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ZPRÁVA KAZATELE

Milý sbore, v této zprávě bych vás chtěl seznámit s pracovními činnostmi, které jsem 
pro sbor ČCE ve Zlíně v roce 2022 vykonal. 

V loňském roce jsem se především věnoval vedení bohoslužeb (1x za měsíc), biblickým 
hodinám (každý týden v úterý) a pastoračním návštěvám (každý týden ve středu). 
Kromě toho také ve Zlíně vykonávám pohřební, křestní a svatební shromáždění. Samo-
zřejmostí mé práce je i nadále zastupovat sbor navenek, podepisovat smlouvy, vést 
všechny matriky a sborové knihy.

Bohoslužby: Za uplynulý rok jsem ve Zlíně vykonal 12 bohoslužeb. Snažil jsem se sou-
visle kázat na texty z Jakubovy epištoly a Matoušova evangelia.  

Biblické hodiny: Od září loňského roku jsou biblické hodiny ekumenické. Scházíme se 
s Církvi bratrskou a Bratrskou jednotou baptistů. Na výkladu první knihy Samuelovy se 
společně střídám s kazatelem Církve bratrské Dalimilem Staňkem. Nutno podotknout, 
že oba děláme výklady prostřednictvím powerpointové prezentace, takže výklad textu 
je častokrát obohacen o obrázky, obrazy světových mistrů, mapy, fotky, grafy atd. 
Biblická hodina se koná každé úterý v 18 hodin v budově bývalé zlínské knihovny a účast 
se pohybuje od 15 do 20 lidí, za což jsme Pánu Bohu vděční. Biblické hodiny jsem apliko-
v a l  
i do svých pastoračních návštěv, konkrétně Písmo svaté probíráme u sestry Popeskové, 
Klimešové a Dumlerové.      

Pastorační návštěvy: Pastorační návštěvy jsou hlavní náplní mé duchovenské činnosti 
ve zlínském sboru. Snažím se navštěvovat především starší členy sboru, ale nevyhýbám 
se ani pastorační katechezi nebo doprovázení pozůstalých. Každý měsíc předkládám 



staršovstvu sboru seznam lidí, které daný měsíc navští-
vím. Každý měsíc se jedná zhruba o 8 lidí. Do rámce pas-
torace také zahrnuji bohoslužbyv domovech důchodců 
Otrokovice, Naděje, Burešov. V neposlední řadě se sna-
žím navštěvovat rodiny, které přišly o někoho blízkého či 
se snažím dělat katecheze pro lidi, kteří žádají o křest 
nebo jsou tzv. hledající.   

Služebnosti: V roce 2022 jsem ve zlínském sboru vykonal 
2 večeře Páně v rodině, 1 křest a 7 pohřbů (celkově bylo ve 
zlínském kostele 11 pohřbů, ostatní pohřby vykonali ostatní kazatelé naší církve). 

Práce nemocničního kaplana: Od března loňského roku jsem také nastoupil jako 
nemocniční kaplan v Baťově nemocnici ve Zlíně. Současně jsem absolvoval kurz nemoc-
ničního kaplana v Olomouci, který jsem v záři zdárně dokončil. V nemocnici pracuji 
na 0.20 procent úvazku a jsem tam každý čtvrtek. Mám na starosti oddělení traumatolo-
gie, ortopedie a urologie. Pokud jsem však rodinou či kazateli jiných sborů a protestan-
ských církví požádán, zajdu na návštěvu za kýmkoliv na všechna oddělení nemocnice. 
V loňském roce jsem navštívil 308 pacientů, z toho bylo 73 pacientů Římskokatolického 
vyznání, 30 Českobratrské církve evangelické, 2 Československé církve husitské, 4 Círk-
ve Bratrské, 2 Adventistů sedmého dne a 1 Apoštolské církve. Zbytek – tedy 196 - to pak 
byli pacienti bez náboženského vyznání. 

Milý sbore, závěrem chci říci, že se těším na plodnou spolupráci se všemi členy zlínského 
sboru i v dalších měsících roku 2023. Bůh nám všem bohatě požehnej. 

        Pavel Šebesta, administrátor 

ZPRÁVA KURÁTORKY

Je to už více než jeden rok, co zlínský sbor funguje bez stálého faráře. Musím s radostí 
říci, že jsme, díky Bohu, sborem živým, stabilním, schopným nabídnout svým členům 
dostatek aktivit, starat se o potřebné i svědčit o víře navenek. Od dubna 2022 funguje 
nově zvolené staršovstvo, obměněné novými členy asi z 1/3. Podařilo se navázat na 
podobnou linii práce, jakou vedlo předešlé staršovstvo. S vděčností myslíme na ty býva-
lé presbytery, kteří práci ve staršovstvu věnovali svůj čas a energii v minulých letech – 
za všechny budu jmenovat především dlouholetého kurátora sboru, Daniela Tymonka.

V našem sboru se konaly pravidelné nedělní bohoslužby, při jejichž vedení se během 
roku střídalo celkem 15 farářů, výpomocných kazatelů a předčitatelů kázání. To zname-
ná, že jsme mohli skrze kázaní poznávat slovo Boží z různých úhlů pohledu a vnímat 
odlišné důrazy zprostředkované kazateli. Ve sboru několikrát kázal i bratr farář Daniel 
Heller z Valašského Meziříčí, kterého bychom rádi časem přivítali jako pastýře našeho 
sboru. Evangelický kostel po celý rok používaly ke svým shromážděním Církev českoslo-
venská husitská a Křesťanská misie. Církev bratrská od října 2022 využívá pro své účely 
nové prostory v Prštném. Podařilo se však domluvit společné ekumenické biblické hodi-
ny, při jejichž vedení se střídají zádveřický farář-administrátor našeho sboru, bratr Pavel 
Šebesta a kazatel Církve bratrské Dalimil Staněk. Radost můžeme mít i z toho, že ak-
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tuálně dva mladí lidé z našeho sboru studují evangelickou teologickou fakultu UK.  

Ráda bych vyjádřila poděkování všem, kteří propojují společenství pestrými aktivitami-
ať už jde o kosení louky kolem kostela, společné vycházky, Santov,  besedy se zajímavý-
mi lidmi, praktickou pomoc při organizování sborových akcí, zapojení do hudebního 
doprovodu bohoslužeb, organizaci internetových přenosů bohoslužeb, výzdobu koste-
la nebo návštěvy u starších nebo nemocných členů sboru. apod. Vděčnost patří i těm, 
kteří sborovou činnost podporují finančně anebo materiálně. I v roce 2022 pokračovala 
spolupráce s Potravinovou bankou a rozvoz jejich zásob potřebným. Podrobnější výčet 
důležitých aktivit sboru najdete níže v jednotlivých zprávách o činnosti.

Za loňský rok se událo hodně věcí nejen u nás 
ve sboru, ale i ve světě kolem nás. Prudký nárůst 
cen energií byl tou menší starostí-přinutil nás 
naučit se šetřit a lépe hospodařit. Horším fak-
tem je pokračující válka na Ukrajině a s tím spo-
jené utrpení tisíců lidí. Uprázdněný farní byt 
nyní využívá ukrajinská uprchlická rodina, která 
od jara 2022 bydlela provizorně v malé farní klu-
bovně. 

Rok 2022 byl pro náš farní sbor rokem mnoha výzev, ale také příležitostí k růstu a posíle-
ní společenství ve víře. Přála bych si, aby otevřená a vstřícná atmosféra společenství 
zlínského sboru vydržela, aby sbor duchovně rostl. Na srdci mi leží mládež našeho sboru 
– věřím, že Pán má pro ně připravenou cestu.

Janina Zemanová, kurátorka sboru

NEDĚLNÍ ŠKOLA

V roce 2022, po předchozích dvou letech proti-
pandemických opatření, jsme se k naší velké 
radosti mohli s dětmi opět setkávat osobně. 
Nedělní škola je rozdělena na skupinu mladších 
dětí předškolního věku a skupinu starších ško-
lou povinných dětí. Ve skupině starších dětí vyu-
čují střídavě 3 sestry učitelky a na občasný 
záskok jeden bratr učitel. Průměrně se v neděli 
sejde 3–8 dětí. V první polovině loňského roku 
jsme probírali z katechetické příručky „Dál 
nejdeme sami“ – oddíl Zástup stále přichází – Svědci víry, zejména z Nového zákona. 
Ve druhé polovině roku začalo naše intenzivní studium počátku Bible od Stvoření po 
Josefa. Nešlo jen o suché vyučování, ale o intenzivní sdílení osobních prožitků a aktuál-
ního dění. Ve skupině mladších dětí vyučují střídavě 4 sestry. S radostí jsme přijaly nabíd-
ku pomoci z řad dorostu. Většinou přichází 3-6 dětí, vyprávíme základní biblické pří-
běhy, tvoříme výtvarná dílka a hrajeme si. Jsme velmi vděční, že děti mají pěkné kama-
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rádské vztahy a do nedělní školy chodí rády. Vzájemné vztahy mezi dětmi i s učiteli upev-
ňujeme na různých akcích, kterých se účastní celé rodiny. Na podzim jsme si takto užíva-
li společné pouštění draků na již tradiční akci Drakiáda. K nebi se vzneslo velké hejno 
draků a další draci se poté vrhli na opékání špekáčků. Adventní čas pro nás začal posled-
ní listopadovou sobotou, a to nácvikem vánoční dětské hry a pak jsme se po třech letech 
mohli konečně zase setkat na Perníčkování. Při společném pečení a zdobení perníčků 
jsme si užívali voňavou předvánoční atmosféru i se zpěvem koled. Sobotní zkoušky 
vánoční hry byly korunovány úspěchem, kdy i přes velkou nemocnost dětí, byla hra uve-
dena poslední adventní neděli na prknech našeho kostela. Komická vánoční hříčka "An-
dělé" s nebeským přesahem měla velký úspěch a účinkující děti byly odměněny dlou-
hým potleskem nadšeného sborového publika. Děkujeme dětem za vzorný nácvik 
a rodičům za pomoc při učení i vytváření kostýmů. Jsme velmi vděční Bohu za všechny 
naše milé děti a jejich rodiče, kteří je do nedělní školy přivádí a vedou je k víře.

Za učitele nedělní školy Magda Mücková a Jana Žampachová

 

BIBLICKÉ VYUČOVÁNÍ  PRO DĚTI

Každý pátek se v klubovně fary setkávají děti 
k pravidelnému biblickému vyučování. Nejčastěji 
se scházíme v počtu tří až šesti dětí mladšího škol-
ního věku (1. stupeň ZŠ). Naše setkávání jsme na 
začátku školního roku zahájili Preambulí a dále 
pokračovali desaterem Božích přikázání, která 
stále probíráme. Dětem jednotlivá témata před-
stavujeme prostřednictvím biblických příběhů, 
o kterých si potom společně povídáme a také zpí-
váme písně ze Svítá. Těšíme se na tato milá setká-
vání i dál a srdečně zveme další děti, které by se k nám chtěly připojit.

Jitka Barboříková Vlčková

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2022 - DETEKTIVNÍ KANCELÁŘ

Od 11. do 15. července 2022 se v kostele scházelo více než 30 mladých adeptů kriminalis-
tiky, kteří během následujícího týdne hledali stopy vedoucí k pravému pokladu. První 
den se budoucí detektivové seznámili a spřátelili, aby byli schopni dobře spolupracovat 
při pátrání. Také se učili získat důkazní materiál či nenápadně projít vytyčeným územím. 
V úterý se zabývali přírodními vědami, které pomáhají při vyšetřovaní. Uprostřed týdne 
jsme se setkali s policistou, který nám předvedl rozmanitou výstroj příslušníků zásaho-
vých a jednotek a pověděl spoustu zajímavých informací. Odpoledne detektivové hle-
dali známé zlínské budovy podle fotografií. Za soumraku jsme měli vzácnou příležitost 
pozorovat největší úplněk roku přímo na hvězdárně a měsíčnou noc jsme prožili 
v malém sále našeho kostela. Ve čtvrtek nás šifry vyluštěné v zámeckém parku na Kle-
čůvce zavedly k vzácným dokumentům uloženým v archivu. Poslední den děti bádaly 
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ve zlínské Krajské knihovně Františka Bartoše, kde využily nejrůznější nově získané 
vědomosti, a nakonec úspěšně nalezly poklad ve věži kostela. Kromě šedých buněk 
mozkových a fyzické kondice děti denně tužily i svůj vztah s Bohem. Při duchovním pro-
gramu hledaly tajemství ukrytá v biblických podobenstvích. Do výbavy úspěšného 
detektiva rozhodně patří i kreativita. V čase poledního odpočinku děti plstily, sely 
semínka, tvořily z korálků nebo čile obchodovaly. 

Díky skvělým dětem mohli ochotní mladí i dospělí vedoucí prožít velmi příjemný čas 
prázdnin či dovolené. Děkujeme všem za čas, nasazení a modlitby!

Pavla Davidova

KONFIRMACE

Přípravu konfirmandů vedl farář z Uherského Hradiště, bratr Michal Vogl. S konfirman-
dy se scházeli jednou měsíčně na sobotní odpoledne ve Zlíně. Ke skupince 3 zlínských 
konfirmandů (2 dívky a 1 chlapec) se připojil i jeden konfirmand z Uherského Hradiště. 
Bratr Vogl by rád vykonal konfirmaci v květnu či červnu roku 2023. 

MLÁDEŽ

I když se mládež v našem sboru nebyla v roce 2022 tak aktivní, stále jsme měli schůzky 
mládeže. Potkali jsme se dvakrát nebo třikrát u Růžičků, kde jsme měli nějaký program 
a pokračovali jsme společným sledováním filmu.

Od nového roku máme v plánu udělat schůzky mládeže pravidelnější, aby se opět posi-
lovala Zlínská mládež. Co se týče akcí SOMU, účastnili jsme se asi dvou akcí. První z nich 
byly v říjnu 2022 Seniorátní dny mládeže v Uherském Hradišti. Zde byl zajímavý duchov-
ní program, zábavné hry, zpěv atd. Poznal jsem zde mnoho lidí a velmi jsem si je užil. 
Také jsem se zúčastnil Valašské mládeže v Hošťálkové v listopadu 2022. Toto byla velmi 
vydařená akce se skvělým programem, přednáškou i jídlem. Opět jsem poznal mnoho 
nových přátel.

Nakonec bych chtěl říct, že mládeže mají schopnost oživit víru v Pána Krista v kolektivu 
jiných věřících mladých lidí, takže je v tomto roce vřele doporučuji všem mládežníkům.

Petr Gahura

MODLITEBNÍ SETKÁNÍ

V ohláškách slyšíme pravidelně: „Modlitební skupina se schází v úterý od 18 hodin v klu-
bovně.“ Přenesme se ve jmenovaný čas do jmenovaného místa: Tři až sedm modlitební-
ků sedá kolem stolu, většinou některá dobrá duše už uvaří čaj a modlitební hodina začí-
ná zpěvem, protože "kdo zpívá, modlí se dvakrát". Tři písně ze Svítá jsou vybrány někdy 
náhodně, někdy záměrně, jak to přináší čas a nálada. První kolo děkovných modliteb je 
následováno volnou debatou o těch, kteří jsou nejpotřebnější a které bychom měli urči-
tě zmínit v modlitbách prosebných. Ve volné debatě je čas i na postřehy z života přítom-
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ných i na úryvky z Písma. Rádi jsme rychle zapomněli na dobu covidovou a online setká-
vání, v klubovně u jednoho stolu je to přece jen lepší. Modlitba Páně a závěrečná trojice 
písní uzavírá modlitební hodinku. Ale jednu novinku jsme v tomto roce přece jen zavedli. 
Stálí členové modlitební skupiny dostávají po internetu pozvánku, a i když třeba nemo-
hou přijít, ozvou se alespoň s podněty ke společné modlitbě. A ještě jednu věc pociťuje-
me – Pán je tu hodinku s námi. 

Michal Mynář

BIBLICKÁ SETKÁNÍ „U VLČKŮ“

V roce 2022 jsme se setkali jen dvakrát, a to v březnu a dubnu. Březnové setkání bylo ješ-
tě v online podobě, a jeho milým hostem byl teolog ETF UK Petr Sláma, člen brandýské-
ho sboru, který nám zprostředkoval zajímavé starozákonní téma. Připojilo se také  pár 
dalších zájemců brandýského sboru. Druhé setkání uplynulého roku vedl František 
Eliáš, společně jsme hovořili o našich osobních vzpruhách ve víře a také zaznělo pár Sví-
tákových písní. Setkali jsme se v počtu asi 10-12 lidí. Hledáme v tuto chvíli podobu našich 
setkávání a také někoho, kdo by je vedl. Věříme, že se cesta jak dál pokračovat brzy uká-
že a budeme se v roce 2023 opět společně u Písma potkávat. 

Jiří  Vlček

EKUMENA

Tradičně se na začátku ledna (9. – 16. 1. 2022) konal 
Alianční týden modliteb, jeho tématem byl Šabat – 
život podle Božího rytmu. Ve službě se každý večer 
v malém sále našeho kostela střídali kazatelé různých 
církví, aby svěřili nadcházející rok do Božích rukou.

Milované město - velká ekumenická a misijní akce, 
kterou pořádá nadační fond Credo, proběhla v neděli 
15. května na náměstí Míru. Ve stánku prodávala Jitka 
Vlčková zboží fair trade a Jirka Vlček se na podiu, spo-
lečně se zástupci jiných zlínských církví, přimlouval za naše mil(ovan)é město.

Na konci prázdnin (21. – 24. srpna) se řada věřících z různých denominací připojila k mod-
litebnímu řetězci za mír na Ukrajině.

Součástí oslav 700. výročí Zlína byla i ekumenická bohoslužba. Konala se 6. listopadu 
v kostele sv. Filipa a Jakuba. Zúčastnili se jí věřící osmi zlínských společenství i představi-
telé města. 

Letos poprvé se Zlín stal součástí kampaně Červená středa, jejímž cílem je připomínka 
těch, kteří jsou v dnešní době pronásledováni pro svou víru. Náš sbor se připojil nasvíce-
ním hlavního vchodu kostela a projekcí celovečerního dokumentu Nebe. 

První adventní neděli sloužili bohoslužby společně duchovní naší a husitské církve.
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EVANGELICKÝ CHÓR ZLÍN 

Náš smíšený pěvecký sbor pokračuje ve svém 
programu, zaměřeného nejen na sborovou 
tvorbu, ale také na nový Evangelický zpěvní-
k. Když sbor vystupuje při bohoslužbách 
zaznívají nejen písně, ale také různé liturgic-
ké zpěvy, které nový zpěvník nabízí k interak-
tivnímu užívání. Od září 2022 studují na Semi-
náři církevní hudby Evangelické akademie také naší mladí hudebníci: Jiří Zeman a Maty-
áš Moravetz, kteří bývají pravidelně přizváni, aby se ujali sbormistrovské pozice. Tím 
získávají nové zkušenosti v této oblasti. Pro těleso je to příjemné oživení. Při bohosluž-
bách na Velký pátek chystáme Velkopáteční kantátu „Ó hlavo, plná trýzně“ od význam-
ného romantického skladatele Maxe Regera (letos má 150. výročí). Český text písně, 
která je citovaná v kantátě pochází od Miloslava Hájka, našeho bývalého faráře a synod-
ního seniora, který by se letos dožil 100 let. Touto cestou jej také chceme vzpomenout. 
ECHO bude v 1. pololetí letošního roku vystupovat také v Jasenné a v Pozděchově.             

Ladislav Moravetz, sbormistr ECHO Zlín

NADĚJE OTROKOVICE

V otrokovické NADĚJI jsme se pravidelně, 1x týdně scházeli k divadelnímu setkání. 
Mohu říct, že při těchto setkáních jsme byli skutečně spojeni jedním Duchem. Společně 
jsme zpívali písně, modlili se jeden za druhého i za mnohé další, kteří modlitby potřebo-
vali, četli si biblické příběhy, mluvili o nich a občas i luštili různé kvízy a samozřejmě 
nacvičovali divadlo. K bohoslužbám jsme se pak setkávali pravidelně 1x měsíčně v kos-
tele Sv. Vojtěcha v Otrokovicích. S vedením bohoslužeb nám vypomohl br. Ivan Ryšavý, 
Daniel Heller a Jiří Vlček. Děkujeme také všem, kteří nás aspoň chvíli provázeli při zpěvu 
písní svou hrou na kytaru, tedy Františku Mückovi, Františku Eliášovi, Michalu Mynářo-
vi.

Ani v roce 2022 nechybělo vystoupení divadelního kroužku při bohoslužbách ve Zlíně. 
Tentokrát to byl příběh O neodbytném příteli. Klienti NADĚJE vůbec moc rádi navštěvu-
jí bohoslužby ve Zlíně a využijí každé příležitosti, která je jim k tomu nabídnuta

Co nás však nejvíc propojuje, co je tím nejviditelnějším projevem Boží ducha, to jsou 
modlitby. V podstatě snad není den, kdy by někdo nezaklepal na dveře mé kanceláře 
a neřekl „budeš se se mnou modlit?“

Lucie Dubínová

POTRAVINOVÁ POMOC 

I když covid ještě začátkem roku zlobil, potravinová pomoc fungovala bez přerušení. 
Díky Bohu.  Pro připomenutí se jedná o rozvoz kvalitních potravin, u kterých končí 
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záruční doba a které obchodní řetězce nejsou schopny včas prodat. Potraviny rozváží-
me zpravidla jednou za čtrnáct dnů potřebným rodinám, nebo jednotlivcům. Tato čin-
nost je zprostředkována na základě smlouvy našeho sboru s Potravinovou bankou 
ve Zlínském kraji. Smlouva existuje již od roku 2018, tedy letos to už bude šestý rok. Loni 
jsme odebrali potraviny ze skladu v Otrokovicích 27x a rozvezli je na deset adres v Otro-
kovicích, Malenovicích a Zlíně. Zásobovali jsme tímto způsobem přes 30 dospělých 
a dětí. Hodnota rozdělených potravin přesáhla částku 25 000 korun. Při každé práci je 
vždy pozitivní, když spolupracuje dobrý kolektiv. I v tomto případě takový existuje. Bratr 
Vladimír Stehlík se svým kamarádem velmi efektivně a ochotně nahradili zejména 
v závěru roku mou absenci, za což jsem jim moc vděčný. Bratr Ota Koziol byl se svým 
vozidlem jako obvykle vždy připraven potraviny rozvézt. I jemu patří velký dík.  

Pavel Balusek

            

UKRAJINSKÁ RODINA NA FAŘE

Od dubna 2022 je na faře ubytována rodina z Ukrajiny, která utekla z míst, kde se ode-
hrávají ty nejtěžší boje. Pocházejí z Dnipra. Nejdříve k nám přišla maminka Olena, táta 
Serhii a jejich 5letý syn Artemii. Nějaký čas byli ubytováni v prostorách malé klubovny. 
V létě se již mohli přestěhovat do bytu na faře, kde za nimi také přijeli babička s dědeč-
kem. Olena pracuje v NADĚJI v Otrokovicích. Nemají to vůbec jednoduché. Nejen že 
museli opustit vše, co měli, ale také zápasí se zdravotními problémy tatínka. Tak na ně 
mysleme v modlitbách.

Lucie Dubínová

                         

ADOPCE NA  DÁLKU 

Loni jsem měla obavu o situaci s naším adoptovaným chlapcem Joelem z Ugandy. 
Poslední dopis od něho přišel v prosinci 2021. Já jsem v lednu 2022 poslala dopis s přáním 
k jeho 13. narozeninám, které slaví 18. 2. Pak dopis o prázdninách, kdy jsem ho žádala, 
aby se ozval. Zpráva od Joela nepřišla, zato dopis, který jsem mu psala v r. 2020 se vrátil 
zpět. V říjnu jsem se obrátila jsem s dotazem na Charitu v Praze, která adopce zastřešuje, 
aby prověřila situaci v Ugandě. Neodpověděli mi, ale v prosinci 2022, po roce, přišel 
konečně dopis od Joela. Poslal ho 20. 10. a já jsem ho dostala 22. 12. 2022. Pošta v Ugan-
dě se asi doručuje pěšky. Píše, že on i rodina jsou v pořádku, covid k nim nedoputoval, ale 
momentálně mají nedaleko nich Ebolu, smrtelnou nemoc, nazývanou také krvácivá 
horečka. Jinak jeho škola funguje, píše, že se učí dobře a nejvíce ho baví angličtina, pří-
rodní vědy a společenské studium.

Chodí ve školní uniformě, v krémové košili a modrých krátkých kalhotách. Má spoustu 
přátel a velmi dobrého učitele. O svých narozeninách jedl (asi) poprvé zmrzlinu a nama-
loval ji i do dopisu. Moc děkuje za to, že mu platíme školné, které zahrnuje i uniformu 
a obědy a drobné dárky (jako tu zmrzlinu o narozeninách) K Vánocům dostal od Charity 
dvě prostěradla. Popřál nám pěkné Vánoce. Hned jsem mu odepsala, popřála mu 
ke 14. narozeninám a požádala ho, aby psal častěji.

8



Koncem ledna jsme poslali školné na letošní rok, tj. 7 000 Kč. Prosím členy sboru, aby 
pamatovali i na Adopci na dálku, i když je v současnosti tolik potřebných lidí.

Ria Balusková

VÝSTAVY

V minulém roce se uskutečnily ve vestibulu našeho kostela tyto výstavy:

Nina Vítková - Kousek světla 
Martin Čada  - Otisky z Elahu  
Zdeněk Macháček  -  Město v zahradách / 72 - 22 
Martin Davidov - Architektura Zlína     

Letos budou u nás vystavovat tito autoři: V dubnu Jaroslav Diviš ze Vsetína, v červnu zde 
přivítáme Jiřího Juna až z Chodova a v září proběhne výstava Jaroslava Čevory ze Zlína.

Srdečně vás zveme na vernisáže, kde se můžete seznámit s autory a dovědět se více 
o jejich tvorbě od kurátorů výstav. Zároveň máte možnost setkat se se zlínskými galeris-
ty a výtvarníky, kteří naše vernisáže pravidelně navštěvují. O tom, kdy se budou konat, 
budete včas informováni v pravidelných sborových ohláškách. 

Jiří Pejla

DÁRCOVSKÁ KOMISE

Činnost dárcovské komise byla v prvním pololetí roku omezena aktuální epidemiologic-
kými opatřeními proti Covidu 2019. Svou činnost obnovila naplno až na podzim 2022. 
Zorganizovali jsme úspěšně vánoční akci Krabice od bot. A rozdali první várku darů 
lidem a organizacím mimo naše společenství. Na plné pecky se rozjedeme už snad 
v roce 2023.

Martin Růžička

NOC KOSTELŮ 2022

V roce 2022 se tradiční akce Noc kostelů konala 10. června.

Přišli rodiče s dětmi, páry, skupinky žen nebo jednotlivci. 
Při uvítání jsme příchozím nabídli malé dárky s logem kostela, 
kapesní vydání Žalmů a Nového zákona nebo poutnické pasy – 
malé brožurky o všech otevřených kostelech na Zlínsku a infor-
maci o programu a možnosti navštívit naše shromáždění nebo 
sledovat bohoslužby on-line.

Pro návštěvníky bylo připraveno malé občerstvení, káva, čaj 
nebo sklenice vody.

Členové sboru zajistili již tradiční prohlídku našeho kostela, 
obohacenou výkladem o instalaci našeho zvonu. Mnohé návštěvníky také přilákala mož-

9



nost vyšplhat do zvonice a zvon si prohlédnout. Příchozí si mohli poslechnout zvuk nově 
renovovaných varhan, na které nám profesionálně zahráli mladí varhaníci. A již tradičně 
bylo možné nakoupit kvalitní kávu nebo sladkosti v obchůdku „Fair trade“ a prohlédnout 
si aktuální výstavu ve foyer kostela.

Nemalá část příchozích ocenila možnost ztišit se, zamyslet, pomodlit se nebo se 
po letech podívat do míst, kam jako děti pravidelně chodili s rodiči. Celkem jsme napočí-
tali 154 návštěvníků. Na zajištění programu se podílelo asi 18 členů našeho sboru, včetně 
mládeže.

Zuzana Cáhlíková

KŘESŤANSKÁ SLUŽBA

Členky KS se sešly na čtyřech schůzích (28.1., 13.5., 8.9. a 2.12. 2022) Hlavní náplní schů-
zek bylo chystání a distribuce přání k narozeninám všech seniorních členů našeho sboru 
ve Zlíně.

Rok 2022 byl poznamenán doznívajícím covidem a na podzim nástupem respiračních 
onemocnění, takže jsme nechystaly žádné společenské akce pro seniory..   

Ria Balusková

TECHNICKO- HOSPODÁŘSKÁ ZPRÁVA

V průběhu měsíce září proběhla instalace nového wifi ter-
mostatu v malém sále. Jedná se o tzv. chytré zařízení, které 
je připojeno do internetové sítě a umožňuje nám tím vzdá-
leně sledovat a nastavovat teplotu, či upravovat týdenní 
program bez nutnosti osobní přítomnosti. Tím dochází 
k nemalým úsporám, protože akce v malém sále jsou 
mnohdy rušeny, či přesouvány a bez úpravy teploty, 
bychom zde topili zbytečně. Původní termostat byl insta-
lován v klubovně fary, kde nahradil již vysluhující model.

Dále v rámci úsporných opatření, byla většina světel v kos-
tele (v malém i velkém sále) osazena novými LED žárovka-
mi, namísto původních zářivkových, které již byly na konci 
své životnosti.

Byl vyklizen sklep na faře, který nyní více slouží jako skladovací prostory, byla provedená 
revize klíčů od různých částí kostela a nové klíče byly distribuovány. Proběhla oprava 
na dámských toaletách, kde byla z podlahy vytržena toaletní mísa. Vyměnily se součásti 
splachovadel na toaletách v kostele. Do farní kanceláře byla zakoupena kopírka. 

Tomáš Gahura, František Mück
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Hospodaření roku 2022 bylo zahájeno s následujícími zůstatky k 1. 1.:
stav pokladny               85 935,00 Kč
stav běžného účtu  1 224 842,06 Kč

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ SBORU 2022 A ROZPOČET ROKU 2023

Hospodaření sboru skončilo kladným výsledkem hospodaření ve výši 636.833,96 Kč (tj. rozdíl mezi výnosy a náklady).

 

SBOROVÉ VÝNOSY SKUTEČNOST 2022 ROZPOČET 2023 

Salár 901 713,00 900 000,00 

Sborové sbírky 141 878,00 150 000,00 

Dary členů sboru 103 100,00 410 000,00 

Ostatní dary 9 400,00  

Ostatní sborové výnosy tvoří 434 099,42 435 000,00 
prodaný církevní tisk 14 732,00  

pronájem fary 54 000,00  

nájem malého sálu a kostela 95 512,00  

příspěvek na ubytování Ukrajinské rodiny od Krajského úřadu 215 000,00  

úroky ze spořícího účtu a termínovaného vkladu 17 455,42  

tábor pro děti 37 400,00  

Dotace Zlínský kraj – Otevřené brány 10 000,00 10 000,00 

Dotace město Zlín – Otevřené brány 15 000,00 15 000,00 

Dotace město Zlín – výstavy 14 626,00 15 000,00 

Příspěvek VMS na mikroprojekt Tábor pro děti 10 005,00 10 000,00 

VÝNOSY CELKEM 1 639 821,42 1 945 000,00 
   

SBOROVÉ NÁKLADY SKUTEČNOST 2022 ROZPOČET 2023 

Spotřeba materiálu 81 258,80 80 000,00 
kancelářský materiál 3 228,00  

materiál noc kostelů 800,00  

materiál VP 4 414,00  

čisticí prostředky 4 465,00  

     materiál tábor pro děti 10 978,00  

     materiál drobný dlouhodobý (kytara, kontrabas, zahr. nůžky, 
termostat wifi) 

41 077,00  

materiál ostatní – klíče, přání k nar., církevní tisk) 16 296,80  

Spotřeba energií 313 632,89 360 000,00 
elektrická energie 110 861,00  

plyn 155 548,89  

vodné a stočné 47 223,00  

Nakoupený církevní tisk určený k prodeji 14 732,00 14 000,00 

Opravy a udržování 2 156,00 821 976,00 

žárovky do malého sálu, baterie do ovladače 2 156,00  

Cestovné 19 259,00 20 000,00 
cestovné k bohoslužbám a správě sboru (administrátor sboru) 15 804,00  

cestovné hostů 3 455,00  

Reprezentace 33 362,00 50 000,00 
pohoštění, květiny 4 115,00  

potraviny tábor pro děti 29 247,00  

Služby 51 996,88 65 200,00 
telefonní poplatky a internet 5 746,59  

poštovné 3 344,00  

kopírování 2 561,00  

tábor pro děti 5 617,80  

výstavy 20 929,65  

ostatní (svoz odpadu, údržba SW, projekce filmu atd.) 13 797,84  

Mzdové náklady (průvodci Otevřené brány, úklid, účetní) 132 000,00 135 000,00 

Poskytnuté dary (sociálně potřebným, sbírky celocírkevní) 78 298,00 100 000,00 

Ostatní náklady (pojištění majetku, daň z nemovitých věcí) 18 878,89 17 056,00 

Odpisy majetku 14 738,00 7 722,00 

Odvod do personálního fondu 80 389,00 96 266,00 

Odvod do personálního fondu administrátora 73 500,00 85 800,00 

Repartice seniorátní 15 989,00 16 564,00 

Repartice celocírkevní 72 797,00 75 416,00 

NÁKLADY CELKEM 1 002 987,46 1 945 000,00 
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Další informace o životě sboru najdete na webových stránkách 
www.zlin.evangnet.cz

KOMENTÁŘ K VYBRANÝM POLOŽKÁM ROZPOČTU 2022

Hospodaření sboru skončilo kladným výsledkem hospodaření ve výši 636.833,96 Kč 
(tj. rozdíl mezi výnosy a náklady).

Hospodaření roku 2022 bylo ukončeno s následujícími zůstatky k 31. 12.:
stav pokladny 17.726 Kč  a stav bankovních účtů 2.131.248,02 Kč.
Ve sbírce na Jeronymovu jednotu bylo odesláno 30.000 Kč.

V ohlášených celocírkevních sbírkách bylo odesláno 62.871 Kč: Hlavní dar lásky, 
Jubilejní toleranční dar, Církevní tisk, Křesťanská služba, Diakonie, Evangelická 
akademie, Solidarita sborů, Sociální a charitativní pomoc, Bohoslovci a vikariát.

V ostatních sbírkách bylo odesláno 26.945 Kč: Adopce na dálku, Ukrajina, hospic 
Citadela, střediska Diakonie.

Poskytnuté dary: Adopce na dálku, dorovnání sbírek z rozhodnutí staršovstva - 
Jeronymova Jednota, Citadela, střediska Diakonie, Křesťanská služba, Evangelická 
akademie, Sociální a charitativní pomoc, Církevní tisk, FS ČCE v Uherském Hradišti.

Komentář k vybraným položkám rozpočtu 2023 
Oprava fasády kostela a její vyčištění nebo natření   794.976 Kč.
Oprava oplechování střechy malého sálu       15.000 Kč
Revize a kontroly           7.000 Kč
Malování ve vestibulu           5.000 Kč

Ve Zlíně 3. 3. 2023
Zpracovala: Hana Zbránková


