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Milé sestry, milí bratři,

věříme, že Vás stejně jako nás trápí případ zpronevěry peněz z účtů naší církve. Chtěli bychom se 
s Vámi podělit o výsledek diskuse v našem sboru, a pokud se Vám to bude zdát příhodné, pozvat 
Vás  k pomoci, kterou se pokoušíme zorganizovat.

Chceme zdůraznit, že jsme nehodnotili, kdo a co a proč udělal nebo neudělal. Bez ohledu na otázky 
po příčinách  této zpronevěry cítíme být členy povšechného sboru (tedy celé naší církve), jemuž teď 
na konkrétní účely chybí jeden a půl milionu korun, které naší církvi darovaly zahraniční církve. 

Víme, že synodní rada v této situaci nevyhlásila žádnou podpůrnou sbírku a chápeme i důvody, 
které ji k tomu vedou. Věříme, že stejně jako vy bychom byli rádi, aby mohly být dokončeny akce 
(většinou opravy budov), jejichž financování bylo naplánováno ze zpronevěřených peněz. Proto 
jsme  navrhli našemu sborovému shromáždění založení „Fondu povšechného sboru“, který by měl 
alespoň částečně pokrýt tuto ztrátu.

Založení tohoto fondu i jeho pravidla sborové shromáždění na Vinohradech schválilo. Tato pravidla 
jsou sepsána ve Statutu, který Vám posíláme společně s tímto dopisem. Snažili jsme se je 
formulovat tak, aby bylo zřetelné, kdo a za jakých podmínek smí se shromážděnými penězi 
nakládat. Uvědomujeme si, že otázka kontroly nad penězi je právě v tomto případě věc velmi 
citlivá. 

Nejde nám však jen o doplnění financí. Jsme přesvědčeni, že by bylo dobré dát solidárním gestem 
najevo také zahraničním dárcům, že si jejich darů vážíme a že nám není jedno, když část jimi 
darovaných peněz zmizela dřív, než mohly pomoci.. 

Proto Vás prosíme - pokud Vám tyto myšlenky také nejsou cizí a Vaše možnosti Vám to dovolují, 
abyste se k nám přidali a do „Fondu povšechného sboru“ přispěli částkou, kterou budete považovat 
za rozumnou. 

Jsme si vědomi toho, že celkový obnos, který bychom takto chtěli shromáždit, je vysoký. Pokud by 
však každý sbor mohl dát ze svých peněz osm tisíc korun, této částky bychom dosáhli. Víme však, 
že to není v možnostech každého sboru. Obracíme se tedy na sbory majetnější s prosbou, zda by v 
případě, že se rozhodnou do „Fondu povšechného sboru“ přispět, zvážily i možnost vyššího daru. 
Hodnotnou a vítanou pomocí jsou  i  dary jednotlivců.

Vedle statutu „Fondu povšechného sboru“ najdete v příloze k tomuto dopisu také stručné 
informace, kam a jakým způsobem je možné Váš dar poukázat. 

Děkujeme.
S bratrským pozdravem

Staršovstvo Farního sboru v Praze 2 - Vinohrady 

Ester  Čašková, farářka Jana Šarounová, kurátorka

 V Praze  28. dubna 2009
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Informace o Fondu povšechného sboru

Informace pro příspěvky od sborů 

Pokud se rozhodnete poskytnout dar Fondu povšechného sboru, zašlete ho prosíme na zvlášť 
zřízený účet č. 19 – 946349/0800 s variabilním symbolem  čísla svého sboru.

Informace pro příspěvky od jednotlivců

Fond je otevřený  i jednotlivým dárcům. Pokud byste chtěli přispět  jako jednotlivci, prosíme, 
abyste kontaktovali účetní vinohradského sboru s.Janu Fučikovskou – fuci.jana@seznam.cz, která 
Vám obratem sdělí Váš osobní variabilní symbol k identifikaci platby a také vystaví potvrzení o 
daru.

Nakládat s penězi smí ve smyslu statutu pouze představenstvo: G.Frey-Reininghaus za ekumenické 
oddělení synodní rady, .....……................. za předsednictvo synodu  a  Matěj Cháb za zakládající 
sbor Vinohrady.

Všechny přispěvatele s radostí zpravíme o tom, kolik se ve fondu nachází peněz (ke dni napsání 
těchto informací je to již  125 000,- korun) a také o jejich užití.
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