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Příloha k tisku 17 k návrhu č. 2/1 na zřízení FS ČCE v Roztokách 

NÁVRH NA ZŘÍZENÍ NOVÉHO FARNÍHO SBORU V ROZTOKÁCH 

 I.  HISTORIE A SOUČASNÝ STAV KAZATELSKÉ STANICE ROZTOKY  

Historie kazatelské stanice 

Historie evangelického společenství v Roztokách spadá do roku 1941, kdy byla 
založena kazatelská stanice sboru ČCE v Libčicích nad Vltavou. Její fungování je 
datováno do roku 1984. 

V Roztokách se v posledních sedmi letech dalo dohromady vícero převážně mladých 
rodin s vazbami na své původní, většinou pražské sbory. Spontánně ale došlo též ke 
vzniku nového lokálního společenství. V roce 2014 se evangelické i ekumenické 
rodiny žijící v Roztokách začaly scházet k bohoslužbám v moderní budově sdružení 
Roztoč 1x za měsíc. S vedením bohoslužeb vypomáhali kazatelé především 
pražských sborů například Pavel Pokorný, Pavel Kočnar, David Balcar. Od roku 2016 
bylo společenství vedeno jako nově reaktivovaná kazatelská stanice sboru Libčice 
nad Vltavou a dva zástupci kazatelské stanice se stali členy libčického staršovstva. 
Bohoslužby vedl 1x za měsíc libčický farář Tomáš Cejp, který zároveň dojížděl do 
Roztok na vedení biblických hodin pro děti a biblických hodin pro dospělé. 
Bohoslužeb se již v té době účastnilo asi 30 lidí, v některé neděle i 60 lidí včetně dětí. 

Od podzimu 2020 získala roztocká stanice možnost scházet se pravidelně v nově 
opravené a městem spravované vile a začaly probíhat konzultace se seniorátním 
výborem ohledně zřízení kazatelského místa pro Roztoky a o případném založení 
nového farního sboru. 

Aby mohla mít kazatelská stanice v Roztokách svého faráře, bylo potřeba během léta 
2021 kazatelskou stanici přefařit pod sbor ČCE v Praze 8 – Kobylisy, který 
disponoval volným kazatelským úvazkem (Příloha č. 5 – Statut kazatelské stanice 
Roztoky). Sborovým shromážděním v Kobylisích byla zvolena 19. 9. 2021 farářka 
Anna Pokorná kazatelkou pro Roztoky, která zahájila oficiálně svojí práci 1. 
10.  stejného roku. 

V září byl rovněž zvolen v Roztokách výbor kazatelské stanice ve složení Magdaléna 
Marková (předsedkyně), Anna Kaucká (pokladník), Jan Ratiborský. Všichni tři jsou 
členy sboru ČCE v Praze - 8 Kobylisích. 

Aktivity kazatelské stanice 

1. BOHOSLUŽBY- 1. a 3. neděli v měsíci, připravována je nedělní škola pro děti  
2. DUCHOVNÍ SETKÁNÍ pro rodiny s dětmi - 1x za 14 dní, probíhá od září 2021 
3. BIBLICKÉ HODINY pro mladší školní děti - 1x za 14 dní, probíhá od září 2021  
4. BIBLICKÉ HODINY PRO DOSPĚLÉ -  1x za 14 dní, od 19. 10. 2021 
5. PŘEDNÁŠKY A AKCE PRO VEŘEJNOST – první přednáška proběhne 4. 12. 

– farář Vojen Syrovátka o své knize Pohled zpět. 
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     Postupně chceme do konce roku 2021 přidat: 

6. SETKÁNÍ PRO STARŠÍ DĚTI A PŘEDNÁŠKY či diskusní večery pro mládež. 
7. AKCE – spolupodílení se na akcích města a spolků – Knižní trhy, Vánoční 

trhy, Živé Jesličky apod. 

 

Struktura kazatelské stanice a předpokládaného sboru 

Zástupci kazatelské stanice realizovali v dubnu 2021 anketu, jejímž cílem bylo zjistit 
strukturu účastníků aktivit KS a finanční možnosti kazatelské stanice. Ankety se 
zúčastnilo 15 evangelických nebo ekumenických rodin z Roztok, které se aktivit 
pravidelně účastní. Celkem se jedná o cca 57 osob (včetně dětí). Potenciál je však 
větší, protože ne všichni anketu vyplnili a někteří se aktivit účastní jen příležitostně. 
Dle pravidelných záznamů o počtu účastníků bohoslužeb lze celkový potenciál 
nového sboru odhadnout až na 70 osob (včetně dětí). 

Věková struktura kazatelské stanice dle provedené ankety je: 

● dospělí lidé ve věku 18 – 55 let (celkem 27 osob) 
● předškolní děti (celkem 8 dětí) 
● mladší školní děti 6 – 11 let (celkem 5 dětí) a děti ve věku 11 – 18 let (celkem 

17 dětí). 

Mezi účastníky aktivit roztockých evangelíků je nemálo ekumenických (především 
katolických) a necírkevních přátel. Z celkového počtu účastníků aktivit roztocké 
kazatelské stanice je členy ČCE 32 osob. Předpokládáme, že po založení nového 
farního sboru Roztoky se postupně stane členy nově vzniklého sboru 40 osob včetně 
dětí. 

Roztočtí evangelíci se podílejí na životě našeho města. Z mnohých setkání si 
přinášíme pocit, že lidí, kteří by měli zájem o naše společenství, by mohlo přibývat. 

Ohraničení obvodu nově vzniklého sboru 

Roztoky jsou město nacházející se severně od Prahy na levém břehu řeky Vltavy při 
ústí Únětického potoka. Město Roztoky má jedinou část, která se rozkládá 
v katastrálních územích Roztoky u Prahy a Žalov na ploše 8,13 km². 

V těsné blízkosti Roztok se nachází obce Únětice u Prahy, Úholičky, Velké Přílepy, 
Klecany, Zdiby a také městské části Prahy - Lysolaje, Sedlec, Suchdol. 
Předpokládáme, že i z těchto lokalit by v budoucnu mohli vzejít noví členové nově 
vzniklého sboru. Tento předpoklad stavíme na skutečnosti, že z těchto míst dojíždí 
velké množství dětí do roztocké ZŠ Zdeňky Braunerové, ZŠ Sedmihlásek a na 
kroužky a akce pořádané různými spolky v Roztokách.   

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Praha
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vltava
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9An%C4%9Btick%C3%BD_potok_(p%C5%99%C3%ADtok_Vltavy)
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8C%C3%A1st_obce
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDalov
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Ohraničení obvodu budoucího sboru 

 

II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU NA VZNIK NOVÉHO SBORU V ROZTOKÁCH 

Sbor v místě bydliště 

Návrh na vznik nového farního sboru v Roztokách vychází z přání většiny evangelíků 
v této lokalitě, aby vznikl sbor v místě jejich bydliště a stal se tak centrem společného 
setkávání a sdílení křesťanské zvěsti. Rozhodnutí založit samostatný sbor jsme 
opakovaně diskutovali uvnitř celého roztockého společenství i v rámci užší skupiny 
se seniorem Romanem Mazurem. Výsledky jednotlivých jednání můžeme doložit 
zápisy ze schůzek a prezenčními listinami. 

Považujeme za důležité, aby roztocký farář byl přímo s Roztoky provázán, byl 
přítomen alespoň 2x v týdnu, účastnil se komunitního života a podílel se na rozvoji 
místního evangelického společenství. Výhledově bychom si přáli, aby farář/farářka 
v Roztokách bydlel/a. 

Misijní význam 

Se vznikem nového sboru se zvýší povědomí v roztocké komunitě a obci o existenci 
evangelického sboru a aktivitách, které jsou s ním spojené. 

Chceme být otevřeným místem evangelické církve, podporovat setkávání lidí všech 
generací, různých povolání a zájmů. Chceme šířit evangelickou tradici a zároveň 
podporovat ekumenickou sounáležitost a společné aktivity s našimi přáteli z ostatních 
denominací či bez příslušnosti k církvi. 

Roztoky jsou typické pro svůj bohatý kulturní život a propojování lidí různých 
věkových skupin a náboženství v rámci komunitních akcí (Masopust, Svátek světel, 
Vánoční trhy, Živé jesličky). Domníváme se, že propojení komunitních a kulturních 
aktivit s aktivitami nově založeného sboru má potenciál přispět k rozšíření 
evangelického sboru v Roztokách. 
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III. DOLOŽENÍ ZÁJMU A PODPORA OKOLNÍCH SBORŮ 

Doložení zájmu o vznik nového sboru 

K doložení zájmu o založení sboru v Roztokách dle článku č. 2 odst. 1 Řádu o správě 
církve byla uskutečněna podpisová akce – Petice za vznik nového farního sboru 
ČCE V Roztokách. Podepsaní svým podpisem stvrdili, že po založení nového sboru 
se stanou jeho členy se všemi povinnostmi, které z členství vyplývají. 

Petiční archy jsou součástí tohoto návrhu jako Příloha č. 1. 

Podpora a vyjádření okolních sborů 

Členové výboru kazatelské stanice společně s farářkou Annou Pokornou požádali 
okolní sbory o vyjádření k návrhu založit samostatný sbor ČCE v Roztokách 
s ohledem na čl. 2 odst. 3 Řádu o správě církve. O toto vyjádření jsme požádali 
staršovstva sboru ČCE ve Střešovicích, Dejvicích, Libčicích nad Vltavou a 
Kobylisích. Jejich stanoviska byla zaslána na seniorátní výbor a jsou Přílohou č. 2 a), 
b), c) a d) tohoto návrhu. 

 

IV.  PLÁN NA ROZVOJ SBOROVÉHO ŽIVOTA V ROZTOKÁCH  

1. Rozšíření stávajících aktivit 

Stávající aktivity jsou nastavené na 0,5 úvazku farářky Anny Pokorné, která zahájila 
oficiálně svojí práci v Roztokách 1. října 2021. 

Předpokládáme zachování stávajících aktivit kazatelské stanice a jejich postupný 
rozvoj během dvou let. 

Současně s návrhem na založení nového sboru budeme žádat o misijní kazatelské 
místo. Zatím žádáme o podporu na dva roky, i vzhledem k okolnostem, že je sestra 
farářka Pokorná do roku 2023 zvolená na 0,4 úvazek ve sboru ČCE Praha - 
Smíchov. V závěru dvouletého období 2022 - 2024 zhodnotíme dosavadní rozvoj 
sboru a na jeho základě budeme pravděpodobně žádat o prodloužení podpory 
misijního kazatelského místa, ovšem už s ohledem na aktuální situaci.  
 
Věříme, že nám snížené finanční náklady v počátcích budování sboru dovolí 
rozvinout sborovou činnost ve vícero oblastech. Budeme se věnovat rozvoji 
sborových aktivit a zároveň myslet i na obětavost na venek – podílet se na pomoci 
slabším, rozvíjet diakonickou a dobrovolnickou činnost apod.  

Na rok 2022 – 2024 předpokládáme tento rozvoj aktivit: 

Farářka Anna Pokorná bude dojíždět do Roztok na 2 dny v týdnu + neděle. 

BOHOSLUŽBY: do 8/2023 2 x měsíčně  

Od 9/2023 bohoslužby pravidelně (z toho 2-3 neděle v měsíci povede farářka Anna 
Pokorná, na čtvrtou neděli oslovíme hosty, případně studenty teologie apod.) 
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SETKÁNÍ V TÝDNU: 3-4 setkání probíhající ve dvou dnech (pro děti, dospělé i starší 
generaci) ekumena atd. (administrativa, seniorátní povinnosti faráře; kazuálie (křty, 
svatby, pohřby) a pastorační činnost 

AKCE PRO VEŘEJNOST, spolupráce s místními spolky  

SPOLUPRÁCE S DOMOVEM SENIORŮ, NEMOCNICÍ, ŠKOLAMI – spíše nárazově, 
více na dobrovolné bázi, častější práce by se již nevešla do 0,5 úvazku stávající 
kazatelky, ale lze se v rámci sboru domluvit na rozdělení činností – ve sborech dobře 
funguje tzv. křesťanská služba – dobrovolníci navštěvující potřebné atd. oslovení 
rodičů žáků ZŠ Braunerova a ZŠ Sedmihlásek s nabídkou aktivit sboru ČCE 
v Roztokách. 

SPOLUPRÁCE S OKOLNÍMI SBORY – společné akce především se sborem 
v Libčicích nad Vltavou (Ekumenická pizza, Otevřená zahrada) a sborem na 
Smíchově, kde bude současně Anna Pokorná farářkou (do září 2023). Dále také se 
sbory, se kterými mají roztočtí blízké vztahy vzhledem k dlouholetému členství a také 
vzhledem k zakotvení některých roztockých mládežníků – Střešovice, Strašnice, 
u Klimenta, Dejvice. 

EKUMENICKÁ SPOLUPRÁCE – s farním sborem Římskokatolické církve 
v Roztokách a se sborem Církve československé husitské. S katolíky navážeme 
na pravidelná setkávání nad Biblí. Se sborem CČSH na sdílení prostor v minulosti. 

 

2. Zajištění stabilních prostor pro sborové aktivity 
 
HAUROWITZOVA VILA – Bohoslužby budou i nadále probíhat v historické nově 
zrekonstruované vile v Tichém údolí 125, která je v pronájmu sdružení Roztoč na 
základě Smlouvy uzavřené do roku 2030, aktivity ČCE jsou součástí této Smlouvy 
(Příloha č. 3). 
Ve vile je k dispozici velká sborová místnost pro cca 60 lidí, WC a příslušenství, 
prostorná kuchyň, předsíň a kancelář, která je však v současné době využívána 
sdružením Roztoč a ZŠ Sedmihlásek. K vile náleží i terasa a rozlehlá veřejná 
zahrada. 
 
ATELIÉR JUNGMANNOVA – prostory sdružení Roztoč poskytnuté na základě 
Smlouvy o spolupráci (Příloha č. 4).  Prostory, ve kterých jsou realizovány duchovní 
setkávání pro rodiče s dětmi a biblické hodiny pro dospělé.  
 
FARNÍ KANCELÁŘ – nově máme v plánu pronajmout prostory výhradně pro potřeby 
sboru – farní kancelář, která by mohla sloužit i jako místnost pro menší setkání, 
rozhovory. 
 

3. Postupné vybavení sborové místnosti a kanceláře 

V současné době disponujeme jako kazatelská stanice 30 evangelickými zpěvníky 
i s dodatky, kancionály, kalíšky na VP a společně se sdružením Roztoč máme 
k dispozici elektrické varhany, které jsou stabilně umístěny ve vile v Tichém údolí. 
Objednáno máme v současné době 30 nových zpěvníků. 
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V plánu máme zakoupení kazatelského pultíku, stolu Páně a kalichu. 

Postupně budeme rovněž vybavovat kancelář v nově pronajatém prostoru.  

4. Volba staršovstva a faráře nově vzniklého sboru 

Po vyhlášení nového sboru synodní radou bude potřeba udělat evidenci všech členů 
nově vzniklého sboru, proběhne sborové shromáždění, dojde k volbě staršovstva, 
volbě kurátora, proběhnou jednání o volbě faráře a následně proběhne volba faráře. 

  

V. ZPŮSOB DOSAŽENÍ JEDNOTLIVÝCH CÍLŮ A JEJICH UDRŽITELNOST 

1. Rozšíření stávajících aktivit 

● pravidelné reflektování zájmu o sborové aktivity (staršovstvo nového sboru, 
komunikace se členy sboru, komunikace s farářkou sboru, setkávání u kávy 
apod.) 

● propagace aktivit - roztocký měsíčník ODRAZ, facebookové stránky, vytvoření 
webových stránek sboru, příspěvky do Českého bratra apod. - dobrovolníci 

● nabídka aktivit rodičům žáků ZŠ Braunerova a ZŠ Sedmihlásek - farářka + 
dobrovolníci 

● nabídka aktivit v domově pro seniory, v nemocnici - farářka + dobrovolníci 

● spolupráce se sdružením Roztoč a dalšími spolky - pravidelné setkávání přátel 
Roztoče (1x za měsíc ve čtvrtek) 

2.  Zajištění stabilních prostor pro sborové aktivity   

● pravidelná komunikace se sdružením Roztoč a městem Roztoky - farářka + 
zvolený kurátor 

● schůzka a navázání spolupráce ohledně využití (pronajmutí) prostor u Církve 
československé husitské. Oslovení dalších subjektů ve městě k možnému 
pronájmu kanceláře (Středočeské muzeum, kavárna Vratislavka, 
Římskokatolická farnost Roztoky, u přátel ve vilové části v Tichém údolí apod.) 

3. Vybavení sborové místnosti a kanceláře 

● pořídíme z naspořených peněz, z darů a saláru členů sboru. 

● jakmile bude sbor v Roztokách zřízen, požádáme Město Roztoky o účelovou 
neinvestiční dotaci – oblast kultury nebo podpora spolkové činnosti - 
https://www.roztoky.cz/nabidka-grantu  

4. Volba staršovstva a faráře nově vzniklého sboru 

● ve všech krocích budeme postupovat podle Řádu o správě církve a celý 
postup budeme konzultovat s právníkem ČCE a seniorátním výborem PS. 
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VI. FINANČNÍ ROZVAHA 

Předpokládané příjmy 

V rámci ankety, která byla realizována na jaře tohoto roku, se 15 rodin závazně 
jmenovitě přihlásilo k přispívání konkrétní částky na náklady spojené s kazatelskou 
stanicí. Tato částka činí v ročním souhrnu na salárech a darech 180 000 Kč.  Je 
pravděpodobné, že založením nového sboru se tato částka navýší, protože většina 
lidí převede své členství z okolních sborů ČCE, kde platí salár, do sboru 
v Roztokách. 

Dle pravidelných záznamů a výpisu z účtu jsou celkové výnosy ze sbírek při 
bohoslužbách KS průměrně 950 Kč. Při bohoslužbách 2x měsíčně lze předpokládat 
výnosy ze sbírek okolo 20 000 Kč ročně. 

Celkově počítáme tedy s finanční částkou 200 000 Kč ročně. Předpokládáme, že se 
vznikem sboru dojde i k navýšení členů a živé společenství bude motivovat další lidi 
k zapojení se do sborového života a v neposlední řadě i ke členství v roztockém 
sboru.  

V současné chvíli máme u FS ČCE v Praze 8 – Kobylisích zřízen samostatných účet 
pro potřeby naší kazatelské stanice. Tento účet je určen pro zasílání darů a saláru 
momentálních přátel kazatelské stanice Roztoky a roztockých členů sboru ČCE v 
Praze 8 - Kobylisy. 

 

 

 

Předpokládané náklady  

Předpokládané náklady na provoz farního sboru v letech 2022 – 2024 

Pronájem 
prostorů pro 
sbor 

Repartice 
(odhad 
výdajů za 
rok) 

Příspěvek 
na 
cestovné 
ročně)  

Pohoštění po 
bohoslužbách 

+ křesť. 
služba 

Provozní 
náklady*  

Příspěvek 
na bydlení 

Celkem 
(ročně) 

5 000 kč 

měsíčně 

30 000 kč 1 850 kč 500 kč 

měsíčně  

500 kč 

měsíčně 

5 360 kč 

měsíčně 

168 170 kč 

* spotřební materiál farní kanceláře 
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Rozpis po letech 

9/2022 – 12/2022 

Pronájem 

prostorů pro 

sbor 

Repartice 

 

Příspěvek 

na 

cestovné  

Pohoštění, 

křesť. služba 

Provozní 

náklady  

Příspěvek 

na bydlení 

Celkem 

(za 

období) 

5 000 kč 

měsíčně 

30 000 kč 1 850 kč 

(Za 4 

měsíce 

620 kč) 

500 kč 

měsíčně  

500 kč 

měsíčně 

5 360 kč 

měsíčně 

56 060 kč 

1/2023 – 12/2023 

Pronájem 

prostorů pro 

sbor 

Repartice 

 

Příspěvek 

na 

cestovné 

ročně)  

Pohoštění, 

křesť.  služba 

Provozní 

náklady  

Příspěvek 

na bydlení 

Celkem 

(ročně) 

5 000 kč 

měsíčně 

30 000 kč 1 850 kč 500 kč 

měsíčně  

500 kč 

měsíčně 

5 360 kč 

měsíčně 

168 170 kč 

1/2024 – 8/2024 

Pronájem 

prostorů pro 

sbor 

Repartice 

 

Příspěvek 

na 

cestovné  

Pohoštění, 

křesť.  

služba 

Provozní 

náklady  

Příspěvek 

na 

bydlení 

Celkem 

(za období) 

5 000 kč 

měsíčně 

20 000 kč 1 850 kč 

(za 8 

měsíců 1 

230 kč)  

500 kč 

měsíčně  

500 kč 

měsíčně 

5 360 kč 

měsíčně 

112 110 kč 

 

Kontaktní osoba pro zpracování návrhu: Anna Kaucká, výbor kazatelské stanice 
Roztoky, sbor ČCE v Praze 8 - Kobylisy, email: annakaucka@seznam.cz, tel: 
+420 777 800 363 

mailto:annakaucka@seznam.cz
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Příloha č. 1 – Petice za vznik nového farního sboru ČCE v Roztokách 
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Příloha č. 2a – Stanovisko FS ČCE v Praze 6 – Střešovicích k založení nového farního 

sboru v Roztokách  
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Příloha č. 2b – Stanovisko FS ČCE v Praze 6 – Dejvicích k založení nového farního 

sboru v Roztokách  
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Příloha č. 2c – Stanovisko FS ČCE v Praze 8 – Kobylisích k založení nového farního 

sboru v Roztokách  

 

 

  



4. zasedání 35. synodu ČCE (19. – 21. května 2022) Příloha k T 17, N 2/1 

 (Komise C, D) 

 

13 
 

Příloha č. 2d – Stanovisko FS ČCE v Libčicích nad Vltavou k založení nového farního 

sboru v Roztokách  
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Příloha č. 3 – Smlouva o pronájmu mezi sdružením Roztoč a městem Roztoky  
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Příloha č. 4 – Smlouva o spolupráci mezi sborem ČCE v Praze 8 – Kobylisy 

a sdružením Roztoč  
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Příloha č. 5 – Statut kazatelské stanice Roztoky 
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