
Sdílení zkušeností – spolupráce měst a obcí 

s farními sbory Českobratrské církve evangelické 

 

Brněnský seniorát (březen 2020) 
 

FS Nosislav 

Městys Nosislav podporuje FS ČCE v Nosislavi skoro pravidelně grantem. Čerpáme ho většinou na něco spojeného 

s budovou kostela. Při budování CHBN (Diakonie ČCE) obec nespolupracovala vůbec. Ba naopak. Dechová kapela 

sboru občas hraje na akcích městyse. Farář vystupuje při některých obecních akcích: svěcení hasičského auta, 

obecního lisu, sázení lípy apod. Příkladem dobré spolupráce snad může být, když sbor iniciuje akci k nějaké 

společenské události (výročí 1. světové války, 17. listopad apod.) a přizve k účasti a podílu římskokatolickou církev 

a obec. Pokud se akce koná na volném prostranství, je snadněji navštívitelná. 

 

FS Klobouky u Brna 

Sbor spolupracuje dobře hned s několika zastupitelstvy: s městem Klobouky spolupracujeme při přípravě koncertů – 

město se podílí na propagaci a finančně přispívá. Dále při organizaci ekumenického farního plesu, kdy nám město 

pronajalo sokolovnu za symbolickou cenu. Městské muzeum na naší faře bezplatně uspořádalo dílnu, seniorky 

vyráběly látkové hračky do muzea. Spolupráce při rozsvěcení vánočního stromu – faráři (katolický a evangelická 

farářka) mají proslovy.  

V obci Morkůvky máme nově opravenou modlitebnu, kterou využívají klienti Diakonie, ale také obec. Každé pondělí 

se zde schází místní ženy na jógu, v pátek odpoledne si prostor na doporučení místostarosty pronajalo taneční studio 

pro cvičení s dětmi. Jednou si vyloženě obec propůjčila modlitebnu jako zázemí při pořádání koncertu a občas sem 

jdou cvičit děti z mateřského centra obce. O další spolupráci spolu komunikujeme. 

Obec Velké Hostěrádky nám každoročně přispívá částkou 20 000,- na opravy kaple, ve které se konají bohoslužby. 

Pod záštitou obce se každý rok setkáváme k ekumenickému požehnání hodů. Paní starostka vždy děkuje farářům za 

jejich práci pro obec. Když jsme kapli opravovali, mohli jsme využít zasedací místnost na obecním úřadě ke konání 

bohoslužeb.  

Starosta obce Brumovice faráře (katolického a evangelickou) nově zve k veřejnému rozsvěcení vánočního 

stromečku. Máme zde krátké slovo o adventu.   

 

FS Boskovice 
Farní sbor dostává od města ročně 50.000 Kč na opravy či úpravy v evangelickém kostele. Podpora byla vyjednána 

ve spolupráci s římskokatolickou církví, která dostává stejnou částku (bez této spolupráce by se to nepodařilo). Dar 

má povahu dotace, jeho účel je předjednán na podzim roku, schválen městskou radou a zahrnut do rozpočtu. Dotace 

je řádně vyúčtována a kontrolována úřadem. 

Sbor dále získává finanční dar z kulturního fondu města na pořádání festivalu Advent v kostele (jako běžný žadatel). 

Probíhá také spolupráce s kulturní agenturou města, která pravidelně pořádá v evangelickém kostele koncerty (za 

nájemné, se zázemím a servisem, který zajišťuje sbor). Kulturní agentura města vyvěšuje 3-4 ročně plakáty sboru na 

svá plakátovací místa po městě.  

 

FS Brno – Husovice 

Osobní dobré vztahy se starostou Brno-Sever. 

 

FS Znojmo  

Ve Znojmě pravidelně žádáme o dotaci na práci s dětmi, mládeží a seniory, zatím ji pravidelně dostáváme. Pokud 

máme nějakou akci pro veřejnost, daří se nám dávat např. plakátky do knihovny a TICu.  

 

FS Veselí 

Za veselský sbor snad jen tolik, že nedochází k nějakým mimořádným společným akcím, ale existují velmi dobré 

vzájemné kontakty. Se všemi obecními úřady v oblasti sboru (6 samostatných obcí a jedno město) dochází k velmi 

vstřícnému jednání. Obecní zastupitelstva přijímají obecně církve za součást obecní pospolitosti.  



FS Silůvky 

Sbor v Silůvkách velmi dobře vychází a spolupracuje s obecním úřadem v Silůvkách: 

- každý rok dostáváme od obce Silůvky dotaci na činnost sboru cca 10-15 tis. Kč 

- obec nám tiskne zdarma barevně sborové dopisy, pozvánky a plakátky na akce pořádané v Silůvkách, propaguje 

sborové akce na obecním webu a obecním rozhlasem; půjčuje nám ozvučení do kostela na vánoční hru, pohřby atd. 

- sbor půjčuje obci pódium, pěvecký sbor zpívá na obecních akcích, farářka mluví při rozsvěcení vánočního stromu 

v obci a chodí pravidelně na veřejné schůze obecního zastupitelstva 

- obě strany vědí, že se na sebe mohou v případě potřeby s důvěrou obrátit 

Dále sbor v Silůvkách spolupracuje s kulturní komisí města Ivančice: 

- farářka se 1x ročně účastní zasedání kulturní komise, kde se připravují Dny evropského kulturního dědictví v 

Ivančicích a ve spolupráci se Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska v České republice prezentujeme 

památky po Jednotě bratrské v Ivančicích 

- farářka je městu Ivančice k dispozici také při jiných kulturních příležitostech (v minulosti např. uspořádání 

slavnostního uvedení do krajiny křížku u Budkovic nebo řeč při slavnostním odhalení busty Jana Blahoslava při 100. 

výročí Gymnázia J. Blahoslava v Ivančicích) 

 

FS v Miroslavi 

Farní sbor poskytuje zázemí „Rodinnému centru Medvídek“ (centrum založily členky farního sboru). Rodinné 

centrum poskytuje veřejností žádané služby matkám s malými dětmi, nabídka není omezená, je vyhledávané 

především matkami mimo sbor. Městský úřad podporuje tuto činnost pravidelnými dotacemi. Rodinné centrum 

spravují členky sboru, na veřejnosti a ve spojení s úřadem centrum zatupují statutární zástupci sboru (farář, 

kurátorka). 

Městský úřad poskytl v určitých případech finanční dotaci na opravu farních budov (oprava kostela, oprava fary). 

Jednou za rok oba faráři (evangelický a katolický) požehnají adventnímu věnci. Akci rozsvěcování adventního věnce 

pořádá město Miroslav. 

  

FS Břeclav 

Město finančně podpořilo projekt centra Bethseda, dále můžeme používat vyjádření podpory města pro komunikaci 

a propagaci; dva místostarostové byli na otevření centra (stříhali pásku). 

Město už několik let podporuje dětský den organizovaný sborem drobnou částkou v rámci své dotační politiky. 

Vedení města je k disposici k jednání v případě potřeby 

  

FS Vanovice 

Komunikace i spolupráce je na velmi dobré úrovni. Obec od nás má pronajatý hřbitov (udržuje jej). Ve spolupráci 

s obcí pořádáme každý rok cca 5 koncertů, spolufinancují je prostřednictvím dotace. Společně připravujeme také 

přednášky. 

V našich prostorách dále zkouší obecní pěvecký sbor. V případě potřeby máme možnost zapůjčit si kulturní dům (za 

minimální náklady). Během obecních akcí máme otevřený kostel, děláme prohlídky. V tomto roce bychom měli 

dostat také dotaci na příměstský tábor. 

 

FS Brno I 

Sbor v posledních letech obdržel opakovaně dotace od JMK a Města Brna na akce pořádané sborem pro veřejnost, 

kterými jsou Hudební nešpory v Červeném kostele (6 x do roka), Noc muzeí a kostelů a také na opravy a vybavení 

střediska biblických kurzů na Blažkově. Ročně cca 100.000 tis Kč. V roce 2019 jsme byli poprvé vyzvání 

Turistickým informačním centrem, abychom v letě po dobu tří měsíců zajistili každé odpoledne průvodcovskou 

službu s komentovanými prohlídkami v kostele Jana Ámose Komenského (tzv. Červený kostel). Tuto službu TIC 

financovala a vykonávali ji členové sboru. Mnoho let pronajímáme Červený kostel k řadě koncertů (cca 30 ročně). 

Již dvakrát se konala v kostele JAK ekumenická vzpomínka na padlé vojáky v Den válečných veteránů, která se koná 

ve spolupráci s Universitou obrany Brno. Při ekumenické bohoslužbě k 30. výročí listopadu 1989 pozdravil 

shromáždění senátor Mikuláš Bek a zástupce JMK. Senior Jiří Gruber byl jmenován ministrem školství členem 

správní rady Masarykovy university.  

 

FS Rovečné 

Spolupráce našeho evangelického sboru se zastupitelstvem obce Rovečné se děje vždy při konání „přífarského 

tábora“, který je pro děti z obce. Sbor poskytne dětem zázemí na faře a vedoucího (farář). Obec přispěje určitou 

finanční částkou na provoz. Dále obec v mezích svých možností poskytuje na požádání finanční pomoc při opravách 



věže a krovu kostela, či jiných větších oprav. Při oslovení poskytne obec finanční částku také na koncerty, které se 

konají v kostele a pořádají se pro širokou veřejnost. 

 

 

Chrudimský seniorát (březen 2020) 
 

FS Pardubice 

Městem placená služba „seniortaxi“ v Pardubicích nabízí krom jiných cílů i dopravu do kostela na nedělní 

bohoslužby. 
 

FS Chvaletice 

Převod evangelického kostela do vlastnictví obce. 

 

FS Horní Čermná 

Restituované církevní pozemky sloužící provozu školy daroval FS Obci Horní Čermná 

 

Dále využívání kostela pro koncerty organizované společně s obcí/městem: Brandýs n. O., Pardubice, Horní 

Čermná,…; koncerty místních ZUŠ: Chrudim, Chvaletice, Pardubice, Horní Čermná… 

 

 

Jihočeský seniorát (únor 2020) 
 

FS České Budějovice a kazatelská stanice Kaplice 

Spolupráce s městem probíhala spíše v 90. letech mj. díky politické angažovanosti několika členů sboru. Sbor byl 

přizván ke spolupráci v rámci setkávání partnerských měst – Pasova a Lince. Přestože město už zástupce sboru na 

tato setkání nezve, partnerství mezi evangelickými sbory zůstává velice živé, setkáváme se minimálně 3x do roka. 

Sbor občas žádá o městské granty zejména na práci s dětmi a mládeží a je úspěšný zhruba z poloviny. Dále 

spolupracujeme s místní vazební věznicí – dobrovolnická činnost, bohoslužby... A také s různými školami – 

programy o křesťanství, o svátcích, poskytování prostor pro koncerty apod.  

Skautská organizace, se kterou nově spolupracujeme, je také podporována městem formou příspěvků a grantů.  

Spolupráce probíhá i v kazatelské stanici Kaplice, kde město už asi 10 let podporuje pravidelnou přednáškovou 

činnost každoročním grantem, ze kterého hradíme účast různých přednášejících. 

 

FS Strmilov 

Sbor obdržel dar od města Strmilov ve výši 50 000 Kč na opravu místnosti v kostele, která by měla sloužit převážně 

dětem a pěveckému sboru. 

Obec také každý rok přispívá evangelickému sboru a YMCE, jejíž činnost se v mnohém prolíná s FS, 10-15 tis. Kč 

na práci s dětmi. Je to výrazná pomoc např. při financování příměstského tábora nebo na organizaci kulturních akcí 

(např. proplacení cestovného pro hudebníky v rámci Noci kostelů).  

Zájem obce výrazně stoupl, když začal ve městě působit pěvecký sbor. Sbor je zván na různé oslavy a jiné akce, např. 

na rozsvícení Betlémského světla. Díky tomu, že je Strmilov malé městečko tak mnohé věci fungují na základě 

dobrých sousedských vztahů. 

 

FS Písek 

Ve městě Písku jsou zástupci FS, jakožto představitelé ekumeny, přítomni každý rok na schůzi se zástupci vedení 

města, kde je domlouvána celoroční spolupráce.  

Například veřejné čtení z Bible (k této akci zapůjčuje město zástupcům ekumeny aparaturu), účast církví na 

slavnostech města, každoroční vzpomínka při výročí zavraždění Milady Horákové u místní pamětní desky (kde má 

farář promluvu a vede modlitbu; akce se koná společně se zástupci města, s Obchodní akademií a jazykovou školou 

v Písku, Svazem politických vězňů a Klubem Milady Horákové). 

Zástupci města jsou dále zváni do evangelického kostela na vánoční divadelní hru. Spolupráce probíhá i na úrovni 

FS ČCE v Písku se střediskem Diakonie a zástupci vedení města. 

 



FS Jindřichův Hradec 

Městský úřad v Jindřichově Hradci podporuje dotacemi opravy kostela jako státem chráněné kulturní památky. Město 

dále podporuje činnost YMCA, například vybudování nového patra v YMCA centru na sídlišti Vajgar. Pravidelně 

také zařazuje akce sboru i YMCA do kulturního kalendáře, zveřejňuje informace na svém webu. Starosta se účastní 

setkání u památníku Mistra Jana Husa i akcí spolku Zikaron, které připomínají dědictví bývalých židovských 

sousedů.  

Zástupci FS v Jindřichově Hradci jsou zváni ke komunitnímu plánování v oblastech práce s mládeží, péče o seniory 

a sociálně vyřazené. Městský úřad v Žirovnici pronajímá FS zasedací místnost ke konání bohoslužeb. 

 

FS Volyně 

Spolupráce probíhá při společenských akcích k výročí mistra Jana Husa nebo k výročí České republiky.  

Proběhla také spolupráce s Probační a mediační službou Strakonice a MESADOU, z. s. Písek. Velmi dobrá 

spolupráce je s matričním oddělením jak MěÚ Strakonice tak i MěÚ Volyně. 

 

 

Poděbradský seniorát (březen 2020) 
 

FS Bošín 

Kulturně osvětové akce jako i sváteční bohoslužby (díkůvzdání, půlnoční, Velikonoce) jsou vyhlašovány v místním 

rozhlase a oznamovány na obecních vývěskách. Město finančně přispívá na kulturní akce, např. koncerty, ale i letní 

dětský sborový den, který se koná v neděli. Na kulturní akce přicházejí i starostové z okolních obcí (Křinec, Mcely, 

Oskořínek). Probíhá vzájemná informovanost o aktivitách projektu Bošínská cesta a některé obce tento projekt 

podpořily i oficiálním písemným prohlášením (Křinec) a příslibem podpisu smlouvy o dlouhodobé podpoře tohoto 

projektu (Křinec, Mcely, Hrubý Jeseník, Oskořínek). O budoucí spolupráci v rámci projektu Bošínská cesta projevil 

zájem i odbor kultury města Nymburk; vedoucí tohoto odboru nás v této souvislosti již navštívila a zůstáváme v 

kontaktu; odbor kultury města Nymburk nám také zařídil rozhovor o tomto projektu v Českém  Rozhlase. 

 

FS Brandýs nad Labem 

Pravidelné zveřejňování sborových akcí v Městských listech. 

 

FS Český Brod 

Přednáškové večery s hostem – 6x ročně, inzerované pro veřejnost v místním tisku a na radničním webu. Filmová 

diskusní setkání – každý měsíc (dtto). Půjčujeme kostel pro koncerty pořádané ZUŠ. Farář je členem sociální komise 

MěÚ. Farář poskytuje sociální pohřby – jinak by se urny ukládaly zcela technicky do hromadného hrobu bez obřadu. 

 

FS Chleby 

Obec projevuje zájem o pořádané akce a nabízí jejich inzerci v místních komunikačních prostředcích. Přispěla na 

opravu varhan, stará se o hřbitov. 

 

FS Kolín 

Město finančně podporuje naše kulturní akce pro veřejnost, zveřejňuje naše pozvánky na městském webu, přispívá 

na stavební akce sboru. Naše prostory dále využívá ke koncertům a dalším akcím kolínská ZUŠ a několik škol. 

Spolupracujeme s místním Domácím hospicem. 

 

FS Kovánec  

Při účasti a žádosti na zasedání zastupitelstva příspěvek na činnost 20 tis. Kč.  

 

FS Krakovany 

Spolupořádání adventního koncertu v kostele s obecním úřadem. 

 

FS Kutná Hora 

Zveřejňování sborových akcí v městském zpravodaji. 

 



FS Libenice  

Finanční příspěvek obce na každoroční koncert v kostele. 

 

FS Libice nad Cidlinou 

Společné zahájení adventní doby – promluva farářky a starostky, společné pořádání akce „Česko zpívá koledy“, loni 

jsme zahájili 1. ročník Slavníkovského dne, na jehož organizaci jsme se podíleli společně.  

 

FS Libiš 

Zveřejňování sborových akcí s přesahem pro veřejnost v obecním zpravodaji, rozhlasu, webu a na Facebooku. 

Spolupořádání koncertů v kostele, obec platí honoráře, sbor rozhoduje, komu bude věnován výtěžek.  

Obec přispěla 800 000 Kč na opravu kostela. Spolupracujeme se školou – koncert školních dětí pro celou vesnici, s 

biblickou úvahou faráře a pozdravem starosty. Spolupráce faráře s chráněným bydlením Rybka – biblické hodiny pro 

klienty. 

 

FS Lysá nad Labem 

Zveřejňování sborových akcí s přesahem pro veřejnost v městském zpravodaji, rozhlase. Pronajímání kostela pro 

koncerty pořádané mj. městem nebo pro slavnostní předávání vysvědčení žákům 9. tříd. Sbor pravidelně dostává 

dotace z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem na akci Uctění památky mistra Jana Husa a na Noc 

kostelů. Sbor také využívá dotace z programu města na práci s dětmi do 18 let. 

Dobrá spolupráce je s odborem životního prostředí v péči o památný strom Nahovětvec dvoudomý (který se nachází 

na sborové zahradě) – pomáhají nám získávat dotace na jeho ošetřování. Spolupráce probíhá i s odborem památkové 

péče (areál ČCE je zapsán jako kulturní památka) – čerpání dotace z Programu regenerace městských památkových 

zón – jednání s památkáři však nebyla vždy úplně příjemná. 

 

FS Mělník 

Farář pravidelně měsíčně přispívá články do městského bulletinu Radnice. Zveřejňujeme tam také všechny sborové 

akce i akce Komunitního centra Husův dům, redakce nám vychází vstříc.  

Spolupráce probíhá s Městskou policií Mělník v oblasti prevence závislostí (pro studenty středních škol) – přednášky, 

kontakty s PLB. Spolupracujeme také s odborem sociálních věcí MěÚ Mělník – téma staří lidé, ohrožené skupiny. 

Připravujeme bohoslužby pro klienty, vykonáváme sociální a pastorační práci v Centru seniorů Mělník (zřizovatelem 

je město). Připravujeme přednáškové cykly a semináře pro pracovníky v Centru seniorů Mělník: paliativní péče; péče 

o uživatele s demencí; komunikace; doprovázení umírajících a jejich rodin; péče o pozůstalé; syndrom vyhoření a 

supervize a jiné; podobné přednášky také pro veřejnost. 

Spolu se starostou a dalšími zástupci města za účasti velvyslance SR v ČR a s dalšími činovníky odhalení desky M. 

R. Štefánika; pořádání podobných akcí.  

Proslovy a každoročně se opakující účast v lednu u památníku Jana Palacha „Pocta Janu Palachovi“ za účasti starosty 

a představitelů města, poslanců PČR a zahraničních hostů.  

Spolupráce se starostou, radnicí a jejími odbory (stavební, památkový atd.) při údržbě a opravách kostelů (Mělník, 

Vysoká): střecha, fasáda, plot, park. Např. vysoká více než půlmilionová finanční dotace na opravu střechy kostela a 

zprostředkování další, několikasettiícové dotace z MK ČR.  

S radnicí je farář trvale v kontaktu, účastní se různých setkání, radnicí pořádaných akcí (např. ples města). Na zahradě 

fary se setkávají děti z místních mateřských škol se svými učitelkami. 

Husův dům propůjčujeme za úplatu k nácviku místní dechové hudby, místních folklorních souborů. Pořádání 

koncertů – finanční podpora města.  

Pořádáme kulturně vzdělávací akce především v oblasti hudební, společenské, sociální; často se účastní starosta či 

jiný představitel města, který je vždy vyzván k pozdravu. Večery s hostem: 4x – 6x ročně (finanční podpora městem 

i často účast starosty). Při setkání pastoračních pracovnic se večera zúčastnil starosta města a promluvil spolu s 

místním sklepmistrem. Město opakovaně finančně podporuje akci Noc kostelů. 

Sbor je spoluzakladatelem Komunitního centra Husův dům, z. s. a většinu nebohoslužebných aktivit pořádají obě 

organizace spolu. Daří se tak srozumitelně pronikat do širší veřejnosti. Pořádání filmových večerů na faře ve Vysoké 

– kinematografie skandinávských zemí – účast necírkevní veřejnosti. 

 

FS Mladá Boleslav 

Zveřejnění akcí na webu města i v městském periodiku funguje. Většinou nám i schválí grant na festival Havloděj. 

Před volbami bývá schůzka s vedením (ekumenicky) – ovšem výsledek to moc nemá. Fairtradové město – partnerství 

(také již téměř nefunguje ze strany města, ale bývalo to dobré). Kolem péče o památky je to vcelku dobré, kolem 



údržby městských sdílených prostor, tj. odbor správy majetku města – totální debakl. Město si půjčuje kostel ke 

svatbám, ostatní organizace (školy a další subjekty) k jiným akcím. Spolupráce s úsekem zeleně – např. pravidelné 

zábory, funguje skvěle. Ale asi jde vždy o lidský faktor, s někým spolupráce jde, s jiným ne. 

 

FS Mšeno 

Spolupráce s kulturní komisí města Mšena a z toho vyplývající společné pořádání či finanční podpora koncertů, 

přednášek či veřejných besed včetně Noci kostelů. 

Dále fungují výlepy pozvánek na některé sborové akce určené pro veřejnost a zveřejňování pozvánek na webu města.  

Úzkou spolupráci máme s měsíčníkem Mšensko – pozvánky na sborové akce, zveřejňování článků o sborových 

akcích, případně občasné napsání sloupku faráře. 

Město Mšeno nás finančně podporuje z grantů na drobné investice (např. na nákup elektrických varhan či na opravu 

fasády kolumbária v rámci regenerace městské památkové zóny).  

V dřívějších letech fungovala spolupráce s městskou knihovnou při pořádání přednáškových akcí pro seniory. 

Spolupráce s Domovem seniorů (zřizovatelem je město Mšeno): bohoslužby; vzpomínka na zemřelé jednou ročně; 

občasné promítání filmů v dřívějších letech. Spolupráce s Mateřskou školou (zřizovatelem je město Mšeno): biblický 

kroužek pro přihlášené děti jednou měsíčně. Spolupráce se Základní školou Mšeno (zřizovatelem je město Mšeno): 

besedy o bibli; příležitostné školou vyžádané besedy pro vybrané třídy na dané téma přímo v kostele; uspořádání 

gospelového koncertu pro žáky ZŠ Mšeno; zajištění zázemí při odhalování pomníku obětem holocaustu ve Mšeně. 

Úzká spolupráce s vedením města je při zhotovení a financování pomníku obětem holocaustu ve Mšeně. 

Zprostředkování kursu pro veřejnost pro pečující v rodinách pořádaného Diakonií ČCE.  

 

FS Nymburk 

Probíhají pravidelné schůzky se starostou (ekumenicky). Funguje zveřejňování sborových akcí v městském 

Zpravodaji. Město opakovaně poskytuje finanční podporu církvím pro akci Noc kostelů (ekumenicky). Řadu let 

probíhá pod záštitou města veřejné (ekumenické) čtení Bible před městskou knihovnou, zahajuje starosta. 

V minulém období pokus o pastorační službu na místním gymnáziu (žádost ředitele, jedno pololetí, ekumenicky). 

Spolupráce farářky s OSPOD. Spolupráce sboru s probační a mediační službou (výkon trestu v prostorách sboru, 

vícekrát). Koncerty v evangelickém kostele – pořádané mj. městem. Sbor spolupracuje se sousedním dětským 

domovem. 

 

FS Pečky 

Zveřejňování akcí sboru v místních novinách. Některé výstavy, které pořádá město, proběhly v našem kostele, jeden 

běh letního příměstského tábora je v naší režii. Máme účast na grantech vyhlášených městem (oprava hodin např.). 

Dále účast zástupců města na akcích sboru (beránkiáda, Noc kostelů, 17.11.), využití prostor sboru k setkáním 

zastupitelů. 

 

FS Poděbrady 

Záleží na vedení města, minulé vedení (resp. starosta) s církvemi spolupracovalo aktivně, dokonce samo pořádalo 

ekumenické bohoslužby při různých příležitostech (mírové iniciativy Jiřího z Poděbrad, výročí konce války, 

připomínka holokaustu), probíhala a probíhají pravidelná setkání zástupců církví a vedení města (dříve iniciováno 

městem, nyní církvemi, ale probíhá velmi dobře). Zástupci vedení se účastní některých námi pořádaných akcí 

(GlorietFest, Noc kostelů, koncerty apod.) Městští úředníci (resp., jedna konkrétní úřednice) distribuují naše 

pozvánky po okolí. 

Po stránce finanční se církve mohou zapojovat do městského grantového systému a žádat o dotace na činnost či na 

akce (nebo mimořádnou dotaci). V našem případě to znamená kolem 100 tisíc ročně. 

Sbor nabízí prostory pro konání akcí nebo poskytuje zázemí (elektřina) pro městské akce, které se konají před areálem 

sboru. 

Obecně je ze strany města zájem o společnou aktivitu (někdy možná větší, než ze strany naší). 

 

FS Předhradí 

Zveřejňování akcí na stránkách obcí a obecním rozhlasem, zápůjčka obecního dataprojektoru na veřejná promítání, 

promluva farářky při „půlnoční“ (v obci Sokoleč). 

 

FS Velenice  

Obec pravidelně každý rok přispívá dotací, vždy na konkrétní účel. Pořádáme koncerty a zveme představitele obce. 

Kostel je k dispozici i pro svatební obřady, které vykonává starosta.  



 

FS Velim 

Zveřejňování sborových akcí (Adventní koncerty, Noc kostelů, atd.) ve Zpravodaji a hlásné troubě veřejného 

rozhlasu. Občasná dotace, jelikož rádi požádáme. 

 

 

Pražský seniorát (březen 2020) 
 

FS Praha 5 – Smíchov 

S místní samosprávou máme dlouhodobě vlažně přátelské, poslední dobou až dobré vztahy. Byly by možná ještě 

lepší, pokud bychom na jejich rozvoji dokázali intenzívněji pracovat. Předloni jsme dostali kulturní grant ve výši 

20.000 Kč na vánoční nešpory. Loni pak 50.000 Kč rovněž na kulturní program Nocturno a dále příspěvek 160.000 

Kč na renovaci lavic. Vztahy hodláme dále prohlubovat zejména v kulturní oblasti, neboť Praha 5 nemá v současné 

době reprezentativní sál pro více než 200 lidí a my máme takový prostor 6,5 dne v týdnu volný. 

 

FS Sedlec-Prčice 

Spolupráce s městem je výborná. V rovině finanční podpory jsme získali např. příspěvek na opravu harmonia. Nástroj 

jsme pak nabídli městu, konkrétně ZUŠ pro výuku dětí. Město nám také přidalo peníze na výměnu dřevěné podlahy 

v kapli. Prostor kaple nabízíme pro konání koncertů jak žáků ZUŠ, tak koncertů pro dospělé. Tuto nabídku město 

využívá. 

Ale nejde jen o podporu finanční. Spolupracujeme s městem i jinými způsoby. Pozvánky na akce našeho sboru 

pracovnice informačního centra zveřejňuje v místním periodiku „Domov“ i na webových stránkách města. 

Starostka města pravidelně zve farářku na různá shromáždění, např. k promluvě a modlitbě při rozsvěcení vánočního 

stromku, k oslavám výročí města, k smutečnímu shromáždění u památníku obětí války. 

 

FS Praha 8 – Libeň  

Místní samospráva nás obvykle ignoruje, např. nereaguje na naše pozvání k slavnostním akcím nebo na naše prosby 

o otištění pozvánek v obecním zpravodaji (na rozdíl od bezprostředně sousedící Prahy 9, která je vstřícnější a kterou 

občas oslovujeme, protože nemá vlastní evangelický sbor). Na druhou stranu, i když dlouhodobě spolupráce 

nefunguje, farnímu sboru byly příslušnými odbory úřadu MČ Praha 8 poskytnuty dotace na péči o dětské hřiště, které 

provozujeme, a také na činnost pěveckého sboru Fusion. 

Výbornou přednášku měl pro pražskou pastorálku dlouholetý starosta Prahy 14 a člen libeňského sboru Radek 

Vondra. Upozornil na různé dokumenty a projekty, které jsou možnou spojnicí/platformou mezi místní veřejnou 

správou a církevními sbory.  

 

FS Beroun 

Spolupráce je velmi dobrá, na radnici to máme kousek, takže občas se s paní starostkou jen tak zastavíme na „kus 

řeči“. Když požádáme o příspěvek na kulturní činnost, dostaneme ho. Díky záštitě můžeme po městě plakátovat 

zdarma. Naše akce jsou propagované v Radničním zpravodaji. Spolupořádáme připomínku mistra Jana Husa a 

Jeronýma Pražského vždy koncem června: na náměstí přijde dav dětí z družin z okolí, s husitskou farářkou pro ně 

náš farář prezentuje nějaké vhodné téma, zapálí se oheň a proběhne koncert. Občas také farář mluví při různých 

příležitostech. 

 

FS Kladno 

Spolupráci s městem hodnotíme kladně. Spolupracujeme v několika oblastech. Do začátku minulého roku jsme mohli 

propagovat některé své akce v Kladenském měsíčníku. V současnosti nám město umožňuje propagaci akcí na 

internetu. Na internetových stránkách města je také medailonek o našem sboru. Město nás finančně podporuje. Např. 

loni nám zafinancovalo koncert za 10 000 Kč, přispělo nám 30 000 Kč na novou archivní skříň, a na opravu varhan 

49 000 Kč. Na věži magistrátu jsme opakovaně pořádali akci „Vyhlížení adventu“ s účastí veřejnosti. S městem se 

spolupodílíme na pomoci některým sociálním zařízením tak, že nám město poskytuje prostory zdarma na vánočním 

trhu a v obchodním centru, kde naši dobrovolníci prodávají zboží vyrobené v chráněných dílnách, včetně naší 

Diakonie. 

 



FS Praha 6 – Dejvice 

Městská část dlouhodobě a každoročně uděluje grant na podporu pěveckého sboru Naši pěvci. 

 

FS Praha 9 - Horní Počernice 

Farářka se potkává se starostkou i dalšími aktivními lidmi z městské části (zámek Chvaly, domluva s matrikou, 

vedení knihovny, atd. – nezřídka kontakty z ekumeny). 

Zapojili jsme se do naučné stezky Paměť národa – Po stopách Ferdinanda Vaňka: při příležitosti výročí Sametové 

revoluce byla na plotě umístěna tabule informující o účasti evangelického sboru na protitotalitních akcích v 

komunistické době (materiály dodala členka sboru). 

Farářka vstoupila do jednání se školami ohledně výuky náboženství – přes velice vstřícné reakce vedení škol se 

nepřihlásilo dost dětí. Velice dobré vztahy udržujeme s hornopočernickým zpravodajem, ochotně otisknou veškeré 

pozvánky i úvahy k zamyšlení. Spolupráci se Zpravodajem i městem koordinuje farářka s ostatními kolegy z dalších 

církví, se kterými se každé dva měsíce schází k dopolednímu sdílení, reflexi komunálního života a plánování 

společných akcí. 

 

FS Zruč nad Sázavou 

Dobrá komunikace s radnicí. Biblická hodina ve spolkovém domě a pozvánky pod záštitou města i pozvánka obecním 

rozhlasem. Pravidelné články v novinách. 

 

FS Praha 2 – Vinohrady 

Noviny pro Prahu 2 uveřejňují pozvánky na akce, které zašleme, dále nám vyšli vstříc se záborem chodníku na 

adventní trh. V minulosti si jednou vyžádali i duchovní slovo farářky. 

 

FS Praha 6 – Střešovice 

Grant městské části na pořádání Koncertů na kopci. 

 

FS Praha 3 – Žižkov 1 

Městská část nám pomáhá finančním příspěvkem při opravách památkově chráněné kaple. Umožňujeme Odboru 

kultury městské části Praha 3 pořádat v kapli většinou třikrát do roka koncert. Farář sboru vždy na koncertu vítá a 

má zamyšlení, většinou podle liturgického roku. 

V Radničních novinách „Praha 3“ byl do letošního roku pravidelný sloupeček Slovo z církví. Střídali se v něm všichni 

faráři z Prahy 3. Před 2 měsíci došlo ke změně formátu a rubrika vypadla. 

 

FS Dobříš 

Spolupráce s městem Dobříš se těší dlouhodobé přízni, každoročně podáváme žádost o granty a několik let býváme 

úspěšní (podpora celoročních aktivit, letní aktivity mládeže nebo rodinného pobytu). Skoro obecně zde platí, kdo se 

ozývá a s radnicí komunikuje, je vnímán a vedení města jej respektuje. Dlouhá léta tomu ovšem tak nebylo a ve městě 

jsme kladnou pozici získávali velmi pomalu. Vztah města bývá ovlivněn výsledky voleb a z nich vzešlým vedením. 

Pro informace vůči veřejnosti dostáváme prostor v měsíčníku Dobříšské listy, funguje také pronajatá vývěska na 

náměstí. V případě potřeby půjčujeme faru i kostel (vánoční koncerty gymnázia a sousední obce, sociální aktivity). 

Město nám zdarma udržuje pozemek před kostelem. Vedení města kladně vnímá velmi dobré ekumenické vztahy 

místních církví.  

Hořovice: vztah města k místnímu sboru (kaz. stanici) v podstatě není žádný, resp. neprojevuje se. Naše žádosti ať 

již ohledně řešení pozemku nebo podpory nebyly v minulosti (i přes ústní příslib pana starosty) vyslyšeny. O využití 

kostela pro město není zájem. Zcela nově jsme zahájili velmi dobrou spolupráci s Charitou pro provoz 

Nízkoprahového zařízení, které dostalo od města výpověď. Prostor pro informace v měsíčníku Měšťan dostaneme 

jen velmi omezený, příspěvky duchovního rázu jsou každoročně ignorovány. Naději na zlepšení vzájemného vztahu 

přesto držíme. 

 

Ústecký seniorát (březen 2020) 
 

FS Děčín 

Zpráva za období 2013 – 2020. Na začátku zmíněného období farář sboru navštívil primátora a vedoucí odboru 

sociálních věcí s nabídkou spolupráce. Pro nezájem ze strany města se spolupráci či jakoukoliv formu partnerství 



nepodařilo navázat. Přestože představitelé města byli pravidelně zváni na významné aktivity sboru, nikdy se 

nedostavili a ani odpovídajícím způsobem nereagovali. Poté, co vedení města převzala většina členů politické strany 

ANO, zástupci sboru přestali uvažovat o spolupráci s politickým vedením města. 

Spolupráce s jednotlivci z oblasti kultury se daří. Většinou však nepřekračuje rámec osobních kontaktů. 

 

FS Chomutov 

Městské muzeum propůjčovalo sboru kostel sv. Kateřiny, patřící městu, pro ekumenické bohoslužby. 

Předchozí kazatel spolupracoval s členy zastupitelstva při různých akcích. Náměstek primátora byl pozván na 

ekumenické setkání místních duchovních, došlo k oboustranné informaci. 

 

FS Libkovice pod Řípem 

Sbor má dobrou spolupráci s místním obecním úřadem. Během roku sbor pořádá ve svém kostele koncerty (ke Dni 

Matek, Noc kostelů, Vánoce atd.). Tato aktivita trvá několik let, navštěvuje ji řada posluchačů z obce i okolí. 

Obecní úřad přispěl peněžní částkou na opravu plotu, během roku se obec stará o posekání farní zahrady. 

 

FS Litoměřice 

Obecně asi byla případná spolupráce mezi sborem a místním zastupitelstvem v Litoměřicích dobrá, korektní, ne-li 

nadstandardní, ne málo kvůli mimořádnému postavení předchozího faráře Zdeňka Bárty v litoměřické komunitě. 

Také v tom hraje velkou rolu středisko Diakonie, my jsme asi trochu v jeho stínu.  

Na správě nemovitostí se město nepodílelo a nepodílí, prostředky sbor čerpal odjinud (JJ, evropské fondy). Sborový 

dům byl v r. 2010 zařazen mezi „památky místního významu“, protože v něm v r. 1989 vzniklo a sídlilo Občanské 

fórum.  

Máme vazby na místní občanskou společnost, prostřednictvím spolupráce s „Miliónem chvilek pro demokracii“, 

zapojili jsme se do oslav 30. výročí Listopadu 1989 (ekumenická bohoslužba). Diakonie je příjemcem každoročních 

dotací města. 

 

FS Roudnice nad Labem 

Obec podporuje práci s dětmi příspěvkem na konkrétní akce (Noc kostelů – program pro děti, dětský tábor), 

půjčuje místní sál pro sborové akce, oznamuje akce sboru ve čtvrtletním věstníku, v obecních vývěskách i 

v místním rozhlase. Obec přispěla na opravu havarijního stavu střechy, podporuje a doporučuje schválení 

žádostí o finanční prostředky na záchranu kostela jako kulturní památky, vyjádřila přání podílet se po 

opravě kostela na úpravě, údržbě i využití prostor kolem kostela. 

 

FS Teplice 

Spolupráce s městem se zatím nerozvíjí. Město trochu podporuje sbor finančně (varhany, festival). S 

představiteli jiných denominací se sbor dohodl, že se městu půjde představit. 

 

FS Třebenice 

Bývalá starostka je členka staršovstva sboru, kurátor sboru členem místního zastupitelstva, farář sboru a 

kurátor členy kulturní komise. Manželka faráře založila v obci dramatický obor ZUŠ a skupinu dospělých 

ochotníků. Farář s manželkou se zapojili do dění města organizací koncertů, návštěvami školy a mateřské 

školy s programem křesťanským i kulturním, pravidelným přispíváním do regionálního časopisu. Farář 

pomáhá s hudebním doprovodem při akcích města (jarmarky, vystoupení „Třebenických žen“, vystoupení 

dětí ze sboru i ZUŠ). Ve spolupráci s „Obchůdkem jednoho světa“ a místní ZŠ připravuje sbor každoročně 

„Třebenické férové dny“. Ve spolupráci se sousedy pořádá sbor každým rokem „Poděkování za úrodu“ – 

zahradní slavnost Díkčinění přes hranice církevní ne/příslušnosti. 

Těmito aktivitami dochází k propojení života obce a sboru. Finančně město sbor nepodporuje, sbor o to 

nežádal. Při organizaci koncertů však město svým financováním umožňuje pozvat soubory a umělce, které 

by si sbor nemohl dovolit. Za sborové akce, konané pro veřejnost ve veřejných prostorách (sál radnice), 

město nežádá nájem; vnímá je jako službu obci. 

 



FS Ústí nad Labem 

Město evangelický sbor v Ústí dlouho nijak nevnímalo. Snad se to mění v poslední době, kdy sbor začíná 

být víc vidět. Město přispívá každoročně částkou 2.500 Kč na akci „Dny evropského dědictví“. O dalších 

finančních příspěvcích města za posledních 16 let nevíme. Sbor spolupracuje se zastupitelem opozice, 

bývalým místostarostou obvodu, na místních charitativních projektech. 

Ve spolupráci s YMCA sbor usiloval o zřízení křesťanské dětské skupiny na faře v Ústí, náměstek primátora 

(ODS, zakladatel a kazatel místní evangelikální církve) podpis připojil, radní městské části (ANO) věc 

zdržovali, takže žádost nebyla včas podána. Žádali jsme o financování opravy krytiny věže kostela a 

hromosvodu z krajského havarijního fondu, ač žádost splňovala všechny náležitosti, dotace přidělena 

nebyla. 


