ZPRÁVA O ŽIVOTĚ HUSOVA SBORU VE VRŠOVICÍCH ZA ROK 2019
Milí bratři a sestry, letos podávám zprávu o životě sboru v v následujících třech kapitolách :
A. Bohoslužebný provoz
B. Hospodaření, správa domu
C. Vyhodnocení, plány a vize

A/ Svátostný a mimosvátostný provoz sboru
a)

jednotlivé složky, pravidelná setkání

i)

nedělní a sváteční bohoslužby

(1)
běžné: celkem 56x za průměrné účasti 33 lidí, na kazatelně a za oltářem se vystřídalo
několik hostů skutečných i „domácích“: Daniel Dostál, Helena Zezulková, Filip Sedlák, vikářka LECAV
Eduarda Heczková, Oldřich Nováček. Kázáním v rámci bohoslužeb opakovaně sloužila též kazatelka
Adela Frýdlová. 50x sloužil farář našeho sboru David Frýdl, 23x se podílel na liturgické a kazatelské
službě také br. Oldřich Nováček
(2)
Až na výjimky byl dodržován kazatelský cyklus na rok 2018/2019: Ekumenický lekcionář řada
C, v novém církevním roce je užíván kazatelský cyklus Ekumenický lekcionář řada A.
(3)
Večeře Páně je vysluhována pravidelně v rámci každé nedělní bohoslužby. Na základě v
předchozích letech přijaté praxe je pravidelně sloužena Druhá liturgie CČSH a vždy první neděli v
měsíci se slouží Liturgie Karla Farského. Ustálila se též tradice, že každou poslední neděli v měsíci je
sloužena Liturgie se songy Luboše Svobody a Pavly Zachařové. Hostující kněží jako bohoslužebný
útvar používají převážně Farského Liturgii. Liturgickou službu doplňují střídavě jako lektoři a
modlitebníci různí členové sboru (Kamila Kopčilová, Bohuslava Marková, Oldřich Nováček, Ráchel
Frýdlová, Tobiáš Frýdl). Tobiáš Frýdl se v roce 2019 aktivně zapojil do doprovázení písňových vstupů
hrou na akordeon
(4)
29. září se konala v našem sboru bohoslužba pro účastníky mládežového setkání s názvem
„Věř, druhé neměř“. Na liturgické službě se kromě bratra faráře podíleli sestra farářka Františka
Klásková z Hradce Králové a jako kazatel vystoupil bratr bohoslovec Dominik Dostál.
(5)
Je mi líto, že ani po letech se aktivně nezapojují do bohoslužebného života sboru děti a
vnoučata našich věřících. Účast nejmladší generace byla též v roce 2019 na bohoslužebných
shromážděních spíše sporadická, na pravidelné bázi do sboru nikdo z jeho členů své nejmladší
potomky nepřivádí s výjimkou bratra faráře. Dá Pán, že se tento trend do budoucna změní k lepšímu.
(6)
Poděkování patří sestře Bohuslavě Markové za obětavé obstarávání květinové výzdoby na
stůl Páně a do kolumbária, dále také v této službě pomáhají sestry Helena Valterová a Alexandra
Kodešová.
(7)
Pravidelná bohoslužebná setkání vždy dvakrát do měsíce v kapli Vršovického zámečku
(Domova pro seniory ve Vršovicích) obstarávali bratří David Frýdl a Oldřich Nováček. Bratr farář
sloužil svátostnou bohoslužbu, bratr Oldřich bohoslužbu slova. V milém společenství se scházelo v
průměru okolo 10 osob. Jedná se o ekumenický počin, na kterém se podílejí duchovní tři církví.

(8)
Ekumenická sejití tří církví konáme pravidelně většinou čtyřikrát do roka. 17. listopadu se tato
bohoslužba konala v našem sboru a byla koncipována jako poděkování za 30. let svobody od roku
1989. Kazatelem při této příležitosti byl bratr farář Artur Matuszek z římskokatolické církve.
ii)

Katechetická a vzdělavatelná setkání

(1)
Biblická hodina pro dospělé: pro minimální zájem účastníků se biblická skupina v roce 2019
neustavila. Nabídka pravidelných biblických výkladů a zamyšlení nad Písmem platí do budoucna, v
případě zájmu a počtu alespoň tří pravidelných účastníků budou biblické hodiny znovu obnoveny dle
časových možností zúčastněných.
(2)
Výuka náboženství na faře: fungovala po celý rok 2019, byť v omezeném počtu 5 – 6 dětí.
Schůzky probíhaly pravidelně vždy v pátek od 14.30 do 16.00 hod. Duchovní péči vedl bratr farář,
schůzky nově probíhají v sakristii Husova sboru, tématem byly příběhy biblické dějepravy ze Starého
zákona.
iii)

pastorační setkání

(1)
modlitební chvíle – probíhaly převážně příležitostně dle možností zúčastněných, buď v
kostele, na faře, v sakristii nebo v domácnostech našich věřících. Od nového roku modlitební chvíle
opět vede a organizuje sestra Kamila Kopčilová ve spolupráci s Šárkou Hájkovou, sejití jsou příležitostí
členům sboru k upevnění a prohloubení duchovního života. Zájemci se též mohou obracet s prosbou
o modlitby kdykoliv na bratra faráře (též v pracovním týdnu v rámci návštěvy ve farní kanceláři).
Prosby, chvály i díkůvzdání jsou zařazovány do přednášených přímluv v rámci bohoslužby.
(2)
Návštěvy v kanceláři, v rodinách, ve zdravotních a jiných zařízeních – poděkování těm, kdo
dobrovolně konali návštěvy nemocných či jubilantů, – děkuji! Roznášku gratulací a návštěvy v
domácnostech obstarává obětavě br. Miroslav Svoboda. Vím i o dalších členech sboru, kteří na sebe
berou službu pomoci osamělým a stárnoucím bližním, v jejich domovech, i v domech sociální péče.
Veliké poděkování Šárce Hájkové, Bohunce Markové i všem ostatním, kteří ze svého času vyhrazují díl
pro pomoc potřebným. Starých a stárnoucích bližních, často nemocných a nešťastných, máme kolem
sebe dost a dost.
(3)
I v roce 2019 byla činnost Husova sboru ve Vršovicích prezentována na internetových
stránkách www.husuvsbor.cz. Bylo pokračováno v jejich aktualizaci, po deseti letech je na čase opět
přemýšlet nad celkovou rekonstrukcí internetové prezentace Husova sboru.
(4)
Společná stolování. Společenství stolu jsme i v roce 2019 prožívali při velikonoční večeři na
Zelený čtvrtek s hodem beránka a jídlem na židovský způsob. Tradiční zářijové barbecue – rozloučení
s prázdninami se konalo tradičně (již desátý ročník) na naší biblické zahrádce před vstupem do MANY.
Vy, kteří na tato stolování nechodíte, jste napříště srdečně zváni, nejbližší nás čeká, dá‐li Pán letos v
září.
iv)

úřední jednání, schůze, organizační záležitosti

a)
(1)

Rada starších

Rada starších fungovala v roce 2019 v tomto složení: předsedkyně Helena Zezulková, farář David
Frýdl, finanční zpravodaj Oldřich Nováček, další členové: Karel Červený, Helena Valterová, Miloš
Měřínský. V roce 2019 se ke svým jednáním sešla celkem 10x. Řešila převážně věci provozního,

administrativního a organizačního rázu, v některých bodech se též dotýkala duchovní správy Husova
sboru. Z významnějších záležitostí vybírám:
RS schvalovala a dozorovala průběh rekonstrukce podkrovních prostor nad horní místností u vstupu
do zvonice, schvalovala uvolňování prostředků z Desátkového fondu formou darů různým subjektům
i jednotlivcům (např. příspěvek na obnovu Notre Dame v Paříži, podpora záchrany deštných pralesů v
Kamerunu výrobou medu v tamní oblasti ad.). Schválila pronájem kopírky pro potřeby Husova sboru,
dozorovala splácení tříleté půjčky od Diecézní rady Praha, schválila účast náboženské obce v
dotačním řízení v rámci programu Praha – pól růstu na investici do budovy a následný vznik
komunitního centra, stanovovala ceny pronájmů v Divadle MANA a zadala ke zpracování projektovou
dokumentaci na obnovu fasád Husova sboru u ateliéru MCA včetně digitálního zaměření. Schválila
žádost o následnou finanční půjčku od DR Praha po doplacení stávající půjčky ve výši 1.000 000Kč se
splatností opět na tři roky. Řešila otázku provozu ubytovny v suterénu Husova sboru a pronájem
nebytových prostor sloužících k podnikání. Zadala úkol vytvoření registru smluv náboženské obce.
(2)

Revize v náboženské obci

V roce 2019 neproběhly žádné revize náboženské obce, ani ze strany vnitrocírkevních orgánů, ani
příslušných orgánů státní správy.
(3)

Grantová činnost

V roce 2009 jsme obdrželi granty od těchto subjektů: od Městské části Praha 10 160.000Kč
pokračující čtyřletou dotaci na projekt Kulturní inkubátor Vršovice, dále 20.000Kč dotaci na
mládežové setkání v Husově sboru Věř, druhé neměř a 10.000Kč od Nadace Život umělce na konání
tradiční Mikulášské slavnosti v Husově sboru. Každý z projektů byl realizován a řádně vyúčtován.
(4)

stavební činnost

Stavební činnost v roce 2019 zahrnovala kromě drobnějších údržbářských pracích na budově
především celkovou adaptaci podkrovních prostor nad horní místností Husova sboru u vstupu do
zvonice. Během prvního půlroku byl celý prostor rekonstruován na multifunkční místnost s
koupelnou, WC, skladovými prostorami a nahrávacím studiem sloužícím potřebám jak Divadla MANA,
tak i náboženské obce. Neudržovaný prostor, který dříve sloužil jako sušárna, byl zateplen, opatřen
střešními okny, byl opatřen rozvodem elektřiny, topení a vody. Vznikl tak další užitkový prostor
sloužící pro celou řadu činností. Od září 2019 se zde schází dramatický kroužek Strašilka, své místo na
zkoušení zde našel pěvecký sbor Pražští pěvci. Prostor je též využíván jako zkušebna.
(5)
služba pracovníků na alternativních trestech – náboženská obec pokračovala ve svém
angažmá v programu alternativních trestů pro odsouzené za lehčí provinění, kteří si mohou svůj trest
odpykávat u nás na faře. Většinou se jedná o mládež a lidi mladšího věku (sprejerství, rvačky,
neplatiči alimentů apod.). Také v roce 2019 zde takto odsouzení odváděli řadu hodin pomocných
prací. Jejich dozorem je pověřen br. Miroslav Svoboda a br. farář.
(6)
příležitostný sbor služby – obstarává roznášku gratulací, návštěvy členů sboru, přípomoc ve
farní kanceláři a další potřebné práce spojené s chodem farního úřadu. Vypraveno bylo 142 gratulací,
z toho 102 osobně doručeno br. Svobodou, 40 odesláno poštou.
b)

kazuálie, pohyb členů – podrobná zpráva je obsahem Zprávy matriční

i)

pohřby

V roce 2009 konal farář 4 církevní rozloučení. Všechny čtyři probíhaly v prostorách Husova sboru ve
Vršovicích. Pohřebních obřadů obecně ubývá, rozloučení v krematoriu nekonal br. farář žádné, proti
dřívějším letům se ustaluje praxe pohřbů vypravovaných z kostela.
ii)

křest

(1)
Sebastian Šup (*1966) a Tomáš Kukal (*1970) přijali svátost křtu v Husově sboru ve Vršovicích
v prosinci 1919 po více než roční katechetické přípravě.
iii)

matrika

Stav ke dni 1.1.2019: 589 členů, k 31.12. 2019: 580 členů.
přírůstky: 2 křtem
úbytky: 11 (10 úmrtím, 1 odstěhováním).

c)

příležitostné a jiné setkávání a akce

(1)
Sborová dovolená proběhla v roce 2019 v letních měsících v prostorách penzionu Koniklec v
Jestřebí v Krkonoších. Účastnilo se cca 45 lidí z náboženské obce a jejich přátel.
(2)
Mikulášská besídka 5. 12. v Divadle MANA – účastnilo se 321 diváků, převážně dětí a jejich
rodičů z Prahy 10. Pořad moderoval farář David Frýdl, technická realizace Tobiáš Frýdl a Daniel Polák.
d)

sbírky, obětavost

(1)
Typy sbírek: chrámové (nedělní a sváteční), sbírky na adoptivní děti v zemích třetího světa,
účelové sbírky konány nebyly. Vybíral se desátek.
(2)
Vybralo se: bohoslužebné sbírky v roce 2019 činily 44.148 Kč. Výběr desátků (od 10
zapojených osob z našeho sboru) činil 189.220Kč. Výběr církevních příspěvků byl 55.600Kč.
(3)
Nejvyšší nedělní sbírka byla na půlnoční bohoslužbě 24. 12. 2019 3.169Kč, nulový obnos z
bohoslužebných sbírek byl v průběhu roku zaznamenán 4x.
e)

P o d ě k o v á n í – zaměstnanci, externí pracovníci, dobrovolní spolupracovníci

i)

farní kancelář

(1)

ředitel – Miroslav Svoboda

(2)

Účetní – Renata Spisarová

(3)
Produkce Divadla MANA – Andrea Michel, asistent produkce Tobiáš Frýdl, technik divadla
Daniel Polák

ii)

externí spolupracovníci

Alexandra Kodešová, úklid, zahradní a květinářské práce, organizace personálu v divadle; Karel
Červený, zvoník, provoz divadelního baru; Lída Bajtalová – provoz pokladny Divadla MANA, Hana
Dömová – úklid divadla, Marcela Hybšová – úklid kostela; varhaník: Kamil Vavrek, Robert Mimra
iii)

křesťanská služba

Šárka Hájková, Bohuslava Marková, Kamila Kopčilová, Miroslava Pražáková, Helena Valterová,
Miroslav Svoboda. Díky za přímluvy, i docela praktickou pomoc a službu, za návštěvy, pozdravy a
přání, modlitby, napomenutí!!!
B. Hospodaření, správa domu
i)

Zpráva o hospodaření náboženské obce

Výsledek hospodaření
Na rok 2019 navrhla Rada starších vyrovnaný rozpočet ve výši 3.500 000Kč na straně příjmů a výdajů.
Skutečné příjmy k 31. 12. 2019 činily 4.403 902Kč (oproti rozpočtu nárůst o 900.000 korun, což bylo
způsobeno tím, že rada starších požádala v průběhu roku o půjčku ve výši 1.000 000Kč od Diecézní
rady v Praze na pokrytí výdajů spojených s vyhotovením projektové dokumentace Husova sboru a
přípravou dotačních žádostí ze strukturálních fondů EU). Výdajová strana činila celkem 3.921 662,
tzn. nárůst výdajů oproti rozpočtu o 422 tisíc Kč). Výsledek hospodaření dle účetní uzávěrky byl
schodkový ve výši ‐330.292,87Kč. Daňový zisk 52.592,58Kč. Schodek v hospodaření byl pokryt z
prostředků na běžném účtu a půjčkou od Diecézní rady.

Stav finanční hotovosti
Pokladna: k 1. 1. 2019 9.377Kč; zůstatek k 31. 12. 2019: 3.418Kč
Bank. účty: k 1.1.2019 220.379,32Kč; zůstatek k 31. 12. 2019: 478.822,04Kč

Překročení nebo nenaplnění rozpočtových položek
Výrazný přesah (nad 20.000Kč) v plnění rozpočtu byl zaznamenán u těchto položek:
Strana příjmová

rozpočet

realita

a) Nájmy od právních subjektů

2.550 000

2.626 787

b) účelové sbírky (desátky aj.)

185.000

206.720

c) dotace

160.000

190.000

Strana výdajová

rozpočet

realita

d) Údržba a opravy

850.000

1.339 320

e) Plyn

170.000

262.546

f) Ostatní výdaje

150.000

228.563

Nenaplnění (nad 20.000Kč) bylo zaznamenána u těchto položek:
Strana příjmová
g)

rozpočet

realita

rozpočet

realita

žádná z položek

Strana výdajová

h) Mzdy a odvody

350.000

248.936

i) Elektřina

250.000

195.585

j) Poštovné

40.000

19.312

k) Drobný majetek

150.000

93.967

Vysvětlení k jednotlivým položkám
a)
Nájmy od právních subjektů – oproti rozpočtu bylo vybráno více např. díky nárůstu cen za
pronájem bytů, nebytových prostor, od právních subjektů ad.
b)

Účelové sbírky – nárůst výběru v rámci desátkového hospodaření

c)

Dotace – Husův sbor získal v průběhu roku dotace ještě od dalších subjektů.

d)

Údržba a opravy – objem prací byl větší oproti plánovanému rozsahu.

e)
Plyn – skončila platnost cenového zvýhodnění, následná cenově výhodná smlouva byla
uzavřena až na další časové období.
f)

Ostatní výdaje – nezařazené výdaje daňové i nedaňové.

g)

U příjmů nebyl žádný nenaplněný s rozdílem nad 20.000Kč.

h)

Mzdy a odvody – ušetřeno na mzdách, nebyly zvyšovány úvazky.

i)

Elektřina – platné cenové zvýhodnění bylo úsporou.

j)

Poštovné – snížil se počet odesílané hromadné korespondence.

k)

Drobný majetek – byl pořízen v menším rozsahu, nežli bylo rozpočtováno.

Desátkové hospodaření
Pokračuje v Husově sboru již šestým rokem od roku 2014. V roce 2019 se takto vybralo 189.220Kč a
vydalo 127.990Kč. Roční zůstatek z desátkového hospodaření tedy byl 61.521Kč, celkem je za
uplynulé roky v desátkovém fondu nashromážděno 272.231Kč, které čekají na své přerozdělení
potřebným. Zapsaných desátkujících je v tuto chvíli deset členů Husova sboru ve Vršovicích. Původní
iniciativa z roku 2014 Deset pro desátek tedy našla své naplnění, vyzýváme i ostatní věřící z našeho
sboru, aby se mezi desátkující přidali a sami na sobě zakusili štědrost svého Pána.

Shrnutí
Jednotlivé výdaje v hospodaření se řídily aktuální situací, především v oblasti oprav a rekonstrukcí.
Rada starších pečlivě sledovala výši uvolňovaných finančních prostředků a dbala na jejich
hospodárnost. Rada starších žádá Výroční shromáždění o schválení hospodaření v roce 2019 a
předkládá vyrovnaný rozpočet na rok 2020 s příjmy a výdaji ve výši 3.250 000Kč. Detailní rozpočet je
pro členy výročního shromáždění k dispozici na farním úřadě. Placenými zaměstnanci v roce 2019 v
Náboženské obci byli: Miroslav Svoboda, David Frýdl. V roce 2020 je v mzdovém fondu počítáno s
těmito lidmi při stejné výši jejich pracovních úvazků a mezd.

ii)

Správa domu

(1)
Na správě domu se podíleli i nadále Miroslav Svoboda (údržba, opravy drobných závad,
sledování spotřeby energií) a David Frýdl (organizační práce, styk s nájemníky, výpočet a sledování
záloh, fakturace služeb, opravy ad.). Výpomocnými službami pomáhali příležitostně pracovníci v
rámci programu alternativních trestů pod dozorem Probační a mediační služby.
(2)
V ubytovací jednotce Husova sboru bydleli v roce 2019 tři nájemníci. Nájemní byty v budově
byly po celý rok 2019 obsazeny, včetně služebního bytu faráře. Smlouvy jsou uzavírány standardně na
rok s možností prodloužení.
(3)

Běžná údržba a drobné opravy – odehrávaly se průběžně v celém areálu Husova sboru.

(4)
Na jaře byla slavnostně otevřena divadelní kavárna Café MANA s celodenním provozem v
prostorách po bývalé bankovní pobočce. Firma Café 2018 s.r.o. zrekonstruovala na své náklady
uvedené prostory a též zařídila jejich rekolaudaci.

(5)

C. Vyhodnocení, plány a vize

1.
Vyhodnocení: Rok 2019 objemem vykonané činnosti, rozsahem jednotlivých nabízených
služeb, ani výší účetní bilance nijak nevybočoval z nastaveného standardu posledních let. Ekonomická
data vykazují setrvalý pokračující nárůst jak na straně příjmové, tak tomu i odpovídající straně
výdajové. Místní církev se snaží udržet a zachovávat všechny své spirituální služby: svátostmi, obřady,
sociální, vzdělávací i kulturní činností. Bohoslužby jsou vysluhovány pravidelně každý týden, církev se
modlí za své členy i za celý svět, je aktivní svými věřícími v celé řadě oblastí. Specifikem husitského
sboru ve Vršovicích je jeho komunitní charakter, daný především možnostmi, které nabízí budova
Husova sboru. Snažíme se ji využívat co možná nejefektivněji, hospodárně, udržitelně s ohledem na
různé způsoby činností.
2.
Plány: V roce 2020 chceme pokračovat v myšlence rozvoje Husova sboru jako přirozeného
komunitního centra dané lokality. Nadále budou pokračovat práce v souvislosti s dotačním řízením ze
strukturálních fondů Evropské unie. Též pokračuje stabilizace provozu Vršovického divadla MANA,
které se stalo integrální součástí života a působení Husova sboru ve Vršovicích a stále více se profiluje
svoji vlastní dramaturgií.
3.
Vize: Držet se svěřených úkolů, služeb a hřiven, kterými nás Pán marnotratně obdarovává:
„Pane, ke komu bychom šli, vždyť ty máš slovo věčného života!“

David Frýdl – červen 2020

