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ÚVOD 

SBOR JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ. 

Tato myšlenka, která vyjadřuje otevřenost sboru a srozumitelnost jeho aktivit, pro nás 

byla v roce 2015 velmi aktuální. Chceme se s lidmi potkávat v takovém prostředí, 

které je jim vlastní. Chceme být zaměření na potřeby naší společnosti, našeho města a 

celého regionu. Proto jsme se angažovali v takových aktivitách a projektech, které 

jsou užitečné a motivační pro naše okolí. Prostory našeho sboru jsme upravili tak, aby 

odpovídaly myšlence křesťanského multifunkčního centra. Lidé se s námi mohli setkat 

prostřednictvím Rodinného centra Martínek, na přednáškách a besedách o aktuálních 

tématech, na volnočasových klubech, na ostravské muzejní noci v Galerii města 

Ostravy, ale také na letním pobytu mimo Ostravu. Prostřednictvím dálkové adopce 

jsme dosáhli s praktickou pomocí až pod Himaláje k jedné nadějné indické dívce. 

V tom všem bylo naší touhou věrohodně reprezentovat vzkříšeného Ježíše Krista a 

být pro společnost v mnoha ohledech tím, kým je on pro nás. 

Je to jiný obraz církve, než jaký si mnozí lidé během svého života udělali. Nám se však 

tento obraz velmi líbí a vážíme si toho, že v něm máme své místo. 

Co bylo v roce 2015 zcela nového? 

Díky vstřícnému postoji Úřadu městského obvodu Martinov jsme mohli začít využívat 

část zahrady, která přiléhá k martinovské radnici, pro aktivity rodinného centra i 

celého sboru. Velmi si této podpory vážíme.  

 

 

Slavnostní otevření zahrady dne 5. 9. 2015 
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Rok 2015 byl významný v tom, že jsme do něj mohli vstoupit po důležitých 

legislativních úpravách jako ekonomicky zcela samostatný subjekt. Pokračovali jsme v 

rozvíjení vícezdrojového financování našich aktivit. Na tento model jsme se v minulých 

letech připravovali a s nadějí jsme očekávali příslušné kroky našich zákonodárců. 

Byl to také první rok, ve kterém byli všichni naši placení pracovníci zaměstnáni přímo 

sborem. I tuto skutečnost považujeme za správné a zdravé řešení. 

 

KALENDÁŘ AKCÍ 

15. 1. 2015 

přednáška Sourozenecké konstelace (Mgr. Evald Rucký, Th.D., Ep.Fr.) 

18. 1. 2015  

Přímý přenos sborových bohoslužeb na stanici ČRo Vltava 

22. 1. - 19. 3. 2015 

kurz Manželské večery (manželé Oliveriusovi) 

14. 2. 2015 

Dětský maškarní ples (RC Martínek) 

18. 2. 2015 

přednáška Řešení konfliktů v manželství (Mgr. Tomáš Oliverius) 

4. 3. 2015 

přednáška Rituály v životě dítěte (Mgr. Tomáš Oliverius) 

28. 3. 2015 

Hledání vajíček (RC Martínek) 

2.  4. 2015 

Pesach - židovské Velikonoce 

6. 5. 2015 

beseda Může nás nemoc posílit? (MUDr. Jana Oliveriusová) 

15. - 17. 5. 2015 

airsoftový víkend (Zátah Airsoft klub) 

24. 5. 2015 

Moravská regionální konference v Holešově 
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13. 6. 2015 

stánek Jbuttons na Ostravské muzejní noci (MgA. Josef Mladějovský a 

spolupracovníci) 

20. 6. 2015 

den pro ženy 

21. 6. 2015 

Den otců 

24. 6. 2015 

přednáška Motivace, kázeň - odměna a trest (Mgr. Evald Rucký, Th.D., Ep.Fr.) 

4. - 11. 7. 2015  

sborová dovolená Škrdlovice  

21. 7.2015  

vernisáž výstavy Bible včera, dnes a zítra, Kulturní dům Akord (Mgr. Tomáš Oliverius) 

5. 9. 2015  

Slavnostní otevření zahrady (RC Martínek) 

7. 10. 2015  

přednáška Čteme dětem (Mgr. Aneta Mladějovská) 

9. - 11. 10. 2015 

výjezd vedoucích 

15. 10.-12. 11. 2015  

kurz Výchova dětí (manželé Kubišovi) 

4. 11. 2015  

přednáška Výchova předškoláků (Mgr. Evald Rucký, Th.D., Ep.Fr.) 

7. 11. 2015  

Uspávání broučků (RC Martínek) 

16. 11. 2015 

setkání s delegací indiánského kmene Delawarů v Suchdole nad Odrou  

(Mgr. Tomáš Oliverius) 

18. 11. 2015 

přednáška Infekční nemoci, které nejčastěji trápí naše děti (MUDr. Jana Oliveriusová) 

2. 12. 2015  

přednáška S čím mi může pomoci občanská poradna (Mgr. Denisa Šustková, DiS) 
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4. 12. 2015 

Mikuláš (RC Martínek) 

5. 12. 2015  

Modlitba za dobrovolníky ŘKC Zábřeh (Mgr. Tomáš Oliverius) 

 

POSLÁNÍ SBORU 

Spolu s celou Jednotou bratrskou v České republice přijímáme za své poslání ukázat 

na životech našich „sloužících" členů dynamickou moc vzkříšeného Ježíše Krista se 

všemi Jeho dary. Po vzoru Ježíše chce být pro současnou generaci vtěleným živým a 

mocně jednajícím Božím slovem, ve kterém se projevuje nejen láska, ale i autorita. 

Věříme, že život církve se neodehrává pouze v nedělních shromážděních, ale 

především v obyčejných všedních dnech, mezi lidmi okolo nás. 

Finanční soběstačnost církví a sborů nám také umožňuje rozvíjet poctivé podnikání, 

abychom získanými financemi mohli podporovat své aktivity sloužící společnosti v 

našem okolí. 

Při tom všem se neměníme v sociálně-ekonomickou organizaci. Zůstáváme především 

církví, která však není izolována v sakrálních budovách. Žijeme intenzivní vztahy s 

lidmi a předkládáme jim jasné výzvy k proměně jejich životů, kterou živý a osobní Ježíš 

Kristus učinil i v nás. 

Protože vstal z mrtvých, jsme přesvědčeni, že jedině On sám dokáže naším 

prostřednictvím oslovit dnešní generace a zjevit jim své poslání. 

 

CHARAKTERISTIKA SBORU 

Jsme součástí Jednoty bratrské – církve s českými kořeny, s dlouhou a často 

dobrodružnou historií a s neméně zajímavou přítomností. S touto církví jsme spojeni 

vizí etické a duchovní obnovy naší země, společnými hodnotami a také mnoha 

osobními, inspirujícími vztahy. 

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. 

Naším cílem však je vytvořit takové společenství, do kterého budou aktivně zapojeny 

všechny generace. 
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To jsme my ... 

Máme upřímně rádi své město, a to nám umožňuje vidět správnou optikou jeho 

jedinečnost i jeho slabá místa. Chceme spolu s ostatními lidmi dobré vůle rozvíjet to 

dobré a současně napomáhat k řešení problémů, jimž Ostrava čelí. 

Záleží nám na jednotlivých lidech a na jejich osobním rozvoji. Proto v našem týmu 

budujeme přátelské a otevřené vztahy, které umožňují zdravou zpětnou vazbu a 

vzájemný rozvoj. Ctíme hodnoty jako autenticita, otevřenost a věrnost. Věnujeme se 

také osobnímu a rodinnému poradenství. 

 

STRUKTURA SBORU 

Správce sboru: Mgr. Tomáš Oliverius (statutární zástupce) 

Starší sboru: Jan Kubiš 

Vedoucí skupinek: MgA. Josef Mladějovský, MUDr. Jana Oliveriusová 

Vedoucí sborových aktivit: Mgr. Radka Kubišová, Jan Kubiš, MgA. Josef Mladějovský 

Technický manažer: Bc. Michal Bartík 

Tým vedoucích je tvořen těmito manželskými páry: Tomáš a Jana Oliveriusovi, Jan a 

Radka Kubišovi, Josef a Aneta Mladějovští, Michal a Lenka Bartíkovi. 

Zaměstnanci sboru byli Mgr. Tomáš Oliverius (plný úvazek), Mgr. Radka Kubišová a 

Mgr. Lenka Bartíková (obě na poloviční úvazek). 
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AKTIVITY SBORU 

Vedle pravidelných nedělních shromáždění, která byla otevřená pro členy sboru, jejich 

přátele i náhodné hosty, a tzv. skupinek, které byly určeny pro budování vztahů mezi 

členy sboru a podporu jejich růstu do plné křesťanské zralosti, jsme se věnovali těmto 

aktivitám: 

 

Rodinné centrum Martínek 

Toto centrum bylo v roce 2015 naší nejvýraznější aktivitou. Zahrnuje miniškolku, 

hlídání dětí v herničce, cvičení s dětmi, zpívánky a tvoření pro rodiče s dětmi. Zvláštní 

důraz v centru klademe na povzbuzování obou rodičů k jejich aktivní úloze v rodině a 

na jejich láskyplnou a současně důslednou výchovu dětí. 

Za tímto účelem proběhlo v roce 2015 několik přednášek zaměřených na výchovu, na 

partnerské vztahy rodičů a zdraví dětí. Dalšími aktivitami bylo velikonoční Hledání 

vajíček, dětský maškarní ples, slavnostní otevření zahrady, Uspávání broučků a 

Mikuláš. 

 

Karneval RC Martínek dne 14. 2. 2015 

V rámci centra byly zaměstnány na poloviční úvazek dvě členky sboru s pedagogickým 

vzděláním. Na dílčí práce bylo uzavřeno několik dohod o provedení práce. 
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Jsme velmi rádi, že si RC Martínek získalo výbornou pověst mezi rodinami v našem 

okolí, a to jak pro výborné profesionální působení našich zaměstnankyň, tak i pro 

přátelskou a otevřenou atmosféru. 

 

Klub moderních deskových her Zátah 

Zátah je klub pro všechny nadšence, kteří si rádi odpočinou od monitoru svého 

počítače nebo televize formou zábavné či napínavé společenské hry. Vítáni jsou hráči 

všech věkových kategorií, začátečníci i experti. Název je složen ze slov zábava, taktika 

a hra.  

Hráči se scházeli každý týden v prostorách Sboru Jednoty bratrské v Ostravě. Po celý 

rok se průběžně dařilo naplňovat hlavní cíle klubu, jimiž jsou 

 poznat nové lidi s podobnými zájmy 

 rozšířit povědomí o deskových hrách a najít nové příznivce 

 vyzkoušet nové a neznámé hry 

 strávit volný čas kvalitní zábavou 

 

Klub moderních deskových her Zátah 

 

ZAK - Zátah airsoft klub 

V úzké součinnosti s klubem deskových her vyvíjel občasnou činnost i náš airsoftový 

klub. ZAK reaguje na touhu mladých lidí po dobrodružství a na jejich přirozenou 

soutěživost a vede je k dodržování řádu a ke hře v duchu fair play.  
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Vedoucí klubu ZAK Josef Mladějovský 

 

Kulturně-vzdělávací akce a kurzy 

Mezi akce tohoto typu patřila velikonoční zážitková večeře Pesach, při které byl 

objasněn význam židovských Velikonoc a následovala autentická oslava svátku, který 

sehrál zásadní roli v křesťanství i v evropské civilizaci.  

 

Velikonoční večeře Pesach dne 2. 4. 2015 
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Kurz Manželské večery byl sérií přednášek o vztahu muže a ženy, o jejich komunikaci, 

řešení konfliktů apod. s následným sdílením mezi manžely. Tento kurz byl velmi 

oblíben a pravděpodobně ho v budoucnosti  zopakujeme. 

 

Ze závěrečného setkání Manželských večerů dne 19. 3. 2015 

Podobný formát měl kurz Výchova dětí. I ten se setkal s velmi dobrou odezvou a 

plánujeme jeho opakování. 

 

PODNIKATELSKÁ ČINNOST 

Podnikání, jehož cílem je podpora dalších sborových aktivit, se stává běžnou součástí 

života církve. I náš sbor míří tímto směrem, byť jsme byli v roce 2015 stále ještě v 

začátcích. 

Velmi si vážíme podpory našich umělecky nadaných spolupracovníků, kteří se rozhodli 

darovat část svého výdělku nebo dokonce celý výdělek sboru. 

Naší další výdělečnou činností byl Bazárek dětského oblečení a zejména Jbuttons - 

výroba "placek", zrcátek a magnetek buď se zadaným obrázkem či textem, nebo s 

vlastním uměleckým zpracováním výtvarníka Josefa Mladějovského. 
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Jbuttons na muzejní noci v Galerii výtvarného umění v Ostravě dne 13. 6. 2015 

 

STATISTICKÉ ÚDAJE 

Lidé, kteří byli v okruhu činnosti a služby sboru: 

 Přicházející (občas využívají naše aktivity): 69  

 Zůstávající (často nebo pravidelně využívají naše aktivity): 85  

 Sloužící (členové sboru): 14  

 Nezletilé děti sloužících: 8  

Zaměstnanci sboru na plný úvazek: 1 

Zaměstnanci sboru na poloviční úvazek: 2 

Zaměstnanci na DPP: 6 

 

PODPOŘILI NÁS 

Velmi děkujeme všem dárcům, kteří se ztotožnili s naším záměrem a posláním a 

finančně tuto činnost podpořili. Vážíme si každé, i zdánlivě drobné podpory ze strany 

jednotlivců. 
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Zejména děkujeme  

Ministerstvu práce a sociálních věcí České republiky, které podpořilo aktivity RC 

Martínek z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí 

Statutárnímu městu Ostrava za účelovou dotaci na projekt Rodinné centrum Martínek - 

jsme ti pro vás 

Nadaci Racek za dotaci na vybavení zahrady pro Rodinné centrum Martínek 

F-nadaci za dotaci na tisk letáků 

 

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 

Výsledovka 2015 

Účet Název účtu Počáteční stav Obrat Koncový stav 

 

Náklady 

501 Spotřeba materiálu 0,00 59 923,77 59 923,77 

501 DDHM 0,00 35 942,00 35 942,00 

501 Spotřeba materiálu - kancelářské potřeby 0,00 278,00 278,00 

501 Spotřeba energie 0,00 48 000,00 48 000,00 

501 Prodané zboží 0,00 1 604,00 1 604,00 

50x  0,00 145 747,77 145 747,77 

511 Opravy a udržování 0,00 400,00 400,00 

512 Cestovné 0,00 6 776,00 6 776,00 

518 Ostatní služby 0,00 17 668,07 17 668,07 

518 Ostatní služby - nájemné 0,00 131 916,00 131 916,00 

518 Ostatní služby - školení a kurzy 0,00 3 000,00 3 000,00 

518 Ostatní služby - poštovné 0,00 42,00 42,00 

518 Ostatní služby - právní a ekonomické služby 0,00 25 897,00 25 897,00 

51x  0,00 185 699,07 185 699,07 

521 Mzdové náklady 0,00 509 478,00 509 478,00 

524 Zákonné sociální pojištění 0,00 113 781,00 113 781,00 

524 Zákonné zdravotní pojištění 0,00 40 970,00 40 970,00 

52x  0,00 664 229,00 664 229,00 

538 Ostatní daně a poplatky 0,00 550,00 550,00 

53x  0,00 550,00 550,00 

546 Dary 0,00 13 406,50 13 406,50 

549 Jiné ostatní náklady 0,00 118 934,00 118 934,00 

54x  0,00 132 340,50 132 340,50 

582 Poskytnuté členské příspěvky 0,00 27 408,00 27 408,00 

58x  0,00 27 408,00 27 408,00 
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5xx  0,00 1 155 974,34 1 155 974,34 

xxx  0,00 1 155 974,34 1 155 974,34 

Výnosy 

601 Tržby za vlastní výrobky 0,00 22 431,00 22 431,00 

602 Tržby z prodeje služeb 0,00 63 065,00 63 065,00 

604 Tržby za prodané zboží 0,00 4 168,00 4 168,00 

60x  0,00 89 664,00 89 664,00 

649 Jiné ostatní výnosy 0,00 39,00 39,00 

64x  0,00 39,00 39,00 

682 Příspěvky, dary, desátky 0,00 674 220,00 674 220,00 

682 Sbírky 0,00 9 497,00 9 497,00 

68x  0,00 683 717,00 683 717,00 

691 Provozní dotace 0,00 323 763,00 323 763,00 

69x  0,00 323 763,00 323 763,00 

6xx  0,00 1 097 183,00 1 097 183,00 

xxx  0,00 1 097 183,00 1 097 183,00 

Hospodářský výsledek  0,00 -58 791,34 -58 791,34 

 

 


