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Výroční zpráva Sboru Jednoty bratrské v Rychnově nad Kněžnou za rok 2015

Úvodní slovo
Milí přátelé!
Naše společnost se potýká se spoustou různých témat: uprchlíci, Islámský stát, chování prezidenta
republiky, vztah k Evropské Unii, inkluze na základních školách, a určitě bychom našli další. Mnohá tato
aktuální témata v nás a v našich blízkých probouzejí strach, hněv, bezmoc, nenávist, silná slova. Jiní reagují útěkem do virtuálních světů různých podob od drog přes počítačové hry či životem v závislosti na
zvýšené hladině adrenalinu. V tom všem jsme vděční, že jsme objevili něco či spíše někoho, kdo dává
věcem smysl. Jsme rádi, že místo žehrání a hospodské moudrosti můžeme pomáhat skutečně potřebným
okolo nás. Náš Bůh nás nevede do pasivity, ale do hledání jeho cest, jak druhým zjevit jeho lásku a zájem. Zdálo by se, že naše služba lidem na Rychnovsku je stále stejná. V jistém smyslu to tak je. Ježíš nám
dává sílu být vytrvalí a nevyhořet po pár letech komplikované práce s lidmi. Zůstávajíc ve spojení s Ním
můžeme milovat i ty, se kterými to není opravdu mnohdy jednoduché – samozřejmě z různých důvodů.
Nicméně naše služba minulý rok dostala obrovský impulz: rozhodli jsme se koupit dvě budovy
v širším centru Rychnova nad Kněžnou. Budovy č.p. 372 a 373 bývalé „hasičárny“ jsme téměř rok
„dolovali“ od majitele, České republiky, která je prodávala ve výběrovém řízení několik let. V prosinci
2015 jsme tento boj vybojovali, a když píši tyto řádky, máme za sebou první sborovou brigádu na
budovách i podanou žádost o grant ve výši 4,135 mil. Kč od EU na rekonstrukci č.p. 372.
Nové budovy nám pomohou sjednotit naše aktivity i aktivity spřáteleného OD5K10 pro veřejnost
pod jednu střechu: Rodinné centrum Rybka, NZDM Centrum 5KA, Občanskou poradnu Rychnov nad
Kněžnou, volnočasové kroužky, doučování romských dětí na prvním stupni…
Nová budova je však spojena i s novým velkým projektem sociálního podnikání. V budově
č.p. 372 bychom rádi od 1. dubna 2017 provozovali bistro a kavárnu pod hlavičkou námi založeného
Restart Rychnov, s.r.o. Dále bychom rádi rozvinuli podnikatelskou aktivitu Hodinového manžela. Obě
aktivity budou zaměstnávat dlouhodobě nezaměstnané – naší touhou je, aby uplatnění našli místní
Romové. Podnikat chceme eticky a kvalitně s vědomím, že všanc dáváme svou dobrou pověst. Generovaný zisk chceme použít na naše veřejně prospěšné aktivity.
Podnikání se možná někomu nezdá dost duchovní. My však navazujeme na odkaz našich duchovních otců z Jednoty bratrské, kteří podnikali ve velkém a zisk pomohl k rozvoji misií, škol, sirotčinců,
špitálů a dalších potřebných zařízení.
Už nyní zažíváme, že náš sbor nové Boží výzvy sjednocují a vedou nás k opravdovějšímu křesťanství.
Mgr. Martin Vlasák,
správce sboru Jednoty bratrské v Rychnově n. Kn.
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Historie církve a sboru
Stručná historie Jednoty bratrské
1457
			

Skupina křesťanů odmítajících zkaženost tehdejší církve i husitské násilí zakládá
v Kunvaldu u Žamberku Jednotu bratrskou (původně bratři zákona Kristova).

16. st.
Zlatý věk Jednoty bratrské: kvalitní školy, špitály, sbory, tisk knih, tvorba překladu
			Bible Kralické.
17. st.

Jednota bratrská je pobělohorskou rekatolizací vyhnána z Českých zemí.

1727
			
			

Jednota bratrská je obnovena v Saském Herrnhutu na panství M. L. Zinzedorfa a tvoří
ji především moravští exulanti – potomci členů Jednoty bratrské, kteří utíkají
za svobodným vyznáváním své víry.

18. st.
		
			
			

Herrnhutský sbor zažívá misijní probuzení – odchází z něj více než 100 misionářů
a Jednota bratrská zakládá sbory v Severní Americe mezi Indiány, v Grónsku mezi
Eskymáky, v Indii, Palestině, Pobaltí, v Africe i po Evropě (Německo, Holandsko,
Velká Británie).

1870

Jednota bratrská se vrací zpět do Českých zemí. Prvním sborem je Potštejn.

Novodobá historie Sboru Jednoty bratrské v Rychnově nad Kněžnou
1999

První veřejné akce ještě Potštejnského sboru v Rychnově nad Kněžnou.

2000

Přestěhování sboru z Potštejna do Rychnova.

2001

Oficiální vznik Sboru Jednoty bratské v Rychnově nad Kněžnou.

2001

Založení Agapé, o.s. provozovatele Občanské Poradny Rychnov nad Kněžnou.

2002-3
			

Pořádání K-festivalu v Rychnově nad Kněžnou pro širokou veřejnost
(divadlo, volnočasové aktivity, koncerty, křesťanské promluvy).

2005

Rychnovský sbor zakládá Sbor Jednoty bratrské v Dobrušce.
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2007
			

Členové sboru zakládají OD5K10, o.s. pro zastřešení služby s neorganizovanou 		
a rizikovými jevy ohroženou mládež.

2008
			

OD5K10, o.s. začíná provozovat preventivně volnočasové Centrum 5KA pro 			
neorganizovanou mládež – členové sboru působí jako zaměstnanci a dobrovolníci.

2008
			

Lektor OD5K10, o.s. začíná na ZŠ a SŠ na Rychnovsku realizovat semináře 			
primární prevence.

2008
			
			

Sbor Jednoty bratrské v Rychnově nad Kněžnou zakládá Rodinné centrum Rybka, 		
které organizuje kluby pro rodiče (zejména na mateřské a rodičovské dovolené)		
s jejich dětmi, besedy s odborníky na výchovu i jednorázové akce pro celou rodinu.

2010
			

Centrum 5KA se transformuje na sociální službu Nízkoprahové zařízení pro děti 		
a mládež. Tým se rozšiřuje z 2 na 4 placené pracovníky a profesionalizuje se.

2012

Občanská poradna Rychnov nad Kněžnou slaví 10 let služby veřejnosti.

2012
			

Na sborové dovolené obnovuje své členství ve sboru 17 dospělých, sbor okolo 		
deseti dalších přátel a svými aktivitami oslovuje okolo 1500 lidí ročně.

2012
			

Začátek pravidelných křesťanských setkání v domácnostech s některými 			
Rychnovskými Romy.
						

2013
			

Centrum 5KA a RC Rybka slaví v červnu 5. let fungování uspořádáním velkého
dětského dne.

2013
			

Sbor začíná podnikat s prodejem vlastních designových křesťanských triček
a tvorbou grafiky. Cílem je použít zisk na rozvoj sociálních aktivit sboru.

2013
Sbor pořádá první běh Kurzu Alfa – základů křesťanství pro zájemce mimo církev. 		
			Aktivita se setkává s velkým zájmem a je opakována v roce 2014–2016.
2015

Sbor rozšiřuje podnikatelské aktivity o nabídku prací hodinového manžela.

2015
			
			

Sbor kupuje dvě propojené budovy v širším centru Rychnova n. Kn. a začíná proces 		
shánění dotací a rekonstrukce. Novou vizí je v prostoru provozovat bistro a kavárnu 		
jako sociální podnikání.

2015
			

Sbor tvoří 16 sloužících (plnoprávných členů), dalších 10 přátel sboru (zůstávající)
a oslovuje dalších cca 1500 lidí z regionu (přicházející).
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Aktivity sboru

Shromka mi dávají pocit, že patřím do
Boží rodiny. Je to místo, kde se můžeme
navzájem povzbuzovat a mít mezi sebou super přátelství. Miriam, 20 let

	Nedělní shromáždění sboru
Pravidelná setkání asi dvaceti dospělých a několika dětí i v roce 2015 sloužila jako povzbuzení pro
každodenní život vedený Bohem. Byl to čas, kdy
jsme se mohli navzájem povzbudit, co jsme s Ježíšem zažili během týdne, chválit ho křesťanskými
písněmi a účastnit se kázání, které často probíhalo interaktivně.

Skupinky žen, mužů, Romů a mládeže, modlitební setkání
Vedle nedělí jsme Jsem vděčný za další chlapy, jejich
se vídali také přes zpětnou vazbu a povzbuzení. Jsem
týden na menších rád za naše přátelství.
Standa, 38 let
setkáních, kde jsme
mohli probírat důvěrnější otázky našich životů a navzájem si poradit
a modlit se za sebe. Takto fungovalo setkání
mladších a starších žen, můžu, Romů a mladých
dobrovolníků. Jednou za 14 dní se někteří z nás
setkávali kvůli společnému modlitebnímu zápasu za aktuální výzvy našeho sboru, církve i společnosti.

Kurzy Alfa

V mnoha věcech mi Alfa otevřela oči.
Přinesla spoustu nových informací, přiměla mě přemýšlet o věcech,
o kterých jsem nikdy předtím nepřemýšlela a zamyslet se nad sebou samou. 		
Iva, 16 let

Po velkém úspěchu kurzů v roce 2014 jsme pokračovali i v roce 2015.
12 večerů a společného
víkendu se účastnily desítky lidí – křesťanů i hledajících. Několika mladým lidem Alfa pomohla
najít vztah s Bohem i nová přátelství.
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Společná sborová dovolená
Proběhla v hotelu Renospond u Skutče. Zúčastnilo
se jí přes padesát členů, hostů a přátel sboru. Byla
to výborná příležitost se víc poznat a navázat ještě hlubší vztahy a přátelství. Na sborové dovolené
proběhl jeden křest a dva lidé vstoupili do našeho
sboru.
Sborovku jsem si moc užila, vždycky ráda trávím čas s naší sborovou
rodinou a přáteli. O to víc, když se
společně můžeme radovat ze křtu
a obnovovat sborovou smlouvu.
Lenka, 24 let

	Další jednorázové akce
Na společném víkendu mužů se mi
líbila přátelská atmosféra a upřímný
zájem účastníků o životy druhých.
Přemek, 29 let

Na podzim 2015
jsme uspořádali
výjezd mužů ze
sboru do Ústí
nad Orlicí. Zúčastnilo se ho 10 mužů. Tématem
bylo podobně jako loni „Životní poslání“. Mohli
jsme udělat určitou inventuru našich slibů a plánů z minulých let. Pro mnohé to byla potřebná
zpětná vazba.

Během roku jsme uspořádali několik společných sborových obědů a grilování. Společně
jsme pořádali vánoční sborovou besídku, které se zúčastnilo okolo 35 lidí a také společného
PředSilvestra.

Spolupráce s křesťany z jiných církví
Jako správce sboru jsem se dál scházel na ekumenických snídaních s dalšími duchovními křesťanských církví v okolí. Sešli jsme se dvakrát. Podařilo se domluvit ekumenickou akci pro mládež – promítání filmu o práci křesťanů mezi Romy. Vzájemné ekumenické vztahy s většinou okolních církví jsou
na přátelské úrovni.
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Podnikání
Rok 2015 byl plný dalších kroků v našem úsilí vytvořit další stabilní zdroj příjmů vedle darů členů
a dotací. Prodej našich křesťanských trik přes
e-shop Krestanskatricka.cz se ztrojnásobil. Díky
dalším prodejům na různých akcích (koncerty, festivaly, atd.) jsme se dostali na 600 prodaných kusů
trik. Okrajově jsme se dále věnovali grafickým
pracím v podobném rozsahu jako v roce 2014.
Klíčové rozhodnutí přišlo na podzim, kdy jsme se
rozhodli rozjet službu hodinového manžela. Aktivita se ujala a byla hned po několika měsících zisková.

Pana Džobáka jsem chtěl překvapit několika různorodými pracemi. Zabudovat sušák, spravit vrata, instalovat domovní zvonek, natřít podlahu v garáži, spravit
židli. Ale nepřekvapil jsem. Byl na všechno připravený
a vše udělal. Co zrovna neměl (betonovou směs), tak
si hned opatřil. Věděl, co a jak dělat, a hlavně okamžitě postřehl, co je příčinou problému nebo jak to
nejlépe udělat. Jak se říká – poctivý fachman. A navíc
umí komunikovat, je vstřícný, slušný, pozorný.
PhDr. Oldřich Čepelka, Hodkovice nad Mohelkou

Výhled dalšího podnikání sboru do budoucna je spojen s koupí nových budov. V jedné z nich by od roku
2017 mělo vzniknout bistro s kavárnou. Naší vizí je sociální podnikání, které je zaměřeno na zapojení
dlouhodobě nezaměstnaných do našich aktivit.

Koupě budov čp 372 a 373 v Rychnově nad Kněžnou
Již nějaký rok jsme přemýšleli o získání vlastních sborových prostor. Cílem nebylo vytvoření duchovního svatostánku, ale multifunkčního prostoru, kde nedělní bohoslužby budou sice důležitou, ale pouze
jednou z mnoha nabízených aktivit lidem okolo nás. Nakonec jsme v roce 2015 zakoupili dvě spojené
budovy bývalé hasičárny. Budovy vyžadují rozsáhlou rekonstrukci. Jako „náhodou“ se právě v době
koupě objevila možnost čerpat z programu IROP EU na vybudování zázemí pro sociální podnik. Tato

RYCHNOV NAD KNĚŽNOU - REKONSTRUKCE OBJEKTU JB

RYCHNOV NAD KNĚŽNOU - REKONSTRUKCE OBJEKTU JB

varianta krémová bílá / písková
PERSPEKTIVA 2
VARIANTA 2

varianta krémová bílá / písková
PERSPEKTIVA 3
VARIANTA 2

07/2015

Výroční zpráva Sboru Jednoty bratrské v Rychnově nad Kněžnou za rok 2015

07/2015

|9

možnost korespondovala s naší vizí sborového prostoru – v neděli by tam bylo sborové shromáždění
a přes týden kavárna, či něco podobného. Poradenská firma Tima nám během podzimu 2015 a prvních měsíců 2016 pomohla připravit projekt na rekonstrukci na 4,9 mil Kč., z čehož 85% by platila EU.
Nyní čekáme na výsledek žádosti. Rádi bychom dále žádali i na zbytek prostor.
Koupi budovy financovali členové sboru, kteří se dobrovolně zavázali splácet úvěr.

OD5K10, z.s.

OD PĚTI K DESETI

V roce 2007 členové našeho sboru založili OD5K10
jako nástroj služby mladé generaci. OD5K10, o.s.
provozuje Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Centrum 5KA, semináře primární prevence
na ZŠ, volnočasové aktivity, tábory a Občanskou
poradnu v Rychnově nad Kněžnou. Nově se
v roce 2015 podařilo rozjet doučování romských
dětí na prvním stupni ZŠ. Nějakou formou se na
práci OD5K10, z.s. v roce 2015
5KA mi dává naději a radost. Nabízí podílelo více než 15 lidí – jako
mi pomocnou ruku.
zaměstnanci na plný úvazek, na
Anonymní uživatel Centra 5KA
DPP nebo jako dobrovolníci.

Rodinné centrum Rybka – historie a cíle
Historie a vývoj aktivity
2008
				
				

Vznik Klubu pro maminky Rybka při OD5K10, o.s., otevřeno jedno dopoledne týdně. 		
Jednorázové akce pro rodinu (Broučkiáda, Drakiáda, Historické hry), výtvarné dílny, 		
besedy s odborníky o výchově.

2010
				
				

Vznik Rodinného centra Rybka jako aktivity Sboru jednoty bratrské v Rychnově nad
Kněžnou. 2x týdně otevřeny Kluby pro rodiče s dětmi, Úspěšné získání grantů
od MPSV, Královéhradeckého Kraje, Města Rychnov n. Kn.

2011

Nová vedoucí RC.

2012
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Další dobrovolnice a nová pracovnice RC. Balet Magnificat v Rychnově nad Kněžnou 		
přilákal 250 lidí.
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2013
				
2015

Oslavy 5 let výročí vzniku se účastnilo 300 Rychnováků. Představení Labyrint světa
a Ráj srdce od Víti Marčíka shlédlo 270 Rychnovských.

		

RC pořádá první běh kurzu Výchova dětí ve věku do 10ti let.

Cíle RC Rybka
		 • Pomoci rodičům vyjít ze sociální izolace, do které jsou často v období rodičovské
				
dovolené uvedeni.
		 • Posílení fungování rodiny jako celku.
		 • Rozvoj vztahu rodiče s dítětem.
		 • Posilování rodičovských kompetencí a tím i sebedůvěry rodičů ve výchově.
		 •	Aktivizace rodičů nabídkou různých činností, besed, dalšího vzdělávání.
		 • Příprava na změnu sociální role – mateřství a otcovství.

Rodinné centrum Rybka – aktivity
Kluby pro rodiče s dětmi
s možností základního
individuálního poradenství
Kluby probíhaly každé úterý od 9.00 do 11.30.
Setkání vždy zahrnovala nabídku herničky, tanečních a hudebních aktivit i kreativního vyrábění pro děti. Rodiče se mohli s dětmi všech
těchto aktivit účastnit či komunikovat spolu
navzájem. Základní sociální poradenství fungovalo tak, že se konkrétní rodiče obraceli na vedoucí rodinného centra se svými problémy a ta
jim poskytovala základní individuální poradenství tím, že je vyslechla a ocenila jejich ochotu
o problémech komunikovat a dále je přeposlala
do vhodné instituce (sociální služba, úřad, jiná
služba). Bylo uspořádáno 52 klubů pro rodiče
s dětmi. Klubů se zúčastnilo 50 rodičů a 60
dětí. Rodiče se klubů zúčastnili 230krát a děti
287krát.
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Kurz Výchova dětí do 10ti let pro rodiče
Kurz probíhal od 15. října 2015 do 17. prosince
2015 vždy ve čtvrtek od 9.30 do 11.00. Všech deset setkání kurzu proběhlo dle podobného scénáře: úvodní občerstvení a pozdravení účastníků
kurzu, dále proběhla diskuze nad aplikací principů
z minulé lekce do praxe za poslední týden, pak následovalo promítání DVD s promluvou dle setkání
kurzu, pokračovalo se interaktivním cvičením ve
cvičebnici, kterého se většinou účastnili oba rodiče a které se vyhodnotilo v celé skupině. Na závěr
probíhala řízená diskuze všech účastníků dle otázek ve cvičebnici. Účastníci si kurz chválili: možnost diskuze a zapojení i domácích úkolů. Jeden
pár odchodil kurz i přes to, že dojížděl každý týden
cca 35 km tam a zase zpět. Kurzu se zúčastnilo celkem 8 rodičů. 6 rodičů mělo 80% docházku. Všichni se zapojovali do řízených diskuzí, domácích
úkolů a společných cvičení.

Aktivity pro celou rodinu:
Účast na dni sociálních
služeb 18. 6. 2015
RC Rybka nabídlo dětem skákací hrad a stolky
s kreslením po celou dobu konání akce.

Výtvarné řádění
v parku 20. 6. 2015
Pro děti a rodiče byly připraveny desítky aktivit a soutěží zejména s výtvarnou tématikou. Dále byly k dispozici i aktivity pro starší děti i rodiče – například obří
nafukovací atrakce. Akce byla intenzivně připravována, ale vzhledem k silnému dešti došlo k předčasnému ukončení akce asi dvě hodiny před jejím koncem.
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Cesta broučků s lampiónky 31. 10. 2015
Lampionový průvod začínal na Starém náměstí v centru Rychnova nad Kněžnou, vedl přes Zámecký
park až na prostor za Hotelem Panorama, kde v cíli na účastníky čekaly soutěže. Ti, kdo absolvovali
alespoň tři soutěže, byli odměněni perníčky. Pro všechny byl připraven horký čaj. Vše zpříjemňovala
dětská hudba a moderátor.

Zpětná vazba od návštěvnice Rodinného centra
Milá „Rybko, rybičky i rybáři“ moc děkuji za příjemné a kreativní prostředí, které pro nejmenší i maminy pravidelně vytváříte. Díky vám je pro nás s dcerkou úterní dopoledne plné pohody, zpěvu, her
a úžasných tvořivých nápadů. Přeji vám, ať váš „rybníček“ i nadále vzkvétá a doporučuji každé mamince, ať se přijde podívat, jak odpočinkově a společensky může vypadat dopoledne na mateřské
dovolené.
Monika,
návštěvnice RC Rybka
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Finanční zpráva – Sbor Jednoty bratrské v RK
Účetní ztráta za rok 2015
Stav pokladny k 31. 12. 2015
Stav běžného účtu k 31. 12. 2015
Náklady
z toho RC Rybka
z toho sborové podnikání
Materiál
z toho RC Rybka
z toho sborové podnikání
Prodané zboží – sborové podnikání
Cestovné
Náklady na reprezentaci
z toho RC Rybka
Telefony, poštovné
z toho RC Rybka
z toho sborové podnikání
Nájemné
z toho RC Rybka
z toho sborové podnikání
Ostatní služby související s podnikáním
Ostatní služby
z toho RC Rybka
z toho sborové podnikání
Mzdové náklady
z toho RC Rybka
z toho sborové podnikání
Zákonné sociální a zdravotní pojištění
Zákonné sociální náklady (stravenky, zákonné pojištění)
Daň z nemovitosti
Ostatní daně a poplatky
z toho sborové podnikání
Úroky (ze zápůjčky na zakoupení budovy)
Dary (jiným sborům, dílům atd.)
Náhrady nákladů (NNSN)
Účastnické poplatky a školné
z toho RC Rybka
Jiné ostatní náklady
Zůstatková cena prodaného DHNM (prodej pozemku v Potštejně)
Daň z příjmu
z toho sborové podnikání
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- 43 239,80 Kč
49 138,00 Kč
978 357,57 Kč
1 302 635,43 Kč
101 214,91 Kč
160 231,61 Kč
26 337,20 Kč
2 299,00 Kč
6 450,00 Kč
81 958,86 Kč
25 360,00 Kč
35 605,77 Kč
2 727,91 Kč
18 884,00 Kč
76,00 Kč
7 518,00 Kč
31 000,00 Kč
15 000,00 Kč
1 000,00 Kč
51 543,75 Kč
163 970,39 Kč
962,00 Kč
151,00 Kč
358 783,00 Kč
79 950,00 Kč
7 500,00 Kč
50 638,00 Kč
13 165,00 Kč
38,00 Kč
1 690,00 Kč
500,00 Kč
52 554,46 Kč
194 646,00 Kč
120 000,00 Kč
11 878,00 Kč
200,00 Kč
5,00 Kč
57 358,00 Kč
7 220,00 Kč
3 610,00 Kč

Výroční zpráva Sboru Jednoty bratrské v Rychnově nad Kněžnou za rok 2015

Výnosy
1 259 395,63 Kč
z toho RC Rybka
101 214,91 Kč
z toho sborové podnikání
257 020,20 Kč
Tržby z prodeje služeb
122 190,00 Kč
z toho RC Rybka
6 900,00 Kč
z toho sborové podnikání
105 160,00 Kč
Tržby z prodeje zboží – sborové podnikání
151 860,00 Kč
Úroky (z běžného účtu, ze zápůjček)
60 907,43 Kč
Jiné ostatní výnosy – sborové podnikání
0,20 Kč
Tržby z prodeje DNHM (prodej pozemku v Potštejně)
230 000,00 Kč
Přijaté příspěvky (dary členů a přátel sboru)
285 611,00 Kč
z toho na RC Rybka
7 314,91 Kč
Přijaté příspěvky (sbírky)
73 827,00 Kč
Přijaté příspěvky na provoz od Jednoty bratrské v ČR
248 000,00 Kč
Provozní dotace RC Rybka
87 000,00 Kč
z toho Město Rychnov nad Kněžnou
45 000,00 Kč
z toho Královéhradecký Kraj
42 000,00 Kč
Děkujeme všem, kteří podporovali práci našeho sboru. Vaší pomoci si vážíme.

ROZVAHA ke dni 31. 12. 2015

Aktiva:
Pozemky
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - budova
Zápůjčky
Zboží na sklade a v prodejnách
Pokladna
Bankovní účty
Odběratelé
Poskytnuté provozní zálohy
Jiné pohledávky
Celkem

418 867,00 Kč
1 405 914,00 Kč
1 140 474,00 Kč
81 907,20 Kč
49 138,00 Kč
978 357,57 Kč
1 015,00 Kč
5 548,00 Kč
-345,00 Kč
4 080 875,77 Kč

Pasiva:
Dodavatelé
Ostatní závazky
Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení
Zúčtování s institucemi zdravotního zabezpečení
Dan z příjmu
Ostatní přímé daně – zálohová
Ostatní přímé daně – srážková
Výdaje příštích období
Vlastní jmění
Vlastní jmění (finanční dary na budovu)
Ostatní dlouhodobé závazky - zápůjčky
Výsledek hospodaření
Celkem

1 192,00 Kč
23 487,00 Kč
3 906,00 Kč
1 674,00 Kč
7 220,00 Kč
-1 999,00 Kč
1 923,00 Kč
8 288,50 Kč
1 744 276,95 Kč
123 831,00 Kč
2325316,12 Kč
-43 239,80 Kč
4 080 875,77 Kč

Výroční zpráva Sboru Jednoty bratrské v Rychnově nad Kněžnou za rok 2015

| 15

Kde nás najdete?

Centrum 5KA – Komenského 39, 516 01 Rychnov nad Kněžnou.

Údaje o Sboru

Sbor Jednoty bratrské v Rychnově nad Kněžnou,
Komenského 39, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Tel.: 728 939 412 (Mgr. Martin Vlasák – správce sboru)
E-mail: sbor@jbrychnov.cz
www.jbrychnov.cz, www.rcrybka.cz, www.krestanskatricka.cz, www.hodinovymanzelrychnov.cz
www.jbcr.info
IČ: 46459456, nejsme plátci DPH Bankovní spojení: 2000445818/2010, Fio Banka, a.s.

Sbor Jednoty bratrské v Rychnově nad Kněžnou je registrován v rejstříku Ministerstva kultury jako církevní právnická osoba.

Sbor Jednoty bratrské v Rychnově nad Kněžnou je součástí reformační církve Jednoty bratrské
v ČR (www.jbcr.info). Jednotu bratrskou v ČR tvoří 29 sborů a 4 misijní místa, které mají asi 800 plnoprávných členů. Svými různorodými aktivitami každoročně oslovuje přes 50 900 lidí ve společnosti.
Jednota bratrská v ČR je součástí UNITAS FRATRUM, Světové Jednoty bratrské, jejíž součástí jsou
sbory na pěti kontinentech a hlásí se k ní přibližně milion věřících.

