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ÚVOD 

Spolu s ostatními sbory Jednoty bratrské tvoříme církev, která má být autentická, 

věrohodná a srozumitelná pro okolní společnost. Nechceme být organizací, která se 

"specializuje na náboženství", ale která tvoří křesťanskou platformu pro celý život 

člověka, pro jeho zařazení do kvalitních vztahů a do zdravé angažovanosti pro 

společnost. Chceme jít za lidmi do prostředí, které je jim vlastní, a sami vytvářet 

takové klima, ve kterém se lidé budou cítit svobodní, přijatí a vnitřně budovaní. 

Úspěch naší činnosti vnímáme především v souvislosti s vědomím, že lidem 

předáváme zdravé hodnoty a věrohodně před nimi reprezentujeme Ježíše Krista. 

Tato reprezentace probíhá na mnoha úrovních a je vtělená do všech našich aktivit. Jde 

především o Rodinné centrum Martínek, kterému vyjádřil podporu Úřad městského 

obvodu Martinov a které je pravidelně podporováno Magistrátem města Ostravy. 

Dále jde o Klub moderních deskových her Zátah, ZAK - Zátah airsoft klub, přednášky, 

besedy, rodinné a manželské poradenství vedené certifikovaným poradcem apod. 

Protože náš sbor má sídlo v Martinově, vnímáme ve zvýšené míře odpovědnost za 

tuto část Ostravy. Přejeme si přinášet zdejším obyvatelů hodnotné programy, ale také 

přispět k pozitivní a přátelské atmosféře v mezilidských vztazích. Ceníme si korektního 

vztahu s představiteli Martinova a jsme vděčni za pomoc, kterou od nich můžeme 

přijímat. Sami jsme též připraveni k pomoci, budeme-li o ni požádáni. 

Současně jsme pochopitelně zaměřeni i naše členy a blízké přátele. Jde nám o jejich 

osobní a duchovní růst vedoucí k osobní zralosti. Vedle nedělních shromáždění máme 

osobnější setkání v menších skupinách. Každý současný i nastávající člen sboru má 

nárok na souvislou pastýřskou péči, která je průnikem osobního přátelství, poradenství 

a koučování. 

Náš sbor se plně přihlásil k hodnotám asociace Comeniana a stal se jejím kolektivním 

členem. Tato asociace sdružuje zejména rodinná, mateřská a seniorská centra, která 

staví na konzervativním přístupu k výchově, ke vzdělávání a celkově k lidskému životu. 

Spolu s ostatními sbory Jednoty bratrské na Moravě jsme si vědomi historického 

dědictví naší církve, které chceme rozvíjet a aktualizovat. Toto dědictví je spojeno m.j. 

se jmény Jan Blahoslav a Jan Amos Komenský. Na Moravě v minulosti vznikaly 

vynikající bratrské školy, nemocnice, sociální ústavy, ale i literární, hudební a 

podnikatelské aktivity, které měly výrazný vliv na tehdejší společnost. Tato minulost 

nás inspiruje.  

V rámci vícezdrojového financování našich aktivit jsme roce 2016 provozovali výrobu 

"placek", zrcátek a magnetek pod obchodním názvem J-buttons, dále výrobu šperků z 

bižuterie a oděvní bazárek.  
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Vrátili jsme se též k myšlence sociálního podnikání v oblasti půjčování kompenzačních 

pomůcek. Tímto způsobem budeme moci pomáhat lidem, kteří jsou kvůli vážné 

nemoci nebo vysokému věku fyzicky znevýhodnění. Probíhalo plánování tohoto 

projektu včetně podání žádosti o grant Jednoty bratrské na pomoc podnikání. 

Samotný projekt začne v prvním čtvrtletí roku 2017. 

 

KALENDÁŘ AKCÍ 

27. 1. 2016 

přednáška Babička na hlídání - ano či ne? (Mgr. Evald Rucký, Th.D., Ep.Fr.) 

29. - 31. 1. 2016 

zimní víkend rodin (RC Martínek) 

11. 2. 2016  

Valentýnský večer pro manžele (Jan a Radka Kubišovi) 

13. 2. 2016 

dětský maškarní ples (RC Martínek) 

19. - 20. 2. 2016 

konference asociace Comeniana (Michal a Lenka Bartíkovi, Tomáš a Jana Oliveriusovi) 

19. 3. 2016 

Hledání vajíček aneb Odpoledne v pohybu (RC Martínek) 

21. - 23. 3. 2016 

pastorální a podnikatelská konference Jednoty bratrské (Mgr. Tomáš Oliverius) 

30. 3. - 29. 6. 2016 

kurzy Alfa (Mgr. Tomáš Oliverius) 

7. 4. 2016 

beseda Úrazy a první pomoc (MUDr. Jana Oliveriusová) 

22. 4. 2016 

Pesach - zážitková velikonoční večeře 

27. 4. 2016 

přednáška Jak vést děti k odpovědnosti  (Mgr. Evald Rucký, Th.D., Ef.Fr.) 

8. 5. 2016 

přímý přenos sborových bohoslužeb na stanici ČRo Vltava 
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15. 5. 2016 

Moravská konference Jednoty bratrské, Holešov 

5. - 8. 6. 2016 

manželská pastorální konference a Synod, Harrachov (Tomáš a Jana Oliveriusovi, 

Michal a Lenka Bartíkovi, Josef a Aneta Mladějovští) 

11. 6. 2016 

Ostravská muzejní noc - stánek s výrobou "placek" (MgA. Josef Mladějovský, Bc. Dana 

Oliveriusová) 

18. - 19. 6. 2016 

Den otců 

2. 7. 2016 

sousedské léto (Rc Martínek) 

10. 9. 2016 

sousedské léto, turnaj v Mölkky (RC Martínek) 

11. 9. 2016 

otevření památníku Jana Amose Komenského, Přerov (Tomáš a Jana Oliveriusovi) 

23. 9. 2016 

beseda Muži si mají co říct (Mgr. Tomáš Oliverius) 

30. 9. - 2. 10. 2016 

podzimní víkend rodin ve Smilovicích (RC Martínek) 

12. 10. 2016 

přednáška Čteme dětem (Mgr. Aneta Mladějovská) 

22. 10. 2016 

soutěžní odpoledne prarodičů s vnoučaty 

28. - 30. 10. 2016 

výjezd vedoucích (Oldřichovice) 

19. - 20. 11. 2017 

Celocírkevní konference, Liberec 

23. 11. 2016 

přednáška Dětský vzdor a vztek (Mgr. Evald Rucký, Th.D., EpFr.) 

4. 12. 2016 

Mikuláš (RC Martínek) 
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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. 

Udržujeme dobré vztahy i s jinými církvemi působícími v Ostravě, a to jak na rovině 

osobních přátelství, tak i na oficiální ekumenické platformě prostřednictvím správce 

sboru. Současně však neztrácíme jednoznačnost a vlastní jedinečnost, která plyne z 

vlastního porozumění křesťanskému životu a je inspirována již zmíněným historickým 

dědictvím. Hovoříme-li o jedinečnosti, děláme to v pokoře s vědomím, že jde o Boží 

dar a konkrétní Boží povolání, nikoli o domnělou nadřazenost. 

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 jsme proto zaměřeni na programy pro rodiny, pořádáme přednášky o 

výchově dětí a o manželství a děláme akce, které mohou zaujmout především 

nejmladší generaci. Své plnohodnotné místo mezi námi ovšem mají i mladí dospělí, 
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kteří dosud nemají svoji rodinu, a také starší občané. Naším dlouhodobým cílem je 

vytvořit takové společenství, do kterého budou aktivně zapojeny všechny generace. 

 

 
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. 

 

STRUKTURA SBORU 

Správce sboru: Mgr. Tomáš Oliverius (statutární zástupce) 

Administrátorka sboru: Mgr. Aneta Mladějovská (statutární zástupce) 

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

Vedoucí sborových aktivit: Mgr. Lenka Bartíková, 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. 
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Zaměstnanci sboru byli Mgr. Tomáš Oliverius (plný úvazek), Mgr. Radka Kubišová a 

Mgr. Lenka Bartíková (obě na poloviční úvazek). 

 

AKTIVITY SBORU 

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

veřejnost a mají charakter neformálních a neliturgických bohoslužeb. V průběhu týdne 

dochází i k setkáním v užším kruhu při tzv. skupinkách. Cílem skupinek je vzájemné 

povzbuzení, budování vztahů mezi členy sboru a napomáhání jejich křesťanskému 

růstu. 

Významnou sborovou aktivitou byly Kurzy Alfa. Jde o mezinárodně respektovaný 

cyklus přednášek o základech křesťanské víry. 

Mezi naše další aktivity patří: 

 

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. V rámci centra probíhala miniškolka, programy pro děti v herničce za účasti 

rodičů, cvičení s dětmi, zpívání a podobné aktivity. 

 
Miniškolka 

V nepravidelných intervalech probíhalo i vzdělávání rodičů. Šlo o přednášky a besedy 

o výchově, psychologii, prevenci úrazů a první pomoci apod. Centrum také pořádalo 
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víkendy rodin, Valentýnský večer pro manžele, dětský maškarní ples, hledání vajíček, 

soutěžní odpoledne prarodičů s vnoučaty, sousedská léta a další podobné aktivity. 

 
Víkend rodin ve Smilovicích 

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

pedagogickým vzděláním. Jedna v průběhu roku odešla na mateřskou dovolenou. Na 

dílčí práce bylo uzavřeno několik dohod o provedení práce. 

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. 

 

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. Vítáni jsou hosté bez ohledu na věk či na herní 

pokročilost. 

Hráči se scházeli každý týden vždy v úterý prostorách Sboru Jednoty bratrské v 

Ostravě-Martinově.  

Postupně se vytvořil pravidelný okruh hráčů, kteří dávají přednost dobré společnosti, 

kvalitní zábavě a logickému myšlení před osamělým sezením u monitoru svého 

počítače nebo u televize. 
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Cílem klubu je 

 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 

ZAK je možné považovat za "dceřinný klub" Zátahu. Tato aktivita 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. V roce 2016 byla aktivita klubu kvůli 

mnoha povinnostem jeho členů poněkud utlumena, nikoli však zastavena.  

 
ZAK - Zátah airsoft klub 

Klub je vybaven manuálními airsoftovými puškami a všemi potřebnými ochrannými 

pomůckami. 
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Kulturně-vzdělávací akce 

Vedle již zmíněných přednášek v rámci RC Martínek a Kurzů Alfa byla výraznou 

kulturně-vzdělávací akcí velikonoční zážitková večeře Pesach, při které byla objasněna 

historie tohoto svátku, jeho význam v rámci judaizmu a následovala autentická oslava.  

 
Pesach (sederová večeře) 

 

PODNIKATELSKÁ ČINNOST 

V životě našeho sboru si získává stále zřetelnější místo drobné podnikání, které by se 

mělo v budoucnu stát jedním z pilířů financování sborových aktivit. Velmi si vážíme 

obětavosti některých našich členů, kteří s touto činností pomáhají ve svém volném 

čase. V jednom případě došlo v minulosti k "předání" vlastního podnikatelského 

záměru sboru. 

Mezi takové podnikatelské aktivity patří Bazárek dětského oblečení, Jbuttons - 

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

vlastním uměleckým zpracováním výtvarníka Josefa Mladějovského. 

V roce 2016 vrcholily přípravy na zahájení výraznější podnikatelské aktivity - 

půjčování polohovatelných postelí. 
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STATISTICKÉ ÚDAJE 

Lidé, kteří byli v okruhu činnosti a služby sboru: 

 Přicházející (občas využívají naše aktivity): 137  

 Zůstávající (často nebo pravidelně využívají naše aktivity): 5  

 Sloužící (členové sboru): 14  

 Nezletilé děti sloužících: 9  

Zaměstnanci sboru na plný úvazek: 1 

Zaměstnanci sboru na poloviční úvazek: 2 

Zaměstnanci na DPP: 4 

 

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 a ochrana práv dětí 

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

jsme tu pro vás 

Nadaci Racek za dotaci pro Rodinné centrum Martínek 

 

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 

Výsledovka 2016 
 

Účet Název účtu Počáteční stav Obrat Koncový stav 
 

Náklady 
 
501000 Spotřeba materiálu 0,00 39 071,30 39 071,30 

501003 Materiál na opravy a udržování 0,00 10 903,00 10 903,00 

501100 DDHM 0,00 13 962,00 13 962,00 

501200 Spotřeba materiálu - kancelářské potřeby 0,00 6 591,00 6 591,00 

501xxx  0,00 70 527,30 70 527,30 
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502000 Spotřeba energie 0,00 59 992,03 59 992,03 

502xxx  0,00 59 992,03 59 992,03 

 
504000 Prodané zboží 0,00 1 693,00 1 693,00 

504xxx  0,00 1 693,00 1 693,00 

 

50xxxx  0,00 132 212,33 132 212,33 

 
511000 Opravy a udržování 0,00 1 050,00 1 050,00 

511xxx  0,00 1 050,00 1 050,00 

 
512000 Cestovné 0,00 5 018,00 5 018,00 

512xxx  0,00 5 018,00 5 018,00 

 
513000 Náklady na reprezentaci 0,00 220,40 220,40 

513xxx  0,00 220,40 220,40 

 
518000 Ostatní služby 0,00 24 250,02 24 250,02 

518100 Ostatní služby - Nájemné 0,00 131 916,00 131 916,00 

518400 Ostatní služby - Právní a ekonom. služby 0,00 20 928,95 20 928,95 

518xxx  0,00 177 094,97 177 094,97 

 

51xxxx  0,00 183 383,37 183 383,37 

 
521000 Mzdové náklady 0,00 333 301,00 333 301,00 

521xxx  0,00 333 301,00 333 301,00 

 
524100 Zákonné sociální pojištění 0,00 69 651,00 69 651,00 

524200 Zákonné zdravotní pojištění 0,00 25 070,00 25 070,00 

524xxx  0,00 94 721,00 94 721,00 

 
527001 Penzijní připojištění - Oliverius 0,00 6 000,00 6 000,00 

527002 Životní pojištění - Oliverius 0,00 4 776,00 4 776,00 

527xxx  0,00 10 776,00 10 776,00 

 

52xxxx  0,00 438 798,00 438 798,00 

 
546000 Dary 0,00 37 448,00 37 448,00 

546xxx  0,00 37 448,00 37 448,00 

 
549000 Jiné ostatní náklady 0,00 104 085,21 104 085,21 

549xxx  0,00 104 085,21 104 085,21 
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54xxxx  0,00 141 533,21 141 533,21 

 

5xxxxx  0,00 895 926,91 895 926,91 

 

xxxxxx  0,00 895 926,91 895 926,91 

 
 

Výnosy 
 
601000 Tržby za vlastní výrobky 0,00 14 882,00 14 882,00 

601xxx  0,00 14 882,00 14 882,00 

 
602000 Tržby z prodeje služeb 0,00 52 028,00 52 028,00 

602xxx  0,00 52 028,00 52 028,00 

 
604000 Tržby za prodané zboží 0,00 5 727,00 5 727,00 

604xxx  0,00 5 727,00 5 727,00 

 

60xxxx  0,00 72 637,00 72 637,00 

 
649000 Jiné ostatní výnosy 0,00 0,75 0,75 

649xxx  0,00 0,75 0,75 

 

64xxxx  0,00 0,75 0,75 

 
682100 Příspěvky, dary, desátky 0,00 582 370,00 582 370,00 

682200 Sbírky 0,00 7 281,00 7 281,00 

682300 Nadační příspěvek od nadace Racek 0,00 5 000,00 5 000,00 

682xxx  0,00 594 651,00 594 651,00 

 

68xxxx  0,00 594 651,00 594 651,00 

 
691000 Provozní dotace 0,00 277 843,92 277 843,92 

691xxx  0,00 277 843,92 277 843,92 

 

69xxxx  0,00 277 843,92 277 843,92 

 

6xxxxx  0,00 945 132,67 945 132,67 

 

xxxxxx  0,00 945 132,67 945 132,67 

 
Hospodářský výsledek                                                                                  0,00            49 205,76            49 205,76 

 


