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1. ÚVOD 

Rok 2021 se stejně jako předchozí rok odehrával v rytmu covidu a různých opatření. 
Poslední dva roky byly opravdovou zkouškou, která prověřila základy mnohých rodin a 
vztahy mezi lidmi vůbec. Mnohé rodiny to vydržely, přestály různé tlaky a zvládly to. 
Některé rodiny rostoucí napětí a nápor bohužel nezvládly a byly rozbořeny.  Děti a 
mladiství byli nuceni vyměnit přirozené vztahy za virtuální, čímž mnozí trpěli a 
důsledky toho všeho někteří vnímají dodnes. Moc bychom si přáli – a budeme o to i 
nadále usilovat, aby naše činnost byla ku pomoci budování vztahů nejen v rodinách, 
ale i mezi různými skupinami mladých, ale i těch starších jedinců. Jsme tu pro všechny 
generace a tak to zůstane. Jsme tu pro místní komunitu.  

Všichni tušíme, že žijeme ve velmi těžké době. Mnohé jistoty se bortí a vidina nejisté 
budoucnosti přináší lidem neklid a zmar. Je to příležitost podívat se na podstatu života 
jinýma očima. Život přece není pouze o konzumu, zážitcích a zábavě. Tyto věci se 
naneštěstí staly naším hnacím motorem. Všichni to víme, ale přesto jsme si na daný 
způsob života natolik zvykli, že se bojíme, že už to tak samozřejmé a automatické dál 
nebude. Napětí ve společnosti stoupá a na mnohých lidech se psychicky podepisuje. 
Postcovidová krize s mnohými již viditelnými dopady začíná na nás všechny 
hmatatelně doléhat. A to vše je možná jen začátek velmi těžké budoucnosti, do které 
vstupujeme. Je možné, že budeme muset začít žít mnohem skromněji a umírněněji. Je 
to skvělá příležitost pro rodinu i pro společnost jako takovou. Příležitost dát své úsilí 
tomu, co je převzácné, což je rodina a vztahy mezi lidmi, založené na opravdovosti, 
pokoře a pravdě.  

Moc bychom si v Jednotě bratrské přáli, aby naše země znovu objevila hlubiny a 
podstatu života, o čemž tak vzácným a krásným způsobem promlouvá ve svých dílech 
prorockým hlasem J. A. Komenský. Komenský v Labyrintu světa a ráji srdce odkrývá 
lidem a naší zemi úzkou, avšak převzácnou cestu, kterou on sám poznal. Bohužel naše 
země tuto cestu již dávno opustila. To, kam současný svět a my s ním směřuje, je těžké 
a mnohdy skličující. Ale v tom všem se otevírá příležitost, jak se vrátit znovu k našemu 
duchovnímu národnímu dědictví, o kterém mluví právě zmíněný J. A. Komenský.  

My, jako Sbor Jednoty bratrské v Ostravě a Rodinné centrum Martínek, budeme přes 
všechny výzvy a zápasy, kterými svět a naše společnost prochází, vytvářet různé 
platformy pro setkávání a budování vzájemných vztahů, ale především rodiny. Rodina 
jako taková v historii přežila už mnohé těžkosti a zápasy. Když se semkne a drží při 
sobě bez ohledu na mnohé bouře, vyjde z boje posílená a ukotvená na pevném 
základě. K tomu chceme svou činností i nadále přispívat.  

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 jednotlivci, ať už mladí či 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, v průběhu týdne dochází i 
k setkáním v menších skupinách. Cílem setkání všeho druhu je vzájemné povzbuzení, 
budování komunitního způsobu života a napomáhání křesťanskému růstu členů sboru.  

 

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 564leté historie. 

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: 
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• 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 a odborné 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. V roce 2021 jsme přesunuli dějiště pátečního setkání na 
zahradu a tomu jsme přizpůsobili i rozsah: scházeli jsme se takto od dubna do 
října. Obsahem byly zahradní hry, sportovní aktivity, péče o komunitní 
zahradu, opékání či vaření na ohni. Návštěvnost pátečních setkání je 3-10 
rodin. 
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KLUBY PRO DĚTI  

• Kluby Besídka (pro děti 3–7 let a 7–13 let). Atraktivní formou vedeme děti ke 
zdravým životním hodnotám, jako je např. poctivost, čestnost, štědrost, 
zodpovědnost, základy společenského chování. Prostředkem k cíli je hra, 
tvoření, inspirativní příběhy z reálného života i vlastní příklad vedoucích.  

• Klub Dorost (9–15 let). Obsahem klubu jsou jak hry rozvíjející smysl pro 
týmovou spolupráci a přátelství, tak povídání o tématech, které jsou pro 
dospívající děti aktuální a mnohdy palčivé: partnerské vztahy, komunikace s 
rodiči, jak obstát mezi vrstevníky, jak se vypořádat se šikanou apod.  

 

 

PORADENSTVÍ 

Návštěvníkům rodinného centra poskytujeme základní a odborné poradenství v 
oblasti rodinných, manželských a mezigeneračních vztahů, výchovy dětí, dále pak 
laktační poradenství, slaďování rodinného a pracovního života, poradenství v oblasti 
pracovně právních vztahů. Poradenství probíhá v časech našich programů nebo 
v individuálně domluvených termínech. 

 

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO VEŘEJNOST 

Dalším z pilířů naší činnosti jsou interaktivní besedy vedené odbornými lektory 
zaměřené na podporu rodiny, výchovu dětí, zdravé rodinné vztahy a posílení 
rodičovských kompetencí. Vnímáme, že kvalitní osvěta je důležitá obzvlášť v této 
době, kdy se mnohé problémy v rodinách zintenzivnily v důsledku pandemie Covid 19. 
V roce 2021 bylo vzdělávacích programů méně z důvodu protiepidemických opatření, 
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nicméně tato oblast naší činnosti zůstává prioritou nadále a jistě bude mít více 
prostoru v dalším roce.   

• 27. 5. 2021 – Beseda „Výchova dětí k práci“  
(lektor V. Zoreník, 11 účastníků) 

• 9. 6. 2021 – Beseda „Zabijáci výchovy“  
(lektor V. Zoreník, 8 účastníků) 

• 29. 9. 2021 – Beseda „Jak pracovat s temperamenty svých dětí“  
(lektor V. Zoreník, 10 účastníků) 

Vzdělávací programy navštívilo celkem 29 dospělých. Hlídání dětí bylo během 
vzdělávacích programů poskytnuto 33 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. 

 

KOMUNITNÍ ZAHRADA 

V roce 2021 jsme pokračovali v realizace vize komunitní zahrady. V přímém přenosu 
jsme mohli sledovat zhoršení situace mnohých rodin, které se v důsledku 
celospolečenského boje proti pandemii Covid 19 ocitly uprostřed hlubokých problémů 
vztahových, psychických, výchovných, finančních, sociálních aj. Vnímali jsme silnou 
potřebu lidí navazovat vzájemné vztahy, setkávat se, nalézat povzbuzení a inspiraci 
pro řešení obvyklých i neobvyklých problémů. Proto jsme provozováním komunitní 
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zahrady nabídli platformu, kde se budou moci rodiny trpící izolovaností setkat s 
dalšími a zapojit se do smysluplné činnosti a vzájemných přátelských vztahů. 

 

 

 

Zahrada, kterou smíme užívat spolu s pronajatými vnitřními prostory, byla vždy 
místem, kde se rády setkávaly všechny generace a trávily spolu čas. Kromě socializační 
a odpočinkové zóny, kterou tvoří herní prvky pro děti, ohniště a posezení pro dospělé, 
jsme na podzim roku 2020 začali budovat zahradnickou zónu. V roce 2021 jsme 
postavili také 8 velkých zahradních truhlíků a zahájili komunitní pěstování.  

Společné zahradničení vidíme jako efektivní způsob aktivního trávení volného času a 
účinný prostředek ke zkvalitnění vztahů v rodinách. Společná práce tohoto typu 
poskytuje skvělý prostor ke sdílení, budování vztahů, předávání zkušeností mezi 
rodinami i mezigeneračnímu propojení. Navíc práce na zahradě, pěstování a 
zpracovávání užitečných plodin je pracovní zkušenost, kterou městský životní styl 
neposkytuje a mnohé děti ji nikde jinde nezískají. 
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JEDNORÁZOVÉ AKCE 

6. 6. 2021 – Slavnostní otevření komunitní zahrady (14 dospělých, 11 dětí) 

4. 9. 2021 – Zahradní slavnost (28 dospělých, 24 dětí) 

27. 11. 2021 – Lampionový průvod – Uspávání broučků (13 dospělých, 15 dětí) 

7. 12. 2021 – Mikulášská besídka (7 dospělých, 7 dětí) 

14. 12. 2021 – výroba dárků s dětmi pro seniory (8 dospělých, 11 dětí) 

24. 12. 2021 – Vánoční procházka pro rodiny (13 dospělých, 14 dětí) 

31. 12. 2021 – Silvestrovské odpoledne pro rodiny (14 dospělých, 15 dětí) 

 

 

 

POBYTOVÉ AKCE 

2.–6. 7. 2021 – Pobyt pro rodiny (13 dospělých účastníků, 14 dětí) 
9.–12. 9. 2021 – Výjezd pro muže (5 účastníků)   
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VZDĚLÁVÁNÍ NAŠICH PRACOVNÍKŮ A DOBROVOLNÍKŮ 

13. 3. 2021 – Pastorální konference Jednoty bratrské 

14.–15. 5. 2021 – Konference Jednoty bratrské pro pracovníky  
s dětmi a mládeží 

 

Do projektu Rodinné centrum Martínek bylo v roce 2021 zapojeno cca 62 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). 
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4.3. 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 

Tým dobrovolníků: 12 osob  

 

 

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, 

• Jednotě bratrské, 

• Nadaci VIA, 

• Nadaci RACEK, 

• České spořitelně. 
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7. FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2021 

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 

Výsledovka 2021 
 
Účet Název účtu Počáteční stav Obrat Koncový stav 
 

Náklady 
 
501001 Spotřeba materiálu – ostatní  0,00 107 744,13 107 744,13 
501002 Spotřeba materiálu – kancelářské potřeby 0,00 411,00 411,00 
5010xx  0,00 108 155,13 108 155,13 

 
501999 Spotřeba materiálu – nedaňové 0,00 178,80 178,80 
5019xx  0,00 178,80 178,80 

 
501xxx  0,00 108 333,93 108 333,93 

 
502001 Spotřeba energie – elektřina  0,00 23 438,00 48 000,00 
502002 Spotřeba energie – plyn  0,00 29 544,00 29 544,00 
502003 Spotřeba energie – vodné a stočné  0,00 27 322,00 27 322,00 
502xxx  0,00 80 304,00 80 304,00 

 
50xxxx  0,00 188 637,93 188 637,93 

 
512100 Cestovné zaměstnanců 0,00 26 483,00 26 483,00 
512xxx  0,00 26 483,00 26 483,00 

 
518001 Ostatní služby – Ostatní 0,00 19 417,63 19 417,63 
518002 Ostatní služby – Poštovné 0,00 971,00 971,00 
518003 Ostatní služby – Telefonní služby 0,00 8 165,00 8 165,00 
518004 Ostatní služby – Nájemné 0,00 128 574,96 128 574,96 
518005 Ostatní služby – Právní a ekonom. služby 0,00 45 141,50 45 141,50 
518008 Ostatní služby – Jiné služby 0,00 2 787,72 2 787,72 
518xxx  0,00 205 057,81 205 057,81 

 
51xxxx  0,00 231 540,81 231 540,81 

 
521001 Mzdové náklady – PP  0,00 183 221,00 183 221,00 
521002 Mzdové náklady – DPP  0,00 142 600,00 142 600,00 
521xxx  0,00 325 821,00 325 821,00 

 
524001 Zákonné sociální pojištění 0,00 45 444,00 45 444,00 
524002 Zákonné zdravotní pojištění 0,00 16 490,00 16 490,00 
524xxx  0,00 61 934,00 61 934,00 
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52xxxx  0,00 387 755,00 387 755,00 

 
531000 Daň silniční 0,00 50,00 50,00 
531xxx  0,00 50,00 50,00 

 
53xxxx  0,00 50,00 50,00 

 
 
546000 Dary 0,00 30 300,00 30 300,00 
546xxx  0,00 30 300,00 30 300,00 

 
549000 Jiné ostatní náklady 0,00 58 776,00 58 776,00 
549xxx  0,00 58 776,00 58 776,00 

 
54xxxx  0,00 89 076,00 89 076,00 

 
582000 Poskytnuté členské příspěvky 0,00 50,00 50,00 
582xxx  0,00 50,00 50,00 

 
58xxxx  0,00 50,00 50,00 

 
 
5xxxxx  0,00 897 109,74 897 109,74 

 
xxxxxx  0,00 897 109,74 897 109,74 
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Výnosy 
 
602001 Tržby z prodeje služeb – Půjčovné  0,00 36 755,00 36 755,00 
602002 Tržby z prodeje služeb – Montáž 0,00 1500,00 1500,00 
602003 Tržby z prodeje služeb – Dopravné 0,00 2895,00 2895,00 
602005 Tržby z prodeje služeb – Vstupné do RC 0,00 3 200,00 3 200,00 
602xxx  0,00 44 350,00 44 350,00 

 
60xxxx  0,00 44 350,00 44 350,00 

 
649000 Jiné ostatní výnosy 0,00 8 470,00 8 470,00 
649xxx  0,00 8 470,00 8 470,00 

 
64xxxx  0,00 8 470,00 8 470,00 

 
654000 Tržby z prodeje materiálu 0,00 20 000,00 20 000,00 
654xxx  0,00 20 000,00 20 000,00 

 
65xxxx  0,00 20 000,00 20 000,00 

 
682000 Přijaté příspěvky (dary) 0,00 48 731,42 48 731,42 
682001 Desátky 0,00 346 740,00 346 740,00 
682002 Sbírky 0,00 1 150,00 1 150,00 
682003 Dary – ostatní 0,00 43 025,00 43 025,00 
682004 Dary – Jednota bratrská  0,00 55 000,00 55 000,00 
682xxx  0,00 494 646,42 494 646,42 

 
68xxxx  0,00 494 646,42 494 646,42 

 
691001 Provozní dotace – MPSV 0,00 154 048,00 154 048,00 
691002 Provozní dotace – Statutární město Ostrava 1 0,00 50 000,00 50 000,00 
691003 Provozní dotace – Statutární město Ostrava 2 0,00 15 000,00 15 000,00 
691004 Provozní dotace – Statutární město Ostrava 3 0,00 40 000,00 40 000,00 
691005 Provozní dotace – Nadace RACEK 0,00 10 000,00 10 000,00 
691006 Provozní dotace – Nadace VIA 0,00 10 000,00 10 000,00 
691xxx  0,00 279 048,00 279 048,00 

 
69xxxx  0,00 279 048,00 279 048,00 

 
6xxxxx  0,00 846 514,42 846 514,42 

 

xxxxxx  0,00 846 514,42 846 514,42 

 

Hospodářský výsledek 0,00 -50 595,32 -50 595,32 

 


