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při bohoslužbách, přes výuku hry na varhany 
a klavír pro děti, až po organizaci koncertů pro 
Smíchovské benefice (viz níže) a nácvik nových 
písní před biblickou hodinou. Těšíme se na další 
hudební projekty a doufáme, že pod jejím vede-
ním smíchovský sbor hudebně „rozkvete“. 
Nadějným příslibem pro budoucnost je přede-
vším hudební vzdělávání dětí a hudební projek-
ty mládeže; budiž řečeno, že nejde o nějaký 
podloudný způsob, jak někoho oklikou dostat do 
kostela, ale naopak vědomé vytváření prostoru, 
v němž děti mohou sbor vnímat jako „svůj 
sbor“, kde mají svoje místo a kde nejsou jen 
objektem katecheze, ale mohou se na něčem 
podílet a sami něco tvořit. 

V loňském roce náš sbor připravil a zahájil 
nový projekt s názvem Smíchovské benefice. 
Jeho cílem je podporovat solidaritu mezi obyva-
teli Prahy 5 a neziskovými organizacemi, které 
na Praze 5 sídlí a působí. Výtěžek Smíchovských 
beneficí je určen výhradně pro charitativní úče-
ly. U zrodu tohoto projektu stálo přesvědčení, 
že evangelický sbor nechce žít jen pro sebe, 
nýbrž chce aktivně, bez nároku na zisk či vděk 
dělat něco přínosného pro své okolí. Smíchov-
ské benefice jsou koncipovány jako cyklus kon-
certů kvalitních hudebních těles ve spolupráci 
s vynikajícími sólisty. Koncerty jsou doprováze-
ny komorní výstavou výtvarných děl umělců 
z celé republiky. Součástí beneficí je i trvalé 

zachycení uměleckých produkcí, které lze znovu 
charitativně využít: Jedná se o CD, které vyjde 
na konci každého ročníku a bude obsahovat 
výběr živých nahrávek z jednotlivých koncertů. 
Výtěžek letošního cyklu beneficí bude věnován 
občanskému sdružení Kaleidoskop, které provo-
zuje terapeutickou komunitu pro lidi s poruchou 
osobnosti.

Kromě benefičního cyklu na půdě našeho 
sboru hostovala i celá řada dalších umělců 
a hudebních těles – celkem bylo v loňském roce 
v našem kostele 11 koncertů.

K pastoračním aktivitám sboru patří dnes již 
dobře zavedená spolupráce s místním středis-
kem Diakonie ČCE – Azylovým domem Ezer 
a pravidelné návštěvy psychiatrického stacioná-
ře pro děti a mládež fakultní nemocnice Na Kar-
lově, kde se farář věnuje mladým lidem. 

O pastorační návštěvy v nemocnicích a do
mácnostech se dělí křesťanská služba, farář 
a sborová sestra Jana Fučikovská. 

Sestře Janě sbor vděčí za hladký chod sboro-
vé kanceláře, pečlivé vedení účetnictví a mnoho 
dalších důležitých a pro život sboru nezbytných 
činností, jejichž výčet by vydal na samostatnou 
zprávu. Právě ona je velmi často „tváří sboru“ – 
prvním  kontaktem pro nově příchozí; osobou, 
která ochotně podá informace, co jak funguje 
a kdy se co děje; člověkem, na něhož se s pros-
bou o radu či pomoc obrací členové sboru, pres-
byteři i farář; milou pomocnicí i nesmlouvavou 
vyjednavačkou s dodavateli. Děkujeme, Jano!

Kromě běžné údržby měl sbor v loňském roce 
i jednu velkou investici – do nového ozvučení 
v kostele. Problémy se zřetelností a slyšitelností 
mluveného projevu (především mluvíli z kaza-
telny host) žel stále přetrvávají. V budoucnu by 
tento problém měl být odstraněn zapojením 
reproduktorů v prvních řadách lavic a připoje-
ním sluchátek, která by měla pomoci především 
těm, kdo trpí vážnější poruchou sluchu.

Na závěr děkujeme všem, kteří svou oběta-
vostí vytvořili dobré podmínky pro hospodaření 
sboru a kteří se podíleli na různých činnostech 
ve sboru, ať už jde o službu varhanickou, admi-
nistrativu, pohoštění, úklid, rozhodování ve 
staršovstvu či správu sborového majetku.  (im)

SbOrOVá STATiSTiKA
Počet členů sboru k 31. 12. 2008 ................438

Počet bohoslužeb za rok ....57× při průměrné účasti 48

Večeře Páně .............20× při průměrné účasti 36

biblická hodina ...........36× při průměrné účasti 11

biblické hodiny pro děti . . . . . . 33× při průměrné účasti 8

Setkání mládeže ...........38× při průměrné účasti 9

Konfirmační cvičení.........30× při průměrné účasti 2

Setkání střední generace.....10× při průměrné účasti 7 

Schůze staršovstva........13× při průměrné účasti 10

rodinná neděle............7× při průměrné účasti 28
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Zpráva ohospodaření sboru Za rok 2008
aroZpočtu na rok 2009

tato zpráva se zmiňuje, tak jak to ustanovuje řád hospodaření církve, oudálostech,
které měly vroce 2008 významný vliv na hospodaření sboru aoplánovaných výdajích na rok 2009.

sborového života se týkaly především tyto události arozhodnutí snimi související:

Výdaje:
Mezi největší výdaje vuplynulém roce patřily tyto práce:
•instalace nového ozvučení kostela, které provedla firma vtproject nákladem 180 000 kč.
•náklady na údržbu, revize adrobné opravy celé nemovitosti dosáhly výše 50000 kč.
•přestože spotřeba energií oproti roku 2007 mírně klesla, celkové výdaje se díky zdražování vyšplhaly 

až na 156000 kč.
•zaplaceny byly rovněž repartice a personální fond vcelkové výši 102 840 kč. 

Příjmy:
420000 kč činily příjmy zvašich darů apřibližně stejnou částku jsme dostali za pronájem bytů 
anebytových prostor ataké za pronájem kostela kněkolika koncertům. 

ZáVěr: 
podle účetní závěrky za rok 2008 skončilo sborové hospodaření ztrátou 157 000 kč, hospodářská činnost 
ziskem 289 000 kč. Celkové hospodaření sboru tedy vykázalo zisk 132 000 Kč.

Plán na roK 2009:
pro letošní rok máme předepsané repartice  ve výši 15 113 kč (seniorátní) a25 188 kč (celocírkevní). 
příspěvek do personálního fondu je stanoven na 67.000 kč.
Co se týče údržby nemovitosti, největším nákládem vletošním roce bude výměna plynového potrubí 
azpevnění statiky domu před instalací nové křtitelnice. 

vážené sestry abratři, závěrem této zprávy bych vám chtěla jménem staršovstva poděkovat za všechny 
příspěvky adary, které jste vuplynulém roce věnovali našemu sboru ana ostatní celocírkevní sbírky. díky 
vaší obětavosti jsme mohli splnit všechny povinné odvody, odeslat celocírkevní sbírky vyhlášené synodem 
azajistit iběžnou údržbu budovy. Chci vás také ujistit, že všechny vaše příspěvky dary jsou využívány 
odpovědně aco nejúčelněji.

dary jako odpočet od Základu daně
často se ptáte, jak je to vlastně stěmi dary? které znich se objeví vpotvrzení pro daňové přiznání?
atak odpovídám: všechny, které darujete pod svým jménem (hotově vkanceláři na stvrzenku nebo hotově 
spodpisem na arch vchrámové předsíni) nebo sčlenským číslem (bankovním převodem – vaše členské 
číslo uvádíte jako variabilní symbol, na složenkách je číslo již předtištěno). nezáleží tedy na jaký účel dar 
poskytujete, důležité je jakým způsobem. pokud napíšete na arch nebo stvrzenku jméno rodiny, platba 
se může buď rozúčtovat rovnoměrně mezi členy rodiny nebo na jednoho znich. pokud žádáte opotvrzení 
prodaňové přiznání, tuto možnost prosím nepoužívejte.

ana závěr bych měla ještě prosbu – žádáte-li každoročně opotvrzení, schovávejte si prosím stvrzenky 
ozaplacení daru (archy jsou knahlédnutí vkanceláři), vyhnete se tak případným nesrovnalostem. 

Jana Fučikovská, účetní sboru


