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Z 1. zasedání 34.synodu  

 Praha, 14. - 17. 5. 2015 

 

Zasedání synodu trvalo tři dny a projednávaných bodů bylo 

tolik, že je opravdu nelze v krátkosti shrnout. Chci vás ale 

informovat alespoň o několika důležitých bodech.  

 Synod zvolil novou synodní radu: synodní senior – Daniel 

Ženatý, synodní kurátor – Vladimír Zikmund (kurátor z Brna 

Husovic), Pavel Pokorný (farář z Prahy Střešovic), Ondřej Titěra 

(farář z Jablonce), Jiří Schneider (presbyter z Prahy Střešovic), Eva 

Zadražilová (kurátorka z Moravče). Nová synodní rada bude 

slavnostně uvedena v úřad na mimořádném zasedání 21. listopadu 

tohoto roku. 

 Do předsednictva synodu byli zvoleni: J.Gruber, 

J.Plecháček, M.Pfann (za faráře), Vl.Buzek, Jar.Andrejs, D.Heller 

(za presbytery). 

 Synod také zřídil dvě nová místa celocírkevních kazatelů 

– jednak kazatele povšechného sboru s určením pro farní sbor v Ústí 

nad Labem jako pomoc pro situaci ústeckého seniorátu; jednak 

celocírkevního kazatele pro humanitární aktivity, menšiny a sociálně 

vyloučené. Této činnosti se již delší dobu věnuje Mikuláš Vymětal, 

farář z Berouna. Toho také synod touto prací pověřil. 

 Synod také schválil sloučení několika sboru – Dobříš a 

Hořovice, Velká Lhota u Dačic a Telč. 

I když hospodářské záležitosti zdaleka nebyly jedinou náplní 

programu synodu, zabraly jeho značnou část. Přechod 

k samofinancování církve před nás staví úkoly, které doposud církev 

řešit nemusela. Rozhodnutí budou mít dosah pro každý sbor. Celou 

šíři změn lze v krátkosti sdělit opravdu jen telegraficky: 

 Synod stanovil odvody po PF na dalších 5 let: 2016 - 

92.300,-; 2017 - 100.000,-; 2018 - 108.300,-; 2019 - 117.100,-; 2020

 - 126.700,-. 

Synod rozhodl o možnosti odpuštění dluhů sborů vůči 

Personálnímu fondu (tj. odvody sborů za místa kazatelů) 

evidovaných ke konci roku 2013, aby měly sbory stejnou výchozí 

pozici k transformačnímu procesu. O odpuštění mohou sbory 
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požádat do konce roku 2015. Žádosti zváží Synodní rada spolu se 

správní radou PF a příslušným seniorátním výborem. 

Synod schválil, že prostředky z restitučních náhrad za roky 

2013-2014 budou v plné výši příjmem PF. Tyto prostředky budou 

zhodnocovány ve dvou investičních fondech. ČCE darovala 

Diakonii 7 mil. Kč z restitučních náhrad 2015, aby mohla být druhou 

právnickou osobou – akcionářem těchto investičních fondů (jak 

ukládá zákon o jejich vzniku), a tak jí umožnila participovat na 

podílu zisku. Synod také schválil založení akciové společnosti ČCE 

Reality a.s. pro správu nemovitostního majetku PF. Jediným 

akcionářem této společnosti je ČCE. Synod také stanovil rozdělení 

prostředků z restitučních náhrad od roku 2015 - 81,5% z ročních 

restitučních náhrad bude příjmem PF a 18,5% bude určeno na 

diakonické a rozvojové projekty (dále „DaRP“). Část na DaRP bude  

ještě dělena mezi Diakonii ČCE a církev, aby byl Diakonii nahrazen 

nevydaný majetek, a to v tomto poměru: 30% bude rozdělováno 

prostřednictvím Diakonie, 70% prostřednictvím ČCE. Poprvé budou 

tyto prostředky takto rozdělovány v roce 2016. Prostředky na DaRP 

za rok 2015 rozdělované prostřednictvím ČCE, protože ještě nejsou 

hotová pravidla pro jejich rozdělování, byly určeny do fondu 

Jeronýmovy Jednoty určeného pro rozdělování bezúročných půjček 

sborům na stavební účely. Na příští zasedání synodu mají být 

připravena pravidla pro rozdělování prostředků na DaRP a návrh na 

grantovou komisi, která to bude dělat. Synodu byl předložen návrh 

zásad těchto pravidel. Synod také usnesl navýšení solidárních 

prostředků pro sbory, které nejsou s to uhradil plně odvod do PF z 6 

na 10% a schválil „Koncepci strategických míst“ ( tj. míst, které 

zřídí celá církev a bude je za určitých podmínek podporovat 5 – 10 

let). Synod též novelizoval „Statut Personálního fondu“ tak, aby 

umožňoval zápůjčky sborům na investiční účely s různým způsobem 

jejich ručení. 

 Co se týče pastoračních pracovníků, synod prodloužil 

stávající systém do 31. 12. 2016 a přijal koncepci, podle které by 

měli být  místa pastoračních pracovníků zřizována a financována 

v budoucnosti. 
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 Synod také vzhledem k transformačnímu procesu dočasně 

omezil dobu, na kterou mohou být ve sborech voleni kazatelé, na 5 

let. 

 Synod dále pověřil synodní radu, aby spolu 

s východomoravským seniorátem jednala o převedení střediska 

„Sola gratia“ v Bystřici pod Hostýnem do vlastnictví Diakonie a 

uhradila vyvolané náklady na převod v maximální míře 3 miliony 

Kč z prostředků na DaRP. 

 

 Pro množství projednávaných věcí byly některé návrhy 

nakonec přesunuty na mimořádné podzimní zasedání synodu. 

 

A moje osobní dojmy z jednání synodu: Opravdu dobrým 

dojmem na mě působily volby. Jednak proto, že se zvýšila ochota 

kandidovat (kromě volby synodního seniora bylo na každou funkci 

více kandidátů), jednak proto, že byly prosté stranictví. Také jednání 

synodu bylo opravdu dělné a i při velikém množství projednávaných 

věcí a časovém tlaku nepozbylo ani humoru. Horší dojem mám 

z jednání o hospodářských záležitostech. Myslím, že se projevuje 

stálá neujasněnost ohledně diakonických a rozvojových projektů, 

které mohou mít dobrou motivační funkci a mohou být pomocí i pro 

malé sbory. Kvůli této neujasněnosti jsou pak prostředky na ně 

používány na jiné účely a podléháme také obecnému mínění, že 

přínosem církve pro společnost jsou pouze sociální projekty.  

 

Zdeněk Šorm 

 

 

Co je před námi: 

 

3.6. 18.00 – BY – Staršovstvo 

4.6. 17.00 – BY – ekumenické bohoslužby (katolický kostel) 

5.- 7.6. Konfirmační víkend – Zbytov 

9.6. 19.30 – rukodělný Kruh 

14.6. 9.00 – NM – rodinná neděle na závěr školního roku: „Nic 

nám neuteče“ 
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14.6. 14.00 – NM – Zahradní slavnost 

16.6. 19.30 – Střední generace 

17.6. 18.00 – NM – schůze hospodářské komise 

19.-

27.6. 

Z.Šorm vede tábor pro mladé lidi se zdravotním 

postižením v Bělči n/O 

22.6. 17.00 – Moraveč – Seniorátní setkání Jeronýmovy Jednoty 

5.7. NM - „Janův den“: 

9.00 – bohoslužby 

15.00 – odhalení sochy M.J.Husa od J.Štursy před 

novoměstským kostelem 

16.00 – koncert pěveckého sboru Alter ego se čtením 

z listů M.J.Husa 

17.00 – představení: „Jan zvaný Hus“ 

 

 

Zprávy ze staršovstva 6.5.2015 

 

 Staršovstvo jednalo na základě doporučení hospodářské komise 

a nabídky T.Blažka o sborovém domě v Novém Městě a přijalo 

následující usnesení:  

a) Staršovstvo konstatuje, že pronájem bytů ve SD v jejich 

současné podobě není reálný. Potvrzují to i zkušenosti z jednání 

s potenciálními zájemci.  

b) Od září 2015 budou oba byty neobsazené (jeden již je prázdný 

od 2/2015). V případě neobsazenosti vzniká ročně  výpadek  

v příjmech cca 144.000,-Kč na ušlém nájmu a navíc ztráta  cca 

50. 000,- Kč na náklady  na udržovací energie.       

c) Výroční sborové shromáždění neschválilo žádný z navržených 

projektových záměrů na možnost využití sborového domu. 

Staršovstvo tedy za dané situace nemůže samostatně rozhodnout 

o jiné formě správy SD.  

d) Staršovstvo proto vyhlašuje mimořádné sborové shromáždění 

v listopadu 2015. 

e) Členové sboru mohou  předkládat staršovstvu do  31. 8. 2015 

konkrétní návrhy na využití sborového  domu (rekonstrukce, 
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prodej či jiné)  včetně jejich finančního zajištění a přínosů pro 

sbor. 

 V.Peňáz podal žádost o závazné stanovisko k návrhu zábradlí u 

vchodu do kostela na Odbor stavební a životního prostředí MÚ. 

 Z.Šorm podal zprávu o dalším jednání s Městem ohledně 

umístění sochy M.J.Husa do parku evangelického kostela. Městská 

rada s umístěním souhlasí. Projektovou dokumentaci 

s arch.Z.Sendlerem vyřizuje T.Blažek. Z.Šorm podepsal za sbor 

souhlas s umístěním sochy pro potřeby územního řízení. Termín 

odhalení sochy 5.7. je reálný. Podobu oslav připravuje kulturní 

komise. 

 Ukradený svod na kostele byl již opraven. 

 Z.Šorm informoval staršovstvo o přípravě programu Noci 

kostelů a jeho zajištění. 

 Staršovstvo poděkovalo R.Mužátkové a E.Oravcové za 

zorganizování brigády na úklid zahrady u kostela. 

 Seniorátní odbor mládeže souhlasil s uspořádáním brigády 22.-

24.5. v Novém Městě na opravu plotu u kostela. Ubytování bude 

mládeži poskytnuto zdarma. Občerstvení domluví E.Novotná 

s R.Mužátkovou. Staršovstvo souhlasilo s návrhem M.Erdingera, 

aby se při vedení bohoslužeb prohodil se Z.Šormem. Materiál a 

nářadí na brigádu zajistí hospodáři T.Blažek a Z.Tatíček. 

 J.Oravec demontoval poškozeného draka na dětském hřišti u 

kostela. Klouzačky jsou uloženy v kůlně. Vybudování nového prvku 

zatím staršovstvo odložilo, protože v tomto roce to kvůli dalším 

pracím není reálné. 

 V.Peňáz informoval staršovstvo o návrhu oprav sborového 

klavíru od p.Kalouse. Rozsah nutných oprav je náročnější, než 

předpokládal pěvecký sbor, který nabízel jeho uhrazení. Tři etapy 

oprav budou stát 26.000,-Kč. Překolíkování a naladění klavíru pro 

Noc kostelů bylo již odsouhlaseno elektronicky a probíhá. Pěvecký 

sbor se na něm bude podílet částkou 2.500,-Kč. Staršovstvo souhlasí 

se zadáním dalších etap oprav p.Kalousovi. V.Peňáz si vzal na 

starost jejich organizaci a také vymýšlení forem získávání 

prostředků tak, aby je nebylo třeba hradit z běžného rozpočtu. 
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 Z.Šorm informoval staršovstvo o přípravách „Férového 

pikniku“ na podporu „fair-trade“ 10.5. 

 Učitelé nedělní školy připravili na 17.5. „Pastýřské dopoledne“. 

 Staršovstvo souhlasilo s vyhlášením dobrovolné sbírky 

v květnu na pomoc lidem postiženým zemětřesením v Nepálu. 

 V.Hrouda informoval staršovstvo o žádosti H.Zajíčkové o 

možnost civilní svatby v novoměstském kostele. Staršovstvo po 

diskuzi pověřilo V.Hroudu dalším jednáním s H.Zajíčkovou, aby 

lépe poznalo důvody žádosti. 

 Příští jednání staršovstva se bude konat v Bystřici 3.6. a 

Z.Šorm na něm podá informace z jednání synodu. 

 

 

 

Krátké zprávy ze sboru 

 

Sbírka na Diakonii vynesla v celém našem sboru částku  

5.454.- Kč 

 

Sbírka na Nepál vynesla v celém našem sboru částku  

17.922,- Kč  

 

Sbírka na Jeronymovu jednotu v našem sboru vynesla částku 

139.300,- Kč 

 

Všem dárcům upřímně děkujeme. 

 

 

POZVÁNÍ DO SBORŮ: 

 

▪ úterý 2. června - Žďár nad Sázavou -  19.00 večer s 

hostem: bratři Konvalinkovi a jejich cesta do USA (fotografie a 

zážitky z cesty) 
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 čtvrtek 4. června – Pelhřimov - 17.00 kostel sv. Víta - 

Večer k výročí Mistra Jana Husa - Hosté: Pavel Kašpar, 

Lenka Martínková 

 

 neděle 7. června - Velké Meziříčí - 15.00 koncert "Let´s 

go!" – americké spirituály 

 

 úterý 9. června - Jihlava, kostel Povýšení svatého kříže - 

19.00 modlitba Taizé 

 

 neděle 14. června  

Střížov - 9.30 bohoslužby s VP (Aleš Mostecký),10.45 Co 

to je, když se řekne vykoupení (A. Mostecký), 14.00 

Komediantská mysteria (Láry Hauser);  

Horní Vilémovice - 15.00 benefiční koncert, hraje 

křesťanská skupina pod vedením Jířího Němce.Výtěžek je 

určen na Bratra Kálefa a pro Myslibořice. 

Žďár nad Sázavou - 18.00 bohoslužba v Batyskafu, 

slovem provede Miki Erdinger, zahraje Oben ohne 

orchestra¨ 

 

 neděle 21 .června 

Velké Meziříčí - 9.00 sborový den s Janem Čapkem: 

bohoslužby, přednáška s besedou na téma: rodina, 

společný oběd 

Myslibořice - 14.00 Den kazatelské stanic, program pro 

malé i velké, v zámku i parku, občerstvení, buřtíky, hry, 

skákací hrad pro děti 
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„Nic nám neutece”
rodinnou nedeli 
14.6.2015

Zveme vás na

9.00 rodinné bohoslužby
10.30 hry pro děti u kostela

12.00 společný oběd
14.00 „Zahradní slavnost”

V evangelickém kostele v Novém Městě

Oběd bude formou „společného stolu”:
Každý přineste něco k obědu (o maličko víc, 
než vaše rodina sní), všichni to dáme dohromady 
a každý si potom vybere, nač bude mít chuť.

 

 

 
 

 

 

600. výročí M.J.Husa 

 

Nejen naše církev si tento rok připomíná 600. výročí svědecké 

smrti Mistra Jana .Husa. I náš sbor se chce k těmto oslavám připojit. 

Protože nechceme bránit těm, kdo se chtějí zúčastnit oslav v Praze, 

které budou probíhat hlavně 6. července, domluvili jsme 

novoměstské oslavy na neděli 5. července. S Městěm NMnM se 

podařilo dohodnout v rámci roku Jana Štursy instalaci jeho sochy 

Mistra Jana Husa do parku našeho kostela. Program oslav je na 

plakátku v tomto čísle Zpráv a ohlasů. Pozvěte na ně svoje známé.  

 Doufáme, že „Janův den“ nebude jedinou formou 

připomenutí tohoto významného výročí. Chystáme ještě další akce, o 

kterých vás budeme včas informovat. 
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Sborový dům 

Sestry a bratři, 

na květnové schůzi staršovstva jsme se jednomyslně shodli na 

tom, že znovu otevřeme možnost pro předkládání projektů na 

rekonstrukci nebo prodej sborového domu v Novém Městě na 

Moravě. Zároveň jsme rozhodli svolat mimořádné sborové 

shromáždění, které z předložených záměrů vybere.  

Rád bych vám vysvětlil, co nás k tomu vedlo. Výsledek 

hlasování na březnovém výročním shromáždění pouze odsunul 

rozhodnutí o sborovém domě. Dům na ulici Leandra Čecha není za 

současného stavu možné dál rozumně pronajímat. Zavrhli jsme také 

variantu, že by se dům opravoval za provozu, tedy v době, kdy by 

v něm bydleli nájemníci. Dílčí opravy by nic neřešily, pouze by 

komplikovaly nájemníkům život a přitom by obtížně zvedaly 

standard bydlení. 

O koncepčním rozhodnutí „jak dál se sborovým domem“ 

ovšem nemůže samostatně rozhodnout staršovstvo, protože žádná 

z předložených variant nezískala na sborovém shromáždění v březnu 

většinu. Staršovstvo se má pokusit dál byty ve sborovém domě 

pronajímat a zároveň má zpracovat jiné možnosti. Obojí v tuto chvíli 

činíme, ale pro rozhodnutí bude nutný souhlas sborového 

shromáždění, které proto svoláváme na listopad letošního roku.   

Do konce prázdnit budeme dál pokračovat v hledání nájemníků 

s podmínkou, že případné nájemní smlouvy budeme uzavírat na 

dobu určitou. Proč? Sborový dům bude od září letošního roku bez 

nájemníků. To bude znamenat výrazný výpadek v příjmech sboru na 

ušlém nájmu a zároveň to bude sbor znamenat náklady na úhradu 

vytápění a zálohy na další energie. 

Situace, že sborový dům bude od září prázdný, přitom nemusí 

být vnímána jenom negativně s ohledem na ušlý příjem, ale naopak 

nám dává prostor pro to, abychom této situaci využili buď pro 

prodej, či rekonstrukci. Proto jsme znovu otevřeli možnost na 

překládání záměrů na další využití sborového domu či peněz 

utržených za prodej domu. Do konce srpna mohou všichni členové 

sboru předkládat varianty jak na rekonstrukce a následné 

využití tak na prodej s podmínkou, že překladatelé předloží 
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konkrétní záměry na efektivní využití utržených peněz. Záměry 

je možné předkládat osobně v kanceláři na faře, nebo písemně 

na adresu sboru Křenkova 151, Nové Město na Moravě nebo 

elektronicky na nove-mesto-na-morave@evangnet.cz 

Věřím, že této příležitosti využijeme pro vyřešení situace se 

sborovým domem. Přeji si, ať dokážeme předkládat rozumné a 

smysluplné návrhy, které najdou kladnou odezvu v našem sboru. 

 

Petr Hladík, kurátor 

 

 

 

Férový květen i červen 

 

První „Férový piknik“ proběhl v parku u našeho kostela 

10.května dopoledne, po skončení bohoslužeb. Tímto společným 

setkáním jsme chtěli vyjádřit podporu odpovědné spotřebě. Jednou 

z oblastí odpovědné spotřeby je i nakupování potravin. Piknikem 

jsme chtěli povzbudit k nakupování zejména lokálních a sezónních 

potravin, v případě dovozových ideálně fairtradových – tedy 

takových, za něž dostávají jejich pěstitelé spravedlivě zaplaceno a 

pěstují se s ohledem na životní prostředí. Z takových ingrediencí 

byly pro inspiraci připravené sladké i slané pokrmy k ochutnání.  

Fairtradové zboží bylo možné si koupit na Noci kostelů. 

V červnu se bude náš sbor prezentovat během městských slavností 

Nova Civitas. Budeme mít prodejní stánek s fairtradovými výrobky 

a s tímto tématem související malou dílničku pro děti. Návštěvníci si 

prohlédnou fotografie ze života sboru a seznámí se s jeho aktivitami. 

Budeme rádi, když nás přijdete navštívit a povzbudit. Fairtradové 

zboží, které k této příležitosti dovezeme z Prahy, samozřejmě 

nabídneme k prodeji i v našem sboru – a to hned ten samý víkend, 

v neděli 21.6.  při kávě a čaji. 

 

Daniela Šimková 

 

mailto:nove-mesto-na-morave@evangnet.cz
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Zahradní slavnost 

 

Na neděli 14. 6. 2015 připravujeme zahradní slavnost. Stejně 

jako v loňském roce jí bude předcházet dopoledne plné her pro děti a 

společný oběd, které připravují učitelé nedělní školy společně 

s farářem. Od 14.00 pak začne samotná zahradní slavnost, na kterou 

zveme i veřejnost. Pořádáme ji pro to, abychom společně prožili 

příjemné odpoledne, pozvali veřejnost do zahrady a kostela a -  

v neposlední řadě - také pro získání finančních prostředků na 

plánovanou aktivitu. Tentokrát je výtěžek určen na „čtecí domeček“, 

který doplní vybavení dětského hřiště. Čtecí domeček navrhla 

kulturní komise a staršovstvo vybralo z několika návrhů, jak bude 

vypadat. Čtecí domeček je zastřešeným posezením, kde bude 

k dispozici několik knížek, které si budou lidé moci volně půjčit 

(případně tam i nějakou sami doplnit). A protože bude slavnost 

zaměřena právě na „čtecí domeček, je samozřejmě nasnadě, že celé 

odpoledne bude knížkami inspirované. A na co se můžete během 

slavnosti těšit? 

 

● kavárna „Pod kaštanem“ – ke koupi budou moučníky, 

dezerty, sušenky, dobroty slané i sladké. K osvěžení budou domácí 

limonády. V nabídce bude také několik druhů káv.  

 

● knižní soutěž – určená zejména menším čtenářům, kteří se 

budou plavit mořem knih. Soutěž bude o ceny. 

 

● čtení pod stromy – jistě vtipné předčítání si připraví Vojta 

Zikmund, s knížkou Hrej, Mozarte, hrej - seznámí děti Tereza 

Červinková 

 

● knižní bazar – máte doma knížky, které už nečtete, nebo je 

nepotřebujete? Dětské i pro dospělé?  Přineste je s sebou do 

„bazárku“. Můžete si za ně vybrat knížku, kterou donese někdo jiný. 

Po skončení si své knížky, které zůstanou, můžete odnést zpět domů, 

anebo nám je nechat, aby vytvořily „základní fond„ pro čtecí 

domeček…. 
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● knížka mého srdce – dejte tip i ostatním na knížku, který 

podle Vás rozhodně stojí za přečtení…. 

 

● živá hudba – setkání bude podkreslovat Evžen Šimek svojí 

hrou na klavír 

 

● tvořivé dílny – vyrábění a kutění na motivy knížek. 

 

● malování na obličej – za 50 Kč bude malovat zájemcům na 

obličej paní Soňa Dudková z Občanského sdružení Úsměváčci - 

PDRP (Postižené Děti, Rodiče a Přátelé), které působí v Bystřici nad 

Pernštejnem. Náš sbor toto sdružení podporuje a osobní setkání 

s paní Dudkovou bude příležitostí, jak se o sdružení dozvědět více. 

 

● pro sportu chtivé gentlemany a dámy bude připraven kroket a 

pétanque. Svoji zručnost a trpělivost můžete prověřit žonglováním.  

 

 

Pokud byste chtěli slavnost podpořit přípravou nějaké dobroty 

nebo pomocí přímo na místě, ozvěte se prosím na 

DanielaSimek@seznam.cz.  

 

Daniela Šimková 

 

 

 

Seniorátní den rodiny 

 

Bratr Kálef společně se sborem ČCE v Moravči připravil také 

letos seniorátní Den rodiny. Moraveč je pro nás přeci jen daleko, a 

tak byla na setkání převaha místních. Dorazilo i pár rodin z Nového 

Města, Třebíče a Jihlavy. 

Setkání zahájil místní farář, Daniel Matějka, krátkou 

pobožností. Poté jsme se přesunuli na nedaleké tábořiště Valkounov. 

Dospělí si mohli poslechnout poutavé povídání Alice Hradilové 

mailto:DanielaSimek@seznam.cz
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z Kadova, která se věnuje navrhování přírodních zahrad. Povídala o 

dětských přírodních hřištích, zahradnických trendech ve velkých 

městech a jak hospodařit na zahrádce, balkónu i okenním parapetu. 

Děti si mezitím vyráběly trička, lovily dřevěné rybky, foukaly 

foukačkou, jezdily na voru a střílely z luku. Místní připravili 

výborný oběd v podmínkách polní kuchyně.  

Odpoledne probíhala hra pro rodinné týmy, kde bylo možné na 

čtyřech stanovištích získat indicie. Pak bylo potřeba přijít na slovo, 

které je spojuje. Tím slovem byla „lípa“, která pak byla společnými 

silami zasazena. V tee - pee zahráli loutkovou pohádku „O 

Dlouhém, Širokém a Bystrozrakém“ soběslavští Drun bun. Zájemci 

mohli na tábořišti zůstat až do neděle – poseděli společně u 

táboráku, přespali v tee-pee a ráno se zúčastnili bohoslužby. Setkání 

bylo vskutku velmi příjemné a vydařené. 

  Daniela Šimková 

 

 

 

O „Usměváčcích“  

z Bystřice nad Pernštejnem 

 

V minulém čísle Z+O jsme mohli číst, že staršovstvo odsouhlasilo 

podporovat 3 neziskové organizace. Jednou z nich jsou Usměváčci z 

Bystřice nad Pernštejnem. Naše kazatelská stanice /aniž jsme věděli 

o další spolupráci/  této organizaci věnovala sbírku z lednové 

ekumenické bohoslužby ve výši 2.480 Kč. Po prázdninách bychom 

děti a rodiče rádi pozvali na rodinné bohoslužby a podle dohody 

připravili další programy. Usměváčky Vám představujeme 2 články 

jejich vedoucí paní Soni Dufkové, která má opravdu srdce otevřené 

pro tuto práci.                                                                                                                     

           Ludmila Navrátilová 

 

 

 

 



  

16 

 

1,2,3…RODINA – akce Úsměváčků 

 

Co je to vlastně srdce rodiny?   

Je to srdce, které bije v hrudi každého člena 

rodiny?  

Nebo je to kuchyně, kde se všichni sejdeme 

k nedělnímu obědu? 

 Těmito slovy jsem otevřela druhý ročník akce 

1,2,3 Rodina v sobotu 2. května 2015. Celou akci 

organizovali o.s. Úsměváčci - PDRP a For Family.cz, z.s. 

S velkou pomocí dobrovolníků, dětí a paní učitelek z MŠ Pohádka a 

Korálky, ZŠ, mladých dobrovolných hasičů, Jízdárny Eden, Divadla 

Beze jména, o.s. Cantes Vysočina, aerobiku Jitky Exlové, manželů 

Havlových, folklorního kroužku VOŠ a SOŠ a DJ Hamerského a za 

podpory města Bystřice nad Pernštejnem, fy. Wera Werk a spousty 

dalších sponzorů vzniklo báječné odpoledne plné radosti, lásky a 

ukázky toho, že každý je srdcem a součástí rodiny. Každý z nás 

patřil, patří a bude patřit do nějaké rodiny. Nezáleží na tom, jak 

velká rodina to je, ale na tom jak spokojeně, milovaně a usměvavě se 

v ní cítíme. A my doufáme, že se nám naším odpolednem podařilo 

napsat několik krásných vzpomínek do knihy vaší i naší rodiny. 

 

Soňa Dudková 

========= 

Obyčejný projev laskavosti vytváří nekonečné vlny… 

Všechno co vykonáš, se ti vrátí. 

 

http://www.pronaladu.cz/obycejny-projev-laskavosti-vytvari-nekonecne-vlny/
http://www.pronaladu.cz/obycejny-projev-laskavosti-vytvari-nekonecne-vlny/
http://www.pronaladu.cz/obycejny-projev-laskavosti-vytvari-nekonecne-vlny/
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Úsměváčci se představují 

 
27. 2. 2012 bylo zaregistrováno nové občanské sdružení 

Úsměváčci-PDRP (Postižené Děti, Rodiče a Přátelé). Sdružení bylo 

založeno za účelem setkávání handicapovaných, jejich rodičů a 

přátel. Jedním z cílů je také předávání zkušeností mezi rodiči. 

Handicapované děti a mladí lidé se spolu s asistenty z bystřických 

základních a středních škol a dospělými dobrovolníky, věnují 

arteterapii, muzikoterapii, canisterapii, hippoterapii, parawesternu, 

plavání a jiným aktivitám. Zapojují se také do prezentací 

handicapovaných Bystřicka.   Od založení o.s. byla zrealizována 

kromě pravidelných schůzek řada aktivit, např. Benefiční koncert-na 

kterém Úsměváčci vystupovali, Pohádková módní přehlídka, 



  

18 

 

vystoupení pro seniory, na Vánočním koledování. Úsměváčci se také 

zapojují se do přípravy Dne dětí a v rámci projektu 72 hodin Ruku 

na to! namalovali úsměvy a rozdali je lidem, protože: „Úsměv je 

světlo, jež se ukáže v okně obličeje a naznačí, že srdce je doma.“  

O. s. založila a stále vede Soňa Dudková, matka postižené 

dcery Nikol spolu s dalšími rodiči postižených dětí. Do chodu se 

zapojují rodiče, přátelé, asistenti a při větších akcích další 

dobrovolníci. Těch se už od založení o.s. vystřídalo více než dvě 

stovky. Úsměváčci jsou financováni z příspěvku města, darů rodičů 

a lidí, kteří s nimi sympatizují, a není jim lhostejné, jak v dnešním 

světě handicapovaní žijí. 

 Za tři roky fungování o.s.Úsměváčci se podařilo velmi 

zviditelnit rodiny s handicapovanými dětmi a mladými lidmi, 

poukázat na jejich problémy, ale i na to, že chtějí žít stejný život 

jako rodiny s dětmi zdravými. Stmelit tyto rodiny, pomoci si se 

starostmi a podělit se o svoje radosti a úspěchy. A hlavně, propojit 

zdravé a postižené děti, mladé lidi i dospělé. 

Minulý rok byla naše práce s handicapovanými oceněna i na 

krajské a mezinárodní úrovni. Úsměváčci za svoji činnost získali 

cenu Skutek roku i navazující Přeshraniční cenu.  

 

Úsměv nestojí nic a přináší mnoho. 

Obohacuje toho, kdo jej přijímá,  

aniž by ochuzoval toho, kdo jej dává. 

Trvá jen chviličku,  

ale vzpomínka na něj je věčná. 

 Nikdo není tak bohatý, aby se bez něj obešel 

A nikdo není tak chudý, aby jej nemohl darovat. 

Má hodnotu chvíle, 

není možné ho koupit ani půjčit. 

A kdybys někoho potkal 

a on neměl pro tebe úsměv, i když na něj čekáš, buď velkorysý 

a daruj mu ho ty. 

Protože nikdo nepotřebuje úsměv jako ten, který ho nemá pro 

druhé. 
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 Oznámení čtenářům:  

Příští číslo našeho měsíčníku vyjde .5. července  2015. Uzávěrka je 

 30.června 2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©Zprávy a ohlasy 
Měsíčník novoměstského sboru ČCE 

Pro vnitřní potřebu vydává:  

Farní sbor Českobratrské církve evangelické 

Křenkova 151 

592 31 Nové Město na Moravě  

tel. 566 616 244,    e-mail: zsorm@post.cz.      IČ 43378854 

K tisku připravil Slávek Žilka – e-mail: slavek.zilka@atlas.cz 
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