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1. ÚVOD 

 

Naše město nabízí mnoho možností, jak trávit volný čas, jak se zabavit. Individuálně, 

ve skupinách, s rodinou. Ostrava má všem opravdu hodně co nabídnout. Dnešní doba 

je hektická, neustále se něco děje, lidé rádi mění místa a aktivity, cestují, vyhledávají 

nevšední a neobyčejné zážitky. 

My v tom všem shonu zrychlené doby toužíme po hloubce života v každodenní 

rutině. Chceme ve vztazích mezi sebou v církvi a s lidmi kolem nás čerpat ze staletími 

prověřených a nádherných hodnot, které nenajdete na povrchu v konzumním světě, 

ale v touze každého lidského srdce ano. Jsme tu pro hluboké přátelské vztahy, 

podporujeme rodinu jako muže a ženu, kde ve zdravém a přirozeném prostředí 

vychováváme děti. Máme radost, když vidíme v praxi i dnes již poměrně vzácné 

propojování generací.  

Vytvořit dobré vztahy či dobře fungující rodinu vyžaduje čas a úsilí, pokoru. 

Povzbuzujeme sami sebe k trpělivosti a vytrvalosti. Mnohým z nás takové vlastnosti 

chybí. Proto si vzájemně pomáháme žít autentické životy a nerezignujeme, když nám 

něco hned nejde. Vracíme se v tomto ke způsobu života předchozích generací. Když 

něco nefunguje ihned dokonale, nezbavujeme se toho, ale pracujeme na tom 

a snažíme se to dát společným úsilím do pořádku. 

Naše činnost je během na dlouhou trať, nelze ji měřit jednoduše a rychle. Věříme, že 

to, co děláme, má smysl pro všechny. Život je v mnohém o vztazích, důvěře, jistotě. 

To jsou nevyčerpatelné prameny radosti a štěstí.  

Je naším přáním a touhou, aby ovocem naší snahy a úsilí i byly naplňující vztahy mezi 

námi. Vztahy, které mají hloubku a kde se rodí jistota a opravdovost. 

 

Vlastimil Zoreník 

správce sboru 
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2. ZÁKLADNÍ INFORMACE 

 

Název: Sbor Jednoty bratrské v Ostravě 

Adresa: Martinovská 3154/23, 723 00, Ostrava-Martinov 

Sbor Jednoty bratrské v Ostravě je zapsán do Rejstříku evidovaných právnických osob 

Ministerstva kultury. Zápis byl proveden dne 8. 4. 2005, evidenční číslo 12-019/2005-

5573. Statutárním orgánem je správce sboru. 

IČ: 73633542 

Bankovní účet: 2000566409/2010 

Web: www.jbo.cz 

E-mail: jbo@jbo.cz 

 

 

3. POSLÁNÍ A CÍL SBORU 

Vedle duchovního rozměru života, který je primárně určen pro členy naší církve, jsme 

po vzoru našich otců, kterými byli např. Jan Blahoslav či Jan Amos Komenský, církví 

otevřenou veřejnosti. Jsme rádi, když máme možnost svou činností podporovat 

a pozitivně ovlivňovat komunitu, ve které žijeme. Nástroji k dosažení této touhy 

v praxi jsou obecně v Jednotě bratrské školy, rodinná a seniorská centra, 

nízkoprahová zařízení a mnohé sociální služby. 

Posláním naší organizace je vytváření volnočasových, kulturních a vzdělávacích aktivit 

pro veřejnost, zapojení sociálně vyloučených či osamocených lidí do společnosti, 

mezigenerační propojení a podpora komunitního způsobu života. 

Zaměřujeme se na podpůrnou a preventivní službu rodinám, dětem i jednotlivcům 

žijícím v naší lokalitě, snažíme se o prevenci a osvětu v oblasti výchovy dětí, 

rodičovských kompetencí, prevenci sociálně patologických jevů a nabízíme prostor 

pro smysluplné naplnění volného času. Jde nám také o zapojení seniorů žijících 

v našem okolí do komunitního života, a tím předcházení jejich sociálnímu vyloučení. 

Od roku 2015 jsme členy Asociace Comeniana z. s., kterou založila Jednota bratrská 

a která vychází ze zásad systému výchovy a vzdělávání podle J. A. Komenského. 
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4. ZPRÁVA O ČINNOSTI 

Náš sbor je tvořen především mladými rodinami s dětmi, což přirozeně ovlivňuje jeho 

celkový charakter a inspiruje nás k mnoha různým aktivitám zaměřeným na naše 

okolí. Primárně se proto věnujeme programům pro rodiny, pořádáme přednášky 

o výchově dětí a o manželství a děláme akce zacílené na rodiny s dětmi. Své 

plnohodnotné místo mezi námi ovšem mají i mladí dospělí, kteří dosud nemají svoji 

rodinu, a také starší občané. Naším dlouhodobým cílem je vytvořit takové 

společenství, do kterého budou aktivně zapojeny všechny generace. 

 

4.1. AKTIVITY SBORU 

Celý sbor se schází pravidelně při nedělních shromážděních, která jsou otevřená pro 

veřejnost. V průběhu týdne dochází i k setkáním v menších skupinách. Cílem tzv. 

skupinek je vzájemné povzbuzení, budování vztahů mezi členy sboru a napomáhání 

jejich křesťanskému růstu. 

 

4.2. RODINNÉ CENTRUM MARTÍNEK 

Toto centrum je již několik let naší nejvýraznější aktivitou. Je charakteristické důrazem 

na tradiční výchovné hodnoty a na povzbuzování otců i matek k jejich aktivní úloze 

v rodině. RC Martínek si zachovává výbornou pověst mezi rodinami v našem okolí. Je 

součástí Asociace Comeniana, která sdružuje mateřská centra, rodinná centra, 

volnočasové aktivity pro děti a mládež a seniorské kluby Jednoty bratrské hlásící se 

k pedagogicko-sociálnímu odkazu své vlastní více než 555leté historie. 
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KLUBY PRO RODIČE S DĚTMI 

Hlavní aktivitou rodinného centra jsou kluby pro rodiče s dětmi. Prostor dětské herny 

je vybavený hračkami a pomůckami pro trávení času s dětmi. Kluby probíhají: 

• každé úterý od 9 do 12 hodin. Jsou určeny pro rodiče či prarodiče s dětmi od 

narození do předškolního věku. Programy pro děti jsou přizpůsobeny věku 

i schopnostem dětí a jsou zaměřeny na všestranný rozvoj jejich dovedností 

a návyků. Děti se učí společně sdílet prostor, hrát si, vzájemně komunikovat se 

svými vrstevníky i dospělými, respektovat pravidla, hranice a vzájemné sociální 

vazby. Zároveň se zábavnou formou učí společným rituálům, jako jsou např. 

říkanky, písničky s pohybem, výroba nebo tvoření přizpůsobené věku 

a schopnostem dětí, společná svačinka, úklid hraček apod. V rámci klubu mají 

maminky možnost navazovat vztahy, sdílet své pocity, zkušenosti, radosti 

i obavy a využívat základní poradenství. Návštěvnost klubů pro rodiče s dětmi 

se pohybuje v rozmezí 3–10 dospělých a 3–10 dětí. 

 

• každý pátek od 16 do 19 hodin. Tento čas je určen pro celé rodiny s malými 

i velkými dětmi. K dispozici je množství deskových her pro hráče všech 

věkových kategorií, ping-pongový stůl, stolní fotbálek. Program zpestřujeme 

hrami pro děti, společným vařením a pečením, kreativními činnostmi. 

Návštěvnost pátečních setkání je 3-10 rodin. 

 

KLUB PRO DĚTI  

V neděli dopoledne se koná pravidelné setkávání předškolních a školních dětí pod 

vedením zkušených pracovníků s dětmi, kteří připravují zábavné vzdělávací programy 
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s cílem vést děti ke zdravým životním hodnotám, jako je např. poctivost, čestnost, 

štědrost, zodpovědnost, základy společenského chování. 

 

KOMUNITNÍ ZAHRADA 

Kdykoliv to počasí umožňuje, využíváme od jara do podzimu zahradu s dětskými 

herními prvky, pískovištěm a posezením pro rodiče. Zahrada poskytuje skvělý prostor 

k aktivnímu trávení volného času, sdílení, budování vztahů, předávání zkušeností pro 

rodiny dětmi i mezigenerační propojení.  

 

 

PORADENSTVÍ 

Návštěvníkům rodinného centra poskytujeme základní poradenství v oblasti 

rodinných, manželských a mezigeneračních vztahů, výchovy dětí, dále pak laktační 

poradenství, slaďování rodinného a pracovního života, pracovně právní vztahy. 

Poradenství probíhá v časech našich programů nebo v individuálních termínech. 

 

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO VEŘEJNOST 

Probíhaly interaktivní besedy vedené odbornými lektory zaměřené na podporu 

rodiny, výchovu dětí, zdravé rodinné vztahy a posílení rodičovských kompetencí. 

• 10. 4. 2019 – Beseda „Aktivní táta aneb na výchovu jsou potřeba dva“ 

(lektor Mgr. E. Rucký, 11 účastníků) 
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• 22. 5. 2019 – Beseda „Média a děti do 6 let“  

(lektor Mgr. M. Vlasák, 12 účastníků) 

• 6. 11. 2019 – Beseda „Výchova školáků“  

(lektor Mgr. E. Rucký, 13 účastníků) 

• 11. 12. 2019 – Beseda „Sexuální výchova dětí“  

(lektor MUDr. Maria Fridrichová, 13 účastníků) 

Vzdělávací programy navštívilo celkem 49 dospělých. Hlídání dětí bylo během 

vzdělávacích programů poskytnuto 46 dětem. 

Kromě besed pravidelně probíhaly diskuzní skupiny žen i mužů s cílem vzájemně si 

předávat životní zkušenosti, ale i pomoci při rozvoji dovedností, které potřebují 

zúčastnění při řešení svých osobních a sociálních problémů. Témata diskuzních skupin 

byla zaměřena především na vztahy mezi manželi, aktivní trávení společného času 

rodičů s dětmi, specifika výchovy dětí v různém věku, řešení konfliktů v rodině, 

mezigenerační vztahy, sladění rodinného a pracovního života, rodinné finance apod. 

 

 

VZDĚLÁVÁNÍ NAŠICH PRACOVNÍKŮ A DOBROVOLNÍKŮ 

15.–16. 2. 2019 – konference Asociace Comeniana 

14.–16. 3. 2019 – Pastorální a podnikatelská konference Jednoty bratrské 

5. 5. 2019 – Moravská konference Jednoty bratrské 

26.–29. 6. 2019 – manželská pastorální konference Jednoty bratrské  

16.–17. 11. 2019 – Celocírkevní konference Jednoty bratrské 
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JEDNORÁZOVÉ AKCE 

2. 2. 2019 – Dětský maškarní ples (25 účastníků, 30 dětí) 

12. 2. 2019 – Valentýnský večer pro manžele (10 účastníků) 

12. 4. 2019 – Velikonoční tvoření (4 účastníci, 3 děti)  

18. 5. 2019 – Den rodin (30 účastníků, 30 dětí) 

červenec–září 2019 – Sousedské léto (pravidelné páteční setkávání na zahradě) 

2. 11. 2019 – Uspávání broučků (30 účastníků, 30 dětí) 

3. 12. 2019 – Mikulášská besídka (8 účastníků, 8 dětí) 
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POBYTOVÉ AKCE 

26.–28. 4. 2019 – Víkend pro muže (7 účastníků) 

15.–16. 6. 2019 – Výjezd tatínků s dětmi (6 účastníků, 10 dětí)   

28.–30. 6. 2019 – Víkend pro rodiny (15 účastníků, 15 dětí)    

 

 

Do projektu Rodinné centrum Martínek bylo v roce 2019 zapojeno 65 rodin. 

Programy a aktivity Rodinného centra Martínek navštěvovali rodiče s dětmi nejen 

z Martinova, kde sídlí (Martinov – městský obvod města Ostravy), ale i z přilehlého 

okolí (obce Plesná, Děhylov, Svinov, Dobroslavice, Třebovice, Pustkovec, některé 

obvody Poruby). 

 

 

4.3. KLUB MODERNÍCH DESKOVÝCH HER ZÁTAH 

Název Zátah je odvozen ze slov zábava, taktika, hra. Je určen pro všechny soutěživé 

lidi a pro fanoušky deskových her. Hráči různého věku či herní pokročilosti se scházeli 

každý týden vždy v úterý prostorách Sboru Jednoty bratrské v Ostravě-Martinově.  

Klub nabízí dobrou alternativu k osamělému sezení u svého počítače nebo televize 

a hráči tak mohou trávit čas kvalitní zábavou v dobré společnosti a rozvíjet své 

logické myšlení u deskových her. 
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4.4. PODNIKATELSKÁ ČINNOST 

Většina aktivit sboru jsou neziskové nebo zpoplatněné pouze symbolickým vstupným, 

proto hledáme zdroje, které by pokryly související náklady. Jedním z nich je 

podnikatelská aktivita – půjčování kompenzačních pomůcek (polohovatelných postelí, 

invalidních vozíků apod.). Tímto způsobem můžeme také pomáhat lidem, kteří jsou 

kvůli vážné nemoci nebo vysokému věku fyzicky znevýhodnění.  

 

 

5. PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ 

Správce sboru: Vlastimil Zoreník 

Zaměstnanci sboru: Vlastimil Zoreník 

DPP: Mgr. Radka Kubišová, Ing. Zdena Zoreníková, Jana Kovaříková 

 

 

6. PODPOŘILI NÁS 

Velmi děkujeme všem dárcům, kteří se jakýmkoli způsobem ztotožnili s naším 

záměrem a posláním a finančně tuto činnost podpořili. 

Zejména děkujeme  

• Ministerstvu práce a sociálních věcí České republiky, které podpořilo 

aktivity RC Martínek z dotačního programu Rodina, 

• Statutárnímu městu Ostrava, 

• ÚMOb Martinov, 

• Jednotě bratrské. 
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7. FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2019 

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 

Výsledovka 2019 
 

Účet Název účtu Počáteční 

stav 

Obrat Koncový 

stav 

 

Náklady 

 
501000 Spotřeba materiálu 0,00 43 683,56 43 683,56 

501100 DDHM 0,00 117 098,00 117 098,00 

501200 Spotřeba materiálu – kancelářské potřeby 0,00 434,00 434,00 

501999 Spotřeba materiálu – nedaňové 0,00 3 716,98 3 716,98 

501xxx  0,00 164 932,54 164 932,54 

 

502000 Spotřeba energie 0,00 48 000,00 48 000,00 

502xxx  0,00 48 000,00 48 000,00 

 

 

50xxxx  0,00 212 932,54 212 932,54 

 

 

512000 Cestovné 0,00 39 824,00 39 824,00 

512xxx  0,00 39 824,00 39 824,00 

 

513000 Náklady na reprezentaci 0,00 10 483,63 10 483,63 

513xxx  0,00 10 483,63 10 483,63 

 

518100 Ostatní služby – Nájemné 0,00 144 403,94 144 403,94 

518400 Ostatní služby – Právní a ekonom. služby 0,00 31 480,00 31 480,00 

518500 Ostatní služby – ostatní 0,00 40 224,13 40 224,13 

518xxx  0,00 216 108,07 216 108,07 

 

51xxxx  0,00 266 415,70 266 415,70 

 

521000 Mzdové náklady 0,00 180 690,00 180 690,00 

521001 Mzdové náklady – DPP  0,00 185 350,00 180 350,00 

521xxx  0,00 366 040,00 366 040,00 

 

524100 Zákonné sociální pojištění 0,00 44 992,00 44 992,00 

524200 Zákonné zdravotní pojištění 0,00 16 262,00 16 262,00 
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524xxx  0,00 61 254,00 61 254,00 

 

527000 Zákonné sociální náklady 0,00 220,00 220,00 

527xxx  0,00 220,00 220,00 

 

52xxxx  0,00 427 514,00 427 514,00 

 

531000 Daň silniční 0,00 250,00 250,00 

531xxx  0,00 250,00 250,00 

 

53xxxx  0,00 250,00 250,00 

 

 

546000 Dary 0,00 40 810,00 40 810,00 

546xxx  0,00 40 810,00 40 810,00 

 

549000 Jiné ostatní náklady 0,00 60 400,06 60 400,06 

549999 Jiné ostatní náklady 0,00 1 000,00 1 000,00 

549xxx  0,00 61 400,06 61 400,06 

 

54xxxx  0,00 102 210,06 102 210,06 

 

5xxxxx  0,00 1 009 322,30 1 009 322,30 

 

xxxxxx  0,00 1 009 322,30 1 009 322,30 

 

 

 
 

Výnosy 
 

601000 Tržby za vlastní výrobky 0,00 991,00 991,00 

601xxx  0,00 991,00 991,00 

 

602000 Tržby z prodeje služeb 0,00 59 572,00 59 572,00 

602xxx  0,00 59 572,00 59 572,00 

 

 

60xxxx  0,00 60 563,00 60 563,00 
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682100 Desátky 0,00 359 990,00 359 990,00 

682400 Dary – Jednota bratrská 0,00 122 000,00 122 000,00 

682500 Dary – ostatní 0,00 14 371,00 14 371,00 

682xxx  0,00 496 361,00 496 361,00 

 

68xxxx  0,00 496 361,00 496 361,00 

 

691100 Provozní dotace – MPSV  0,00 184 693,00 184 693,00 

691200 Provozní dotace – Magistrát města Ostravy 0,00 40 000,00 40 000,00 

691300 Provozní dotace – Magistrát města Ostravy 2 0,00 10 000,00 10 000,00 

691400 Provozní dotace Jednota bratrská – zdaňovaná 0,00 100 000,00 100 000,00 

691xxx  0,00 334 693,00 334 693,00 

 

69xxxx  0,00 334 693,00 334 693,00 

 

6xxxxx  0,00 891 617,00 891 617,00 

 

xxxxxx  0,00 891 617,00 891 617,00 

 

Hospodářský výsledek                                                       0,00            -117 705,30           -117 705,30 


