Orel 
ve skupině Plamínek, Jelen a Lev ve skupině 
Pochodeň. Stále nás udivuje, s jakou vervou se děti 
učí biblickým veršům, s vedoucím ve skupině pak 
dětí diskutují o daných verších, aby dokázaly textu 
rozumět, zapamatovat a mít z něj užitek. V poslední 
části programu je pak společný program s písněmi, 
krátkým biblickým zamyšlením, modlitbou a 
s vyhodnocením soutěží a učební části, tj. i malou 
sladkou odměnou.  

V průběhu roku 2010 jsme měli i jiné akce: 
Připojili jsme se k nedělnímu odpoledni besídky 
v únoru, některé děti pak byly společně s besídkou 
na výletě v přírodě. V sobotu 17. 4. 2010 jsme se 
zúčastnili Biblického kvizu v Pardubicích a 4 děti 
soutěžily za náš klub. Jednou za pololetí zařazujeme 
i promítání některého dětského kresleného příběhu, 
nebo fotografií z tábora a akcí naší Awany. 
V listopadu jsme se pak spolupodíleli na organizaci 
a účasti v Legoprojektu ve sboru.  

Pravidelně se našich schůzek zúčastňuje 12 dětí, 
přičemž menší část je sborových a další jsou pak 
z jiných křesťanských sborů. O prázdninách se 4 děti 
zúčastnily tábora Awany, který organizovala Awana 
sboru Prahy 13.  

V roce 2010 pracovali v naší Awaně tito 
vedoucí: Jindra Koudela, Lydie Boszczyková, Lenka 
Zimová, Alžběta a Lukáš Grulichovi. V říjnu 2010 
jsme se se smutkem rozloučili s Jindrou Koudelou, 
který ze zdravotních důvodů přestal pracovat 
v Awaně. S radostí jsme však přivítali v našich 
řadách Renatu Koudelovou, která má zkušenosti 
z vedení Awany v Českém Těšíně, kde pracovala 
před odchodem do Prahy.  

Motto Awany: Usiluj o to, aby ses před Bohem 
osvědčil jako dělník, který se nemá zač stydět, 
protože správně zvěstuje slovo pravdy.   2.Tim.2,15 

Lydie Boszczyková  

Mládež 
Nový rok 2010 jsme s mládeží přivítali na akci 
v Trutnově ve stylu 60. let a hned poté v lednu 
pokračoval obvyklý koloběh čtvrtečních setkání na 
nejrůznější témata, na některých byli hosté (Dan a 
Martina Beranovi, Ondra a Adla Pavlíčkovi), některé 
byly netradiční (filmové, herní), na podzim měl 
Marek Šrámek seriál zabývající se smyslem života. 

V uplynulém roce také proběhlo několik pánských a 
dámských jízd, které fungují jako takové skupinky 
pro sdílení a společné trávení času. Některá nedělní 
odpoledne vyplnila sportovní či jiná aktivita. Mezi 
hlavní události “mládežnického” roku patři 
bezesporu Velikonoce, které jsme slavili v Bystrém, 
kromě zaměření se na duchovní věci jsme našli čas 
také na workshopy a sport. Začátkem června jsme 
podnikli komorní puťák po Rokycansku. V létě jsme 
byli opět na vodě (tentokrát jsme sjížděli Ohři) a na 
Relaxu, ten letošní byl o něco menší (asi 140 lidí, 
týdenní akce více mládeží CB), téma bylo “Quo 
Vadis - Kam kráčíš”. Na podzim jsme se zúčastnili 
Brodfestu (celostátní sjezd mládeže CB), na něm 
jsme se zamýšleli “Na čem záleží”. Po Vánocích 
jsme odjeli na Silvestrovskou akci až do Beskyd do 
Písku u Jáblůnkova, kde jsme v novém kostele 
Slezské církve evangelické augsburského vyznání 
přivítali nový rok (tentokrát v Casino stylu) a užili si 
zimních sportů. To je ve zkratce rok naší mládeže. 

Do mládeže chodí pravidelně asi 25 lidí, v září 
přibylo několik mládežníků (převážně z dorostu), 
poměr středoškoláků a vysokoškoláků je přibližně 
vyrovnaný, najde se i pár pracujících. Obměnilo se 
vedení mládeže - úzkou spolupráci ukončila Terka 
Benešová, která začala studovat v Brně, a vystřídala 
ji také Tereza, ale Krausová. V září začal s vedením 
spolupracovat také Marek Šrámek. Aktuálně je tedy 
ve vedení mládeže Adam Sedláček, Vojta Šíma, 
Tereza Krasouvá, Martina Wagnerová, Marek 
Šrámek a já. Atmosféra v mládeži je příjemná, 
vcelku se podařilo zlepšit organizaci čtvrtků i akcí a 
snad se na mládeži mohou všichni cítit přijemně. 
Snažíme se být živým a otevřeným společenstvím, 
které má sloužit k duchovnímu růstu, poznávání 
Pána Boha, utváření zdravých vztahů a 
smysluplnému trávení času. V nejbližší budoucnosti 
nás čekají Velikonoce v Husinci, v létě poté 
plánujeme zájezd do Černé Hory a po několika 
Relaxech pojedeme letos na akci jen s naší mládeží. 
Na mládežích jsme začali nový seriál programů na 
téma “Ženy v Bibli”. Prosím o modlitby za 
mládežníky, vedení mládeže a za akce a čtvrtky, 
které nás společně čekají. 

Maty Šíma 

Singles 
Z iniciativy bratra kazatele Černého a Daniela 
Touška se každý poslední pátek v měsíci koná 
setkávání mladých lidí, kteří se na chodbách 
Soukenické třeba jen dlouhou dobu potkávají a 
pramálo o sobě vědí. Společné chvíle jsou otevřené 
jak k rozmluvě mezi s sebou, také i setkání 
s pozvanými hosty. Podobné setkávání v Soukenické 
již probíhalo. Kdo si pamatuje setkávání "27", tak 
Singles, je velmi podobné. I když název může být 
zavádějící. Při posledním setkání s hostem ne 
všichni přítomní patřili mezi Singles.  

Pro zpestření programu bývá řekněme na 
přeskáčku zařazováno promítání filmů. Singles je 
otevřen všem mladým lidem bez omezení a má za cíl 
vytvořit přátelský prostor pro nezařazené, a to i 



z jiných sborů a denominací, a řekl bych otevřeně 
klidně i z ulice. Singels je pro každého. Přijď mezi 
nás a přines s sebou i inspiraci pro program, který 
může být v mnohém pestrý, kolik pestrosti jen 
vymyslíme. Jaro může vyústit ve venkovní aktivity.  

Kdo by rád stál alespoň o zasílání informačních 
emailů o programu a čase setkání Singles, kontaktuj 
prosím bratra kazatele Pavla Černého.  

Dan Toušek 

Maminky 
Skupinka maminek nadále pokračuje ve svém 
scházení vždy ve středu. Většinou bývá na setkání 3 
až 5 maminek s dětmi. Občas více nebo méně. Již 
tradičními akcemi jsou velikonoční Pesach a 
vánočně/adventní dílna a posezení. V roce 2010 byl 
první pokus o dětský karneval a nejspíš se stane 
novou tradicí. Od podzimu je jedno setkání v měsíci 
zaměřené na aktivity pro děti. Ve vedení setkání se 
v zásadě pravidelně střídají Ela Mančalová, Hanka 
Vernerová a Pavel Plchot. 

Pavel Plchot 

Tatínkové 
Skupinka tatínků se setkává jednou za měsíc během 
školního roku. Vždy ve čtvrtek od 19:00 do cca 
21:00 hodin. Schází se nás okolo 5 plus minus. 
Vzhledem k tomu, že složení je pokaždé trochu jiné, 
podle toho, kdo může přijít, aspoň občas se setkání 
zúčastňuje 10 mužů. Na setkáních diskutujeme nad 
tématy z knih o mužství, otcovství a rodině. 
V minulém roce naše setkání jako host navštívil 
Josef Horský - tajemník odboru pro manželství a 
rodinu v CB. Setkání to bylo velice zajímavé a 
povzbudilo nás přemýšlet, zda neudělat společný 
„polovíkend“(pátek večer+sobota).  

Pavel Plchot 

Skupinky 
Naše skupinka se schází pravidelně jednou za 14 dní. 
Složení se zvláště minulý rok dost měnilo, vzhledem 
k tomu, že někteří byli déle mimo republiku, někdo 
zase byl déle v naší zemi (z Kanady:-), další 
z pracovních důvodů a někdo i ze zdravotních 
nemohl na setkání. Vzhledem k tomu, že se počet 
lidí zmenšil (většinou je nás 5), tak jsme se od 
podzimu začali jednou cca za dva měsíce setkávat se 
skupinkou, kterou vede Dan Beran. Na jaře jsme na 
skupince probírali Ježíšovy výroky „Já jsem...“ 
z Janova evangelia a na podzim jsme začali probírat 
biblické postavy(pět mužů a pět žen).  

Pavel Plchot 

Naše skupinka působící již řadu let se schází každou 
středu od 18 hodin, a to na třech místech, konkrétně 
u manželů Koudelových, Rechových a děvčat 
Vernerových na Palmovce.  Kromě Koudelových a 
Rechových se skupinky účastní též Petra a Jana 
Vernerovy, Zuzka Valchářová z CB Vsetín, Jitky 
Václavíková a Hermannová, Maruška Bydžovská a 
Honza Krhovský. Máme též dva účastníky z jiných 
církví a usilujeme i o to, aby naše skupinka byla 
duchovní oázou pro lidi hledající. V průměru se 

každé skupinky účastní asi polovina celkového 
množství členů, ze skupinky berou přiměřeně svému 
věku užitek i děti - Honzík, Jirka, Kubík a Míša.  

Skupinka je místem vzájemného sdílení, snažíme 
se o vytváření přátelské atmosféry a vztahů. 
Pravidelně věnujeme studiu Božího slova. Minulý 
rok jsme se na svých programech vraceli ke 
kořenům naší církve, kdy jsme probírali výklad 
Modlitby Páně od bratra Adlofa. Nyní se zabýváme 
podrobným rozborem listu Filipským podle 
publikace autorky Kay Arthur. Jako velmi důležité 
vidíme společné modlitby, kdy děkujeme Pánu za to, 
co pro nás udělal a stále dělá a přimlouváme se za 
naše vzájemné potřeby i problémy našich blízkých. 

Snažíme se též o aktivní zapojení všech členů do 
chodu skupinky podle charakteru jednotlivých 
obdarování. Skupinka je tak, jak věříme, místem 
vzájemného obohacení skrze působení Ducha 
svatého. 

Michal Rech 

Scházíme se už pátým rokem téměř každou středu-
Beranovi, Pavlíčkovi, Hrnkovi, Baja Marek. Honzu 
Kozempela máme v Itálii, Olina Sovová se nám loni 
provdala na Smíchov :-( . Občas se přidají 
Grulichovi a Kupilíkovi, někdy se sejdeme společně 
s jinou skupinkou, rádi zveme hosty. Byli jsme spolu 
i týden na horách. To, že můžeme jít za Pánem 
Bohem společně s blízkými lidmi a vědět o sobě víc, 
považujeme za dar, o který rozhodně nechceme 
přijít. 

Dan  Beran 

Naše skupinka už slaví druhé narozeniny. Scházíme 
se téměř každý týden, z praktických důvodů pokaždé 
jiný den, čímž je naše skupinka originální ☺. Naše 
setkání trvá vždy přibližně dvě hodiny, scházíme se 
v nějaké z domácností, nebo ve sborové budově. 
Pravidelně se nás schází pět a pes ☺ (a podle 
časových možností a studijních výsledků nás 
navštěvuje ještě asi 6 dalších lidí), střídáme se v tom, 
kdo má na starosti občerstvení fyzické i duchovní. 
Už delší dobu se zabýváme knihou Ricka Warrena – 
Proč jsme vůbec tady?. Je to 40 kapitol, takže máme 
zajištěné programy na celý letošní školní rok. 
Zpravidla si někdo připraví téma, o kterém společně 
debatujeme, poté se společně sdílíme a navzájem se 
za sebe modlíme.  
  Do naší skupinky patří několik členů našeho 
sboru, někteří účastníci pravidelně navštěvují sbor či 
mládež a další jsou členy mimopražských sborů, 
kteří v Praze přes týden studují či pracují. Skupinky 
se tedy pravidelně účastníme ve složení: Lukáš 
Beran, Martin Molnár, Honza a Sandra Němečkovi a 
Anna Lachmanová se psem Qerrym. Mimo 
klasických skupinek pořádáme i občasné zábavné 
skupinky, abychom mohli více prohloubit naše 
vztahy. Velmi populární se u nás staly stolní 
společenské hry, uspořádali jsme si Vánoční 
skupinku s výměnou drobných dárků a společně 
jsme oslavili i vstup do nového roku. Jsme rádi, že 
naše skupinka ustála exodus některých členů a stále 



nám přináší radost, i když se scházíme v komor-
nějším počtu. Zároveň bychom mezi nás chtěli 
pozvat kohokoli, kdo hledá nějaké menší 
společenství v rámci našeho sboru. Nebojte se 
kontaktovat někoho z nás, rádi Vám poskytneme 
více informací. Jsme moc vděční za zázemí, které 
máme nejen ve sborových prostorech, ale hlavně za 
to společenství, které máme mezi Vámi všemi.  

Sandra a Honza Němečkovi   

Další skupinka v našem sboru je v generaci 
čtyřicátníků a padesátníků. Začala fungovat po jedné 
mládežnické prázdninové akci před cca 25 roky. Po 
celou tuto dobu se setkáváme obvykle 1x za 14 dnů 
až měsíc ke společnému sdílení, přemýšlení nad 
Biblí, modlitbám a občas i zpěvu. Během let se 
složení skupinky měnilo, v současné době se 
setkáváme ve složení Hana Borovičková ml., 
Markéta Holanová, Olina Cubrová, Martina a Jiří 
Košťálovi, Iva a Jan Němečkovi, Zina a Anatolij 
Nikiforovi, Marta a Milan Skaličtí, Naďa a Petr 
Štěpánovi a Bohdan Voves. 

  Iva a Jan Němečkovi 

Pěvecký sbor 
Pěvecký sbor navázal od ledna 2010 na dlouhodobou 
tradici této služby ve sboru v Soukenické. 
Návštěvníci nedělních shromáždění znají výsledky 
našeho snažení. Časté zařazování služby pěveckého 
sboru je možné díky základnímu repertoáru, který si 
průběžně opakujeme a doučujeme ho nové zpěváky. 
Během uplynulého roku bylo nacvičeno také několik 
písní nových. 

Rádi bychom obohacovali společná shromáždění 
písněmi chval, díků, vyznání, modliteb a biblických 
textů. V uplynulém roce jsme zazpívali také na 
několika pohřebních shromážděních a na svatbě. 
Nezaměřujeme se jen na největší církevní svátky a 
písně s nimi spojené. Na jedné straně usilujeme o co 
nejlepší interpretaci zařazených písní, ale nemáme 
ambici „koncertního sboru“. Přejeme si, aby se co 
nejvíce k „našim“ písním mohli vnitřně připojit i 
přítomní posluchači, aby se nejen vícehlasé sborové, 
ale také celým shromážděním společně zpívané 
písně staly součástí našeho společného rozhovoru 
s živým Bohem. 

Děkujeme všem, kteří nás v naší službě 
povzbuzují. Při společném shromáždění 
s ukrajinským sborem jsme si znovu uvědomili, že 
jako sbor stárneme a potřebujeme mladé svěží hlasy. 
Rádi přivítáme posily do všech hlasů (a nejen ty 
mladé). Naléhavě potřebujeme posílit zejména tenor. 
Zkoušeli jsme pravidelně o nedělích od 8,45 do 9,45. 
Občasné "dělené zkoušky" proběhly v úterý 
v návaznosti na biblické hodiny. Několik zkoušek 
proběhlo také na sborové dovolené.   

Jsme velmi vděční za spolupráci s bratrem 
Šimonem Kupilíkem, který nás v případě potřeby 
doprovází na varhany nebo na klavír. Po odchodu 
sestry Olgy Sovové - Kutílkové, která následovala 
manžela do sboru na Smíchov, se zastupování 
dirigentky ujala sestra Petra Vernerová. Vaše 

případné dotazy ráda zodpovím (na členském 
shromáždění nebo kdykoliv jindy). 

Hana Černá 

Hospodářská rada 
Hospodářská rada fungovala v uplynulém roce ve 
složení Jan Němeček (předseda), Miroslav Beran, 
Jiří Davidenko, Pavel Kejř, Václav Kupilík a 
Vlastimil Staněk. Pravidelně se našeho jednání 
účastnil správce sborových budov Anatolij 
Nikoforov. Milými hosty našich jednání bývali i 
bratři kazatelé našeho sboru. 
 V minulém roce se hospodářská rada setkávala 
nepravidelně, podle potřeby. Na začátku roku jsme 
se zabývali hodnocením roku minulého, bilancí toho, 
co uděláno bylo a co všechno bylo potřeba udělat a 
řešili jsme i finanční situaci sboru. Řešili jsme i 
údržbu sborových budov (malování a opravy 
v souvislosti se stěhováními), větší opravy 
(rekonstrukce sociálního zařízení v bezbariérovém 
provedení) a zabývali jsme se i výhledovými věcmi 
(rekonstrukce výtahu, úprava kuchyňky apod.). 

 Na konci roku jsme řešili opravu menšího 
nebytového protoru v přízemí předního domu.
 Nezanedbatelné byly administrativní a formální 
záležitosti, jako například ukončení pronájmu firmy 
KODEX, hledání a smlouva s novým nájemcem 
apod. 

 Snažili jsme se reagovat i na podněty od členů 
sboru – některé věci se podařilo vyřešit operativně, 
další jsou ve výhledu. 

Sestra Petra Sovová se rozhodla ukončit svůj 
pracovní poměr se sborem ke konci června 2011 a 
v dostatečném předstihu tuto skutečnost oznámila. 
Vzhledem k různorodosti práce, kterou zastává, nám 
trvalo několik měsíců, než jsme si jako hospodářská 
rada a staršovstvo ujasnili, jakým způsobem by 
příslušné úkoly měly být pokryty v budoucnosti. 

Shodli jsme se na tom, že se vrátíme 
k původnímu modelu práce, kdy účetnictví nebylo 
spojeno s ostatními pracemi. A tak považujeme za 
dobré řešení, aby vlastní účetnictví včetně 
administrativy předního domu dělal samostatný 
pracovník s odpovídající kvalifikací, samozřejmě na 
odpovídající délku úvazku (buď zkrácený úvazek, 
nebo externě na živnostenský list). Sestra Sovová 
vyjádřila ochotu vést externě účetnictví do konce 
roku 2011. Druhý částečný úvazek nebo práce na 
dohodu (odhadem v rozsahu 1 až 2 dny v týdnu) by 
měl pokrýt nejrůznější admistrativní práce a činnost 
sekretářky. Pro tuto pozici hledáme někoho od září 
tohoto roku. Přitom se určitě objeví řada dalších 
drobných činností, které bude potřeba pokrývat – 
např. distribuce a předplatné časopisů. 
 Vnímáme, že v současném složení HR 
nestíháme všechno to, co by bylo potřeba, a tak se na 
Vás obracím s prosbou, abyste zkoumali, jestli pro 
Vás Bůh nepřipravil úkol v této oblasti sborové 
práce. V každém případě se za nás, prosím, modlete. 

Jan Němeček 


