Zpráva ze 193. zasedání ÚR dne 12. května 2018
Květnové zasedání ústřední rady se konalo v rekreačním zařízení Betlém v Janských Lázních, které
patří naší církvi a spravuje je Institut evangelizace a pastorace (IEP).
Jednání zahájil pobožností br. Vít Koutný, který se zamýšlel nad Desaterem Božích přikázání.
V následné modlitbě přítomní vzpomněli na sestru farářku Dagmar Spáčilovou, která zemřela 10.
května ve věku 86 let.
V ideovém referátu, vedeném br. patriarchou T. Buttou, vzala ústřední rada na vědomí zápis
z biskupské rady, jež zasedala předchozího dne.
Dále ústřední rada přijala zprávu o konání katechetické konference 23. dubna a seznámila se se
zápisy z jednání svých poradních komisí – koordinačního týmu ke 100. výročí CČSH a pastorační
komise.
V souvislosti s pozvánkou na kolokvium, pořádané ekumenickou komisí pro studium 17. století dne
22. května, bude ÚR hledat nové spolupracovníky pro tuto komisi z naší církve.
V organizačně-právním referátu, vedeném ses. finanční zpravodajkou M. Niemec Studenovskou, se
ústřední rada mj. seznámila s aktuálním složením všech svých poradních komisí, do nichž každá
diecéze může nominovat dva zástupce.
Byla schválena smlouva na zhotovení projektové dokumentace pro vybudování půdní vestavby
v objektu Wuchterlova 3, Praha 6.
Ústřední rada obdržela průběžnou informaci o postupu implementace nařízení EU o ochraně
osobních údajů (GDPR). Pověřenými pracovníky, na které je možné se v této záležitosti obracet, jsou
br. Jan Švábenický a ses. Jana Krajčiříková.
Ústřední rada jmenovala tříčlennou dozorčí radu Husitské diakonie.
Byla rovněž schválena smlouva o dílo na zhotovení expozice dětské místnosti v Centru Mistra Jana
Husa v Husinci.
Ústřední rada vyslechla podrobnou zprávu Mgr. Petra Číška, ředitele IEP, o provozu a postupné
rekonstrukci RZ Betlém. ÚR vyslovila poděkování pracovníkům IEP a především správci objektu panu
Janu Kiššovi za jejich práci. Požádala o vypracování návrhu postupu další obnovy a koncepce širšího
využívání objektu ve více možných variantách.
Ve finančním referátu, vedeném ses. finanční zpravodajkou, ÚR vyslechla pravidelnou průběžnou
zprávu o hospodaření.
ÚR schválila podporu akce Setkání žen tří zemí, která se bude konat 20. – 24. 6. 2018 v Praze.
ÚR vzala na vědomí informaci o poskytnutí dotace od Jihočeského kraje ve výši 200.000,- Kč na
provoz CMJH v Husinci.
V ekumenicko-zahraničním referátu, vedeném br. biskupem F. Štojdlem, ÚR mj. aktualizovala
zastoupení CČSH v poradních komisích ERC. Diecéze mohou navrhnout další spolupracovníky jako
náhradníky.
Bratři O. Nováček a J. Zítka se v červnu zúčastní třídenního programu pro pracovníky křesťanských
médií v Bruselu.
Br. patriarcha bude naši církev zastupovat na synodu Evangelické zemské církve v Anhaltu.
V tiskovém referátu, vedeném br. patriarchou, vzala ÚR na vědomí zprávu o zasedání redakční rady
ČZ a schválila objednání příručky Denní čtení 2019.
V referátu specifických služeb a misie, vedeném br. biskupem D. Tonzarem, ÚR vzala na vědomí
podepsání memoranda mezi Letištěm Praha a ERC o spolupráci v oblasti duchovní podpory v případě
mimořádných událostí.
V personálním referátu, vedeném br. patriarchou, ÚR mj. schválila udělení kněžského svěcení ses.
Kateřině Ortmanové a ses. Markétě Macháčkové z pražské diecéze.
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