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Vítězný Beránek
The Lamb, who has conquered
odvěký symbol Jednoty bratrské
The age-old emblem of Unitas Fratrum

Biskup Jednoty bratrské
Jan Blahoslav (1523–1571)
The Bishop of the Ancient Unity
Jan Blahoslav (1523-1571)
Biskup Jednoty bratrské
Jan Amos Komenský (1592–1670)
The Bishop of the Ancient Unity
Jan Amos Komenský (1592-1670)
Biskup obnovené Jednoty bratrské Mikuláš
Ludvík, hrabě z Zinzendorfu a Pottendorfu
(1700–1760)
The Bishop of the re-newed Unitas Fratrum (the Moravian
church) Nikolaus Ludwig, the count of Zinzendorf and
Pottendorf (1700-1760)

Poslání Jednoty bratrské
Moravian Church Mission
Naším posláním je oslovit společnost právě tam, kde žijeme. Především v oblasti duchovní, ale také sociální, zdravotní,
vzdělávací či kulturní a v neposlední řadě i v praktické pomoci. Děje se tak skrze místní sbory a jejich občanské aktivity,
které reagují na potřeby svého okolí. Patří mezi ně například rodinná, mateřská a komunitní centra, volnočasové a nízkoprahové organizace pro děti a mládež, programy primární prevence, nadace, aktivity pro seniory a služba nemocným. Dále
pak mateřské, základní a střední školy, další školská zařízení a kromě toho i poctivé podnikání, které je zdrojem financí
právě pro všechny tyto činnosti.
Nejsme však pouze sociálně-ekonomickou organizací, zůstáváme především církví, která není uzavřená v sakrálních budovách a nedělních shromážděních. To nejdůležitější v životě Jednoty bratrské se odehrává v obyčejných všedních dnech, ve
vztazích s lidmi, kteří žijí okolo nás.
Usilujeme o to, aby nás lidé neviděli jen jako „dobré křesťany“, ale mohli pozorovat živého Ježíše se vší Jeho láskou i autoritou a byli povzbuzení ke změně svých životů tak, jak to Ježíš Kristus udělal i v nás.
Ne my, ale On dokáže oslovit člověka v jakékoli době. A má co říci.

Our mission is to reach out to the society right where we live. Primarily in the spiritual matter, but also in the social, health, educational
or cultural area and last but not least in practical help. This is done through our Church congregations and their civil activities directly
connected to the needs of the local communities. Among these activities there are family and community centres, leisure-time and low
-threshold organizations for youth and children, primary prevention programs, foundations, activities for elderly people and health care.
We cannot forget kindergartens, primary and secondary schools and other educational organizations and furthermore fair business,
which is the source of financing all non-profit activities.
But we are not merely social-economical organization, above all we are a Church which is not isolated in the sacral buildings and
Sunday gatherings. The most important things happening in the Moravian church happen in everyday life, in relationships with people
living around us.
Our aim is that people do not see in us only „good Christians“. We want them to see living Christ with all his love and authority and we
want them to be encouraged to get their lives changed by Jesus as he has done in ours.
Only He can reach out to people in any period of our history, not us. And He has a lot to say.

Záznamy biskupa Matouše Konečného z předbělohorské
doby, viz www.matouskonecny.jbcr.cz
The records made by bishop Matouš Konečný before the battle of White
Mountain. See www.matouskonecny.jbcr.cz
Ivančický kancionál (1564)
The hymn-book of Ivančice (1564)
Poprava českých pánů na Staroměstském náměstí roku 1621
An execution of leaders of the Bohemian revolt at the Old-Town Square in 1621

Domek ve východočeském Kunvaldu, kde roku 1457 vznikla
Jednota bratrská
A house in the Eastern-Bohemia town of Kunvald, a place where the Ancient
Unity was founded in 1457

Původní Jednota bratrská
The Ancient Unity
Jednota bratrská se zrodila po husitských válkách v Čechách ovlivněna myšlenkami Petra Chelčického. Mezi její nejvýznačnější představitele patřili Řehoř Krajčí, Lukáš Pražský, Jan Blahoslav nebo Jan Amos Komenský. Protireformace po
bitvě na Bílé hoře znemožnila Jednotě bratrské další existenci a řada jejích členů odešla do zahraničí.
The Unity of the Brethren, known as Unitas Fratrum, Iglesia Moravia or the Moravian Church was born after the Hussite wars in Bohemia and was
influenced by the teachings of Petr Chelcicky. Among the most influential representatives we can find Rehor Krajci, Luke of Prague, Jan Blahoslav or Jan
Amos Comenius. The Counter-reformation, which took place after the battle of White Mountain, made the existence of the Unity impossible and many of
its members left the country.

Domorodci v Surinamu - na
jednom z míst, kde Jednota
bratrská působí
The natives of Surinam – at one of the
places, where the Moravian church has
been active
Křest indiánů v Americe
The baptism of the Native Americans
Plachetnice Irene, na níž se plavili
členové Jednoty bratrské na svých
cestách přes Atlantik
Irene, the sailing boat, on which the
members of the Moravian church, sailed
when crossing the Atlantic
Dobová mapka s návodem cesty
z Hamburku do Kodaně
A period map with the instructions for the
journey from Hamburg to Copenhagen

Obnovená Jednota bratrská
Renewed Unitas Fratrum
V letech 1722 až 1727 našlo několik rodin z Moravy útočiště v Sasku, na panství hraběte Mikuláše Ludvíka Zinzendorfa.
Založily osadu Herrnhut (Ochranov) a obnovily Jednotu bratrskou. Ta se záhy rozšířila nejen po Evropě, ale doslova po
celém světě. Ovlivnila národy na Karibských ostrovech a v Latinské Americe, působila mezi indiány v Severní Americe,
oslovila Inuity v Grónsku, Newfoundlandu a na Aljašce, zasáhla jižní a centrální Afriku, Austrálii nebo Indii. Dnes je Jednota bratrská ve světě známá pod latinským názvem Unitas Fratrum nebo jednoduše Moravská církev.
During 1722 to 1727 several families from Moravia (a part of the Czech kingdom) found an asylum in Saxony, on the estate of Nikolaus Ludwig of Zinzendorf. They built a village of Herrnhut and renewed the Unitas Fratrum. The Church then spread not only throughout Europe but literally in the whole
world. It influenced the nations living in Caribbean islands and Latin America. Its members worked among Indians in North America, reached out to
Inuits in Greenland, Newfoundland and Alaska, affected South and Central Africa, Australia or India. Today the Church is known in the world under its
Latin name Unitas Fratrum or simply as the Moravian Church.

Kazatelé a předáci Jednoty
bratrské při obnovení práce
v Mladé Boleslavi roku 1907
Preachers and leaders of the
Moravian church during work
renewal in Mladá Boleslav in 1907
Opis uznání Jednoty bratrské
za státem povolenou církev,
vpravo detail kolku na uznání
s datem 22. října 1919
The transcript showing the
endorsement of the Moravian church
by state, on the right you can see the
detail of the tax stamp from
22 October, 1919
Biskupové Karel Reichel
a Václav Vančura
Bishops Karel Reichel and Václav
Vančura

Jednota bratrská v zemi otců
Moravian Church in the land of their fathers
Do své vlasti se Jednota bratrská vrátila po protestantském patentu z roku 1861, který částečně zrovnoprávnil postavení
evangelíků vůči katolíkům. První sbor byl založen roku 1870 v Potštejně. Od počátku se stejně jako v minulosti Jednoty bratrské rozvíjela sociální i misijní práce. Státem uznanou církví se Jednota bratrská na území Rakouska-Uherska stala poté, co se
ve Vídni přihlásila o registraci na základě říšského zákona z roku 1880. Jednota bratrská zpočátku užívala názvy Evangelická
církev bratrská nebo Ochranovská církev bratrská, její původní jméno Jednota bratrská jí bylo přiznáno v roce 1921. Od
roku 1946 má v Československu i vlastní biskupy a počínaje rokem 1957 je v celosvětovém svazku Jednoty bratrské (Unitas
Fratrum) samostatnou provincií.
The Moravian Church returned back to the Czech countries after the protestant patent, which accorded relatively equal rights of protestants towards the
catholics, in 1861. The first congregation was founded in Potstejn in 1870. And as in the old Moravian Church the missionary and social work began
straight away. The Church became officially acknowledged by the government after it applied for registration based on the imperial law from 1880. The
Moravians started using such names as Evangelic church of brothers or Herrnhut Church of brothers. Only in 1921 they were admitted to use their original name Unitas fratrum. Since 1946 the Church has had their own bishops in former Czechoslovakia and in 1957 it was declared as an independent
province in the union of the world Unitas fratrum.

Povolání do služby pro správce romského sboru
v Novém Městě pod Smrkem, rok 2016
The ordination to the priesthood in a gipsy congregation in
Nové Město pod Smrkem, in 2016
Otcové mají v rodičovství
nezastupitelnou úlohu
Fathers have an irreplaceable role in parenting

Jednota bratrská po roce 1989
Moravian Church after 1989
Po roce 1989 využila Jednota bratrská nové možnosti, které přinesla svoboda. Sbory se více otevřely veřejnosti, začala
vznikat další díla ve vzdělávací a sociální oblasti. Jednota bratrská také započala novou práci v zahraničí.
The Moravian Church used new opportunities which came with the freedom after 1989. The congregations opened their doors to public and other activities started to arise in the educational and social area. The Church also began its work abroad.

Současnost / The present
V současnosti tvoří Jednotu bratrskou v České republice 30 sborů. Církev rozvíjí celou řadu veřejně prospěšných aktivit pro
všechny věkové skupiny. Provozuje mateřská a rodinná centra, nízkoprahové kluby a volnočasové aktivity, nezapomíná ani
na seniory, zřizuje vlastní školy a školská zařízení. Provoz těchto děl podporuje po vzoru svých předků vlastním podnikáním
a štědrostí členů. Jednotě bratrské dodnes zůstal blízký také odkaz sloužit potřebným i v jiných národech.
Naše současná společnost se potýká s krizí hodnot a identity. I proto jsme tu, abychom lidem okolo sebe přinášeli nezištnou Boží
lásku, pravdu i praktickou pomoc. Pracujeme v oblasti výchovy, vzdělávání, kulturních a společenských zájmů každé věkové
skupiny. Jde nám o všechny generace dnešní společnosti. Podporujeme je v tom, aby lidé znovu začali věřit, že má smysl žít
aktivně pro druhé. Přejeme si být v tom sami dobrým příkladem. Naším vzorem je vzkříšený Ježíš, který nám k tomu dává sílu.
Nowadays the Moravian Church has 30 congregations in the Czech republic. The Church develops a range of activities for all age groups. It organizes
family centers, low-threshold clubs and leisure-time activities. It does not forget the elderly either and apart from that it founds its own schools and school
institutions. These activities are supported by business and generosity of the Church members in the same way as their ancestors supported their work in
the past. The Church has also kept its heritage of serving the needy in other nations.
Our current society has been struggling with the crisis of values and identity. This is another reason for being here, to bring our neighbors, fellows and friends
the unconditional love of God, the truth and practical help. We work in the fields of upbringing, education, cultural and social interests of every age group.
We care for all generations of today’s society. By supporting them we try to restore their trust in the meaningfulness of active involvement in different levels of
the society life. We wish to be a good personal example in this effort and resurrected Jesus is our model who also gives us strength to do all this.

Ochranov (Herrnhut) v Sasku, kde
byla obnovena Jednota bratrská
Ochranov (Herrnhut) in Saxony, where Unitas
Fratrum was re-newed (Moravian church)
Pamětní mince k výročí 550 let od
založení Jednoty bratrské vydaná
Českou národní bankou
Commemorative coin for the 550th
anniversary of the founding of Unitas Fratrum,
issued by the Czech National Bank

Hosté pamětního dne v prostorách
Senátu PČR
Guests of the Commemorative day in the
premises of the Senate of the Czech Republic

Téměř 600 let
Almost 600 years
Jednota bratrská v posledních letech prožívala mnoho významných výročí. V roce 2012 oslavila „dokonalé půlkulatiny“: 555
let od svého založení, což připomněl pamětní den v Senátu PČR s názvem Jednota bratrská – poklad národní historie a vydání
knihy 555 let Jednoty bratrské v datech. V roce 2017 jsme si připomněli 155 let od rozhodnutí o návratu Jednoty do vlasti a 60
let od vyhlášení českého díla za samostatnou provincii světové Jednoty bratrské. Zanedlouho poté přišlo 400 let od Bitvy na
Bílé hoře a od poprav na Staroměstském náměstí. V roce 2022 jsme oslavili 300 let od založení Herrnhutu, místa obnovení
Jednoty bratrské, a konečně se završilo plných 565 let od samotného vzniku naší církve. Všechny tyto milníky prožíváme
s vděčností Bohu za to, že navzdory všem dějinným zvratům Jednotu zachoval a přivedl zpět domů, do země jejího vzniku.
The Moravian Church has had many important anniversaries in the past few years. In 2012 it celebrated a “perfect” anniversary: 555 years since its founding. This occasion was remembered by the commemorative day in the Senate of the Czech republic called “Moravian Church - the treasure of the national
history” and by publishing the book 555 years of the Moravian Church in dates. In 2017 we celebrated 155 years since the decision of the Moravian Church
to return to its homeland and 60 years since declaring the Czech mission as an independent province of the World Moravian Church. No long after this came
400 years since the Battle on the White Mountain and the execution in the Old town square. In 2022 we celebrated 300 years since founding Herrnhut, the
place of renewing the Moravian Church and finally all these dates are completed by 565 years since the original founding of our Church. We take all these
milestones with the gratitude towards God for keeping the Moravian Church despite all the historical changes and bringing it back to the land of its origins.

Sbory
Congregations
Jednou z významných hodnot byla vždy pro Jednotu bratrskou autenticita – život v opravdovosti Kristova charakteru. Všude
tam, kde jsou lidé, kteří jsou ochotní takto následovat Krista, vznikají sbory a misijní místa.
Authenticity has always been one of the important values of the Moravian Church, especially the life in earnest of Christ’s character. And everywhere where
one can find people willing to follow Christ in such a way, there are also Moravian congregations and missions.

Sbory:
Congregations:

Misijní oblasti:
Missions:

BENEŠOV – www.jbbenesov.cz
ČESKÁ LÍPA – www.jbcl.cz
DOBRUŠKA – www.jbdobruska.cz
FRÝDLANT V ČECHÁCH
HEJNICE – www.mostarna.info
HOLEŠOV – www.jbholesov.webnode.cz
HRÁDEK NAD NISOU – www.jbhradek.cz
CHOCEŇ – www.jbchocen.cz
CHRASTAVA – www.jbchrastava.cz
IVANČICE – www.jbivancice.cz
JIRKOV
LIBEREC-RUPRECHTICE – www.jbruprechtice.cz
LIBEREC-RŮŽODOL – www.jbruzodol.cz
LOMNICE NAD POPELKOU – www.jblom.cz
MLADÁ BOLESLAV – www.jbmb.info
MNICHOVO HRADIŠTĚ – www.jbmh.cz
NOVÁ PAKA – www.jbnp.cz
NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM – www.jbnm.cz
NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM, romský sbor NEVO
DŽIVIPEN
NÝRSKO – www.cirkev.nyrsko.info
OSTRAVA – www.jbo.cz
PRAHA – www.jbpraha.cz
ROKYCANY – www.jbrokycany.cz
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU – www.jbrychnov.cz
SEMILY – www.jbsemily.cz
SOBOTKA – www.jbsobotka.cz
TURNOV – www.jbturnov.cz
TÝNEC NAD SÁZAVOU
ÚSTÍ NAD ORLICÍ – www.jbuo.cz
VRATISLAVICE NAD NISOU

POLSKO – NOWA SÓL

Školy a školská zařízení
Schools and school institutions

Podpora vzdělání je pro Jednotu
bratrskou typická dodnes
The support of education is one of the
characteristic features of the Moravian
church to this day
Bratrská škola v Bethelu na Aljašce
na počátku 20. století
The Moravian church school in Bethel, Alaska,
at the beginning of the 20th century
Výuka ve škole staré Jednoty
bratrské
Teaching at school in the Ancient Unity of
Brethern

Jednota bratrská již od počátku kladla velký důraz na vzdělanost. Současná Jednota bratrská v této věci navázala na své
předky ihned po pádu totality, kdy se otevřela bratrská základní a mateřská škola v Liberci, první po více než 300 letech.
Dnes fungují pod Jednotou bratrskou tyto školy a školská zařízení:
The Moravian Church has always paid a big attention to education. The contemporary Moravian Church started to follow its ancestors straight after the
end of the totalitarian regime and opened a Primary school and a Kindergarten in Liberec, the first one after more than 300 years.
Today there are following schools and school institutions:

HEJNICE

STŘEDNÍ ŠKOLA JANA BLAHOSLAVA
– Střední škola pedagogická a sociálně právní a střední
zdravotnická škola

IVANČICE

JAZYKOVKA EDEN

LIBEREC

KŘESŤANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ
ŠKOLA J. A. KOMENSKÉHO
STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU NARNIE
AKADEMIE JANA BLAHOSLAVA – Škola nabízející teologické vzdělání pro pracovníky a členy církve, dále pak
odborné kurzy pro veřejnost, neziskové organizace či firmy

HEJNICE

STŘEDNÍ ŠKOLA JANA BLAHOSLAVA IN HEJNICE – a high school
founded by Moravian church in 2021. The school offers two fields of study: Preschool and extracurricular pedagogy and Public Administration. In
2023, the three-year vocation Nurse will be opened.

IVANČICE

JAZYKOVKA EDEN, s. r. o. – a private language school. The school teaches English, German, French and Russian. It offers courses for all ages,
corporate institutions, translation and other language services.

LIBEREC

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BRÁNA
MISTROVSKÁ STŘEDNÍ – Střední odborné učiliště

ZŠ J. A. KOMENSKÉHO IN LIBEREC – primary school and kindergarten.
The school offers partnerships to believing and non-believing parents who want
to provide their children with a modern education based on Christian values.
THE LEISURE-TIME CENTRE NARNIE
ACADEMIE JANA BLAHOSLAVA – an academic institution which offers,
firstly, theological education for workers and church members, and secondly,
professional courses for the public, for non-profit organizations or companies.

V procesu přípravy:

NOVÁ PAKA

NOVÁ PAKA

RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
MŠ VELRYBKA

ZŠ BRÁNA IN NOVÁ PAKA – primary school and kindergarten. The school
is open to all children without distinction, it is based on parent-student-teacher cooperation, with an individual approach to each child.
MISTROVSKÁ STŘEDNÍ IN NOVÁ PAKA – a vocational school whose aim
is to educate skilled craftsmen

In the process of preparation:

RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
MŠ VELRYBKA – in Rychnov nad Kněžnou – a kindergarten

Jednota bratrská provozuje
množství mateřských
a rodinných center
The Moravian church has founded a
number of clubs for parents and children,
family clubs
Práce s mládeží má v Jednotě
bratrské své pevné místo
Youth work has its place in the Moravian
church

Aktivity
Activities
Jednota bratrská je součástí společnosti a reaguje na její potřeby. Zakládá řadu aktivit pro nejrůznější skupiny: děti, mládež, ženy, muže, rodiny jako celek, seniory i handicapované spoluobčany, provozuje také občanské poradny či poradnu pro
pěstounské rodiny. Tato díla vznikají vždy při místních sborech a fungují buď jako sborové aktivity, nebo jako samostatné
neziskové organizace. Krom toho jsou sdružena v Asociaci Comeniana, z. s., kterou Jednota bratrská založila na podporu
jejich činnosti, vzájemné komunikace a propojení s více než 500letou bratrskou pedagogicko-sociální tradicí.
Jednota bratrská také zakládá nadace, které mají za cíl všechna výše zmíněná díla podporovat. Zde jsou aktivity sborů
současné Jednoty bratrské:
The Moravian Church is a part of the society and as such it reacts to its needs. It founds a range of activities for various groups: children, youth, women,
men, families as a whole, elderly people and also people with disabilities. It organizes counseling centres or counseling foster families. These works are
always founded by the local congregations and function either as Church activities or independent non-profit organizations. They are part of the Association Comeniana, z.s. which was founded by the Moravian Church as a support of their work and also as a connection with more than 500 years old
Moravian pedagogical and social tradition.
The Moravian Church also establishes foundations which support all the mentioned works. Following are the activities of the Moravian Church congregations:

BENEŠOV

BENEŠOV

ČESKÁ LÍPA

ČESKÁ LÍPA

KLUBÍK – Klub maminek s dětmi
KLUB LÁZNĚ – Klub pro seniory

KROK PRO VŠECHNY GENERACE, z. s. – Spolek nabízející klubovou činnost, přednášky, akce, aktivity pro všechny
generace, zabývající se také podporou pěstounských rodin
RODINNÉ CENTRUM ZAHRÁDKA – Centrum pro
maminky s dětmi
DIAKONIE DUBÁ – NOVÝ DOMOV, z. s. – Zařízení
pro lidi s tělesným handicapem

KLUBÍK – a club for parents and their children
KLUB LÁZNĚ – a club for elderly people

KROK PRO VŠECHNY GENERACE, z. s. – an association offering
various clubs, lectures, activities for all generations and it also supports foster families
FAMILY CENTRUM ZAHRÁDKA – a centre for parents and their
children
DIAKONIE DUBÁ – NOVÝ DOMOV, z. s. – a centre for people with
physical disabilities

Aktivit pro seniory v Jednotě
bratrské rychle přibývá. Zde
např. klub Evergreen
v Chrastavě
Activities for the elderly have been
increasing rapidly in the Moravian
church. Here e.g. club Evergreen in the
town of Chrastava
Rybníkářství ve Frýdlantu
Fish farming in Frýdlant

DOBRUŠKA

DOBRUŠKA

FRÝDLANT V ČECHÁCH

FRÝDLANT V ČECHÁCH

CENTRUM PRO VŠECHNY GENERACE, z. s. – Spolek provozující volnočasové kluby Vješák, Vješáček,
Outdoor a pořádající akce pro všechny věkové skupiny

MAMIK – Klub pro maminky s dětmi, zájmové kroužky
pro školáky
FRÝDLANTŠTÍ DRAMATICI – Ochotnické divadlo
bez opony
Sbor také spolupracuje s místní ZUŠ a rybářskou komunitou, spolupořádá koncerty a kulturní akce, rozvíjí
rybníkářství

HEJNICE

CENTRUM VOLNÉHO ČASU MOŠTÁRNA, o. p. s.
– Centrum provozující Rodinné centrum loďka, klub pro
seniory Senior klub a pořádající nejrůznější akce pro
všechny věkové skupiny
PŘÍSTAV 3V, z. ú. – Organizace zastřešující práci se
seniory ve sborech Jednoty bratrské. Hejničtí PŘÍSTAV
3V provozují i v blízkých Lázních Libverda

HOLEŠOV

Sbor provozuje klubovnu pro děti a mládež, pořádá akce
pro mladou generaci či nabízí cvičení s tancem pro ženy

HRÁDEK NAD NISOU

MAŠINKA – Klub pro rodiny s děmi
MAJÁK HRÁDEK – Sociální služba provozující nízkoprahový klub pro děti a mládež DEPO
KLUB VAGÓN – Volnočasové kluby pro děti a mládež
PŘÍSTAV 3V, z. ú. – Sociální a aktivizační služba pro
seniory a zdravotně postižené v Libereckém kraji

CHOCEŇ

RODINNÉ CENTRUM BERÁNEK
ČIPERA – seniorský klub

CENTRUM PRO VŠECHNY GENERACE, z. s. – an association
organizing leisure-time clubs Vješák, Vješáček, organizing outdoor
activities for all age groups

MAMIK – a club for parents and their children, various activities for
school children
FRÝDLANTŠTÍ DRAMATICI – an amateur theatre
The congregation also cooperates with other local communities. Apart
form co-organizing concerts and cultural activities it develops pond
farming

HEJNICE

CENTRUM VOLNÉHO ČASU MOŠTÁRNA, o. p. s. – a centre including a family centre “Loďka”, a club for elderly people and organization of various activities for all age groups
PŘÍSTAV 3V, z. ú. – an organization covering work with the elderly
people in Moravian Church congregations. PŘÍSTAV 3V also works
nearby in Lázně Libverda

HOLEŠOV

The Church organizes a club for children and youth, actions for young
generation or offers dancing exercise for women

HRÁDEK NAD NISOU

MAŠINKA – a club for families with children
MAJÁK HRÁDEK – Social service organizing low-threshold club for
children and youth DEPO
KLUB VAGÓN – Leisure-time clubs for children and youth
PŘÍSTAV 3V, z. ú. – Social service for elderly and disabled people in
Liberec region

CHOCEŇ

FAMILY CENTRE BERÁNEK
ČIPERA – a club for elderly people

Školy, mateřská centra, dětské kluby,
kroužky... Děti jsou pro nás důležité
Schools, family centers, children clubs...
Children are important to us
Nevěříme v individualismus, věříme
v pevné pouto mezi generacemi
We do not believe in individualism, but we do
belive in strong bond between generations
Muzicírování bylo Jednotě bratrské
vlastní odjakživa. Tedy i dnes
Making music has always been part of Unitas
Fratrum, including today

CHRASTAVA

CHRASTAVA

IVANČICE

IVANČICE

JIRKOV

JIRKOV

LIBEREC-RUPRECHTICE

LIBEREC-RUPRECHTICE

LIBEREC-RŮŽODOL

LIBEREC-RŮŽODOL

LOMNICE NAD POPELKOU

LOMNICE NAD POPELKOU

KOMUNITNÍ CENTRUM BÉTEL – Centrum provozující
Rodinné centrum Domeček, kluby pro děti a mládež, klub
pro seniory Evergreen 55+ a další aktivity pro celé rodiny
PŘÍSTAV 3V, z. ú. – Organizace zastřešující práci se
seniory ve sborech Jednoty bratrské

ARCHA PRO ŽIVOT, z. ú. – Sociální služba, pod jejíž
hlavičkou pracují tzv. pracovníci pro naplňování lidských potřeb pro pacienty na LDN, terénní služba seniorům či duchovenská (kaplanská) služba v nemocnici
NOVÁ ZAHRADA IVANČICE, z. s. – Volnočasové aktivity pro všechny generace, kluby a dílny pro děti, aktivity pro rodiny, seniory

KLUB CESTA – Klub pro seniory

NADACE EURONISA
RODINNÉ CENTRUM ZVONEČEK
KOMUNITNÍ CENTRUM KONOPNÁ
MAJÁK PLUS, o. p. s. – Obecně prospěšná společnost
zabývající se primární prevencí rizikového chování
MAJÁK PLUS, z. ú. – Provozuje nízkoprahový klub pro
mládež Zapes

RODINNÉ CENTRUM KNOFLÍK – RŮŽODOL, z. s.
AMOS, z. s. – Chráněná dílna
CEDRUS – Volnočasový klub pro seniory

KOMUNITNÍ CENTRUM DOBREJ PŘÍSTAV – Centrum organizující příležitostnou kavárnu, akce pro rodiny, přednášky a klub pro děti a mládež

KOMUNITNÍ CENTRUM BÉTEL – Centre organizing Family centre
Domeček, clubs for children and youth, a club for elderly people Evergreen 55+ and other activities for the whole families
PŘÍSTAV 3V, z. ú. – Organization covering work with the elderly people in Moravian Church congregations

ARCHA PRO ŽIVOT, z. ú. – Social service organizing workers who
fulfilling the needs of the long-term patients in hospitals, individual
help and service for elderly people or spiritual (chaplain) service in
hospitals
NOVÁ ZAHRADA IVANČICE, z. s. – Leisure-time activities for all
generations, clubs and workshops for children, activities for families
and elderly people

KLUB CESTA – a club for elderly people

FOUNDATION EURONISA
FAMILY CENTRE ZVONEČEK
COMMUNITY CENTRE KONOPNÁ
MAJÁK PLUS, o. p. s. – a non-profit organization dealing with primary prevention of risk behaviour
MAJÁK PLUS, z. ú. – organizes low-threshold clubs for youth called
Zapes

FAMILY CENTRE KNOFLÍK – RŮŽODOL, z. s.
AMOS, z. s. – Sheltered workshop
CEDRUS – Leisure-time club for elderly people

COMMUNITY CENTRE DOBREJ PŘÍSTAV – Centre organizing
occasional cafe, activities for families, lectures and a club for children
and youth

Když je třeba přiložit ruku k dílu,
uděláme to
When there is a need to put hand to work, we
will do it
Fandíme rodině
We support families
Dobrovolníci z ivančické Jednoty
bratrské pomáhají v místní
nemocnici
Volunteers from Ivančice congregation help in
a local hospital

MLADÁ BOLESLAV

RODINNÉ CENTRUM DŮM – na jeho půdě probíhají
kluby pro děti a mládež od prvostupňových až po středoškoláky, klub pro maminky s malými dětmi, klub pro
seniory S.E.N. nebo Tvořivá dílna (pro rodiny) a Večery
pod lampou (setkání kreativních žen)

MNICHOVO HRADIŠTĚ

KLUB PRO DĚTI – Výlety a procházky pro děti i rodiče
TRUHLÁŘSKÁ DÍLNA – Dílna spolupracuje se školami, vyrábí drobné dřevěné předměty, připravuje a realizuje menší truhlářské zakázky

NOVÁ PAKA

FONTÁNA, z. s. – Spolek pořádající volnočasové aktivity pro děti i dospělé a letní tábory
RODINNÉ CENTRUM CÉČKO

NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM

Maják NMPS, z. ú. – Pod touto hlavičkou funguje Nízkoprahový klub pro děti a mládež NZDM Kino nebo sociálně aktivizační služba pro rodiny SAS Kompas
ČERVÁNEK, z. s. – Klub pro seniory

NÝRSKO

ALFA NÝRSKO, z. s. – Spolek pracující s dětmi a mládeží

MLADÁ BOLESLAV

FAMILY CENTRE DŮM – clubs for children and youth of all age
groups are organized in this centre as well as a club for parents and
their children, a club for elderly people S.E.N., creative workshop (for
families) and Evenings under a lamp (meetings of creative women)

MNICHOVO HRADIŠTĚ

CLUB FOR CHILDREN – Trips and walks for children and parents
CARPENTER WORKSHOP – a workshop cooperating with schools,
producing small wooden products and preparing and doing minor carpentry work

NOVÁ PAKA

FONTÁNA, z. s. – an association organizing leisure-time activities
for children as well as adults and Summer camps
FAMILY CENTRE CÉČKO

NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM

Maják NMPS, z. ú. – Covering low-threshold club for children and
youth NZDM Kino or social services for families SAS Kompas
ČERVÁNEK, z. s. – a club for elderly people

NÝRSKO

ALFA NÝRSKO, z. s. – an association working with youth

OSTRAVA

FAMILY CENTRE MARTÍNEK

OSTRAVA

RODINNÉ CENTRUM MARTÍNEK

PRAHA

KOMUNITNÍ CENTRUM KONZERVA
T4M, z. ú. – Vzdělávací centrum. Jazykové kurzy, zájmové kroužky pro děti a dospělé

ROKYCANY

KOMUNITNÍ CENTRUM ROKO, z. ú. – Klub pro maminky s dětmi a rodinné kino

PRAHA

COMMUNITY CENTRE KONZERVA
T4M, z. ú. – an educational centre, language courses and other educational activities for children and adults

ROKYCANY

COMMUNITY CENTRE ROKO, z. ú. – a club for parents and their
children and family cinema

RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

SEMILY

SEMILY

SOBOTKA

SOBOTKA

TÝNEC NAD SÁZAVOU

TÝNEC NAD SÁZAVOU

TURNOV

TURNOV

ÚSTÍ NAD ORLICÍ

ÚSTÍ NAD ORLICÍ

VRATISLAVICE NAD NISOU

VRATISLAVICE NAD NISOU

RODINNÉ CENTRUM RYBKA
OD5K10, z. s.: Občanská poradna Rychnov nad Kněžnou
OD5K10, z. s.: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Centrum 5KA
OD5K10, z. s.: Sociálně aktivizační služba pro seniory
a osoby zdravotně postižené PATMOS

MATEŘSKÉ CENTRUM POHODA – Práce se seniory

VOLNOČASOVÝ KLUB PRO DĚTI
VÝROBNÍ KLUB PRO ŽENY
KINO – celoroční promítání, letní kino

KLUB LAVIČKA – Kluby pro seniory
ROK – Rodinný outdorový klub

RODINNÉ CENTRUM DEŠTNÍK

RODINNÉ CENTRUM SRDÍČKO
KLUB KAMIN – Dětský volnočasový klub provozovaný
ve spolupráci s městem Ústí nad Orlicí

RODINNÉ CENTRUM – Centrum provozující mateřský
klub, tvořivý kroužek pro děti CikCak či klub pro dříve
narozené Sousedská setkávání
KLUB VRATA – Místo pro Táta-boys neboli klub pro
tatínky a jejich děti, komunitní zahradu a kapelu The
Neons

FAMILY CENTRE RYBKA
OD5K10, z. s.: an association of Citizens advice Rychnov nad Kněžnou
OD5K10, z. s.: a low-threshold facility for children and youth called
Centre 5KA
OD5K10, z. s.: social service for elderly people and people with disabilities PATMOS

MOTHERLY CENTRE POHODA – Work with elderly people

LEISURE-TIME CLUB FOR CHILDREN
CREATIVE CLUB FOR WOMEN
CINEMA – regular broadcasting of movies

CLUB LAVIČKA – clubs for elderly people
ROK – a family outdoor club

FAMILY CENTRE DEŠTNÍK

FAMILY CENTRE SRDÍČKO
CLUB KAMIN – a children’s leisure-time club organized in cooperation with the town council Ústí nad Orlicí

FAMILY CENTRE – a centre organizing a parents club, a creative
club for Children CikCak or a club for the elderly “Neighbors meetings”
CLUB VRATA – a place for a craftsman club for fathers and their
children, community garden and a band The Neons

Podnikání
Business
V souvislosti se schváleným zákonem o majetkovém vyrovnání mezi státem a církvemi bylo nutné se důkladně připravit
na nemalé změny, které jeho přijetím pro církev nastaly. Odluka od státu pro nás znamená zodpovědnost stát se dobrými
hospodáři, moudrými správci, kteří unesou výzvu finanční soběstačnosti. Jednota bratrská proto zakládá firmy a živnosti,
které budou pomáhat tuto soběstačnost rozvíjet, a tím se budou podílet na naplňování vize celé církve i místních sborů:
In relation to the government law about Church restitutions it was necessary to prepare big changes coming with the implementation of this law. The separation of the Church from the government brings a great responsibility to become good managers and wise administrators who can bear the challenges
of the financial independence. The Moravian Church founds businesses which help to expan this independence and by doing so help to fulfill the vision
of the whole Church and local congregations:

Kavárnu provozuje hned několik sborů Jednoty bratrské. Zde je ukázka dobrot z Café di Cono v Liberci-Ruprechticích
Cafés are run by several congregations of the Moravian church. Here is a picture of the goodies from Café di Cono in Liberec-Ruprechtice

Sál hotelu Centrál v Nové Pace - místo
koncertů, tanečních, výstav a dalších
společenských akcí
Centrál hotel hall in Nová Paka – a place of
concerts, dance balls, exhibitions and other social
events
Akce truhlářské dílny Cool Wood
An event of Cool Wood, a carpentry workshop
U Ámose – zmrzlinový stánek
v Holešově
At Amos´ - an ice-cream kiosk in Holešov

ČESKÁ LÍPA

ČESKÁ LÍPA

DOBRUŠKA

DOBRUŠKA

FRÝDLANT

FRÝDLANT

HEJNICE

HEJNICE

HOLEŠOV

HOLEŠOV

RELAX DUBÁ – Rekreace na Kokořínsku s možností
rehabilitace (masáže, kinesiotaping)

CENTRUM PRO, s. r. o. – Stánek s občerstvením „Zmrzlina 103“

SECONDHAND – Sousedský obchod s oblečením
a možností posezení

CHALUPA POD NOSEM – Rekreační ubytování
pro rodiny i skupiny

U ÁMOSE, s. r. o. – Kavárna, stánek se zmrzlinou
a dalším občerstvením
TRUHLÁŘSKÁ DÍLNA

CHRASTAVA

SECONDHAND U BÉTELU – Charitativní obchod
s použitým zbožím
BÉTEL BISTRO, s. r. o. – Nekuřácké bistro a kavárna
APARTMÁN V BÉTELU – Místo pro rekreační i pracovní pobyty

IVANČICE

JAZYKOVKA EDEN, s. r. o. – Soukromá jazyková škola
PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK EDEN

JIRKOV

R.I.O. – Rekonstrukce, instalace, opravy

LIBEREC-RUPRECHTICE

KRÁMEK KROKOUŠ – Obchod se secondhandovým oblečením
CAFE DI CONO – Komunitní nekuřácká kavárna
s příběhem, s dětskou hernou, terasou a zahradou

RELAX DUBÁ – Holidays in the region of Kokořín with the possibility of rehabilitation (massages, kinesiotaping)

CENTRUM PRO, s. r. o. – a refreshment kiosk „Zmrzlina 103“

SECONDHAND – a shop with secondhand clothes and opportunity
to spend leisure time

CHALUPA POD NOSEM – Recreational accommodation for groups
and families

U ÁMOSE, s. r. o. – a café kiosk with ice-cream and other refreshments
CARPENTRY WORKSHOP

CHRASTAVA

SECONDHAND U BÉTELU – a charity shop with secondhand goods
BÉTEL BISTRO, s. r. o. – a non-smoking bistro and café
APARTMÁN V BÉTELU – a place for recreational and business accommodation

IVANČICE

JAZYKOVKA EDEN, s. r. o. – a private language school
RENTAL OF COMPENSATORY AIDS

JIRKOV

R.I.O. – House reconstructions, installations and repairs

LIBEREC-RUPRECHTICE

KRÁMEK KROKOUŠ – a shop with secondhand clothes
CAFÉ DI CONO – a community non-smoking café with the story, children’s playroom, a terrace and a garden

LOMNICE NAD POPELKOU

LOMNICE NAD POPELKOU

NOVÁ PAKA

NOVÁ PAKA

NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM

NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM

APARTMÁN DOBREJ PŘÍSTAV – Ubytování pro rekreaci a odpočinek
PŘÍLEŽITOSTNÁ KAVÁRNA – Cateringové služby
OBČERSTVENÍ NA KOUPALIŠTI – Sezonní stánek
s rychlým občerstvením

PARADIX, s. r. o. – Společnost provozující Novopackou
pražírnu kávy a Hotel Centrál na novopackém náměstí
UNITAS – Obchod se secondhandovým oblečením

UNITAS, s. r. o. – Společnost provozující rekreační středisko Jcamp

OSTRAVA

PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK

PRAHA

COOL WOOD, s. r. o. – Truhlářská dílna, výroba dřevěných stavebnic a žetonových her
CAMPUS DOBŘÍV – Turistická ubytovna, konferenční
centrum

ROKYCANY

ROKÁČ – Stánek s občerstvením

RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

E-SHOP www.krestanskatricka.cz a grafické studio
Obkladačské a zednické práce

TURNOV

BAZÁREK DEŠTNÍK – Secondhand s oblečením

ÚSTÍ NAD ORLICÍ

ZAMBAR a HOKYNÁŘSTVÍ – Bezobalový obchůdek
s kavárnou

APARTMÁN DOBREJ PŘÍSTAV – Accommodation for recreation
and rest
OCCASIONAL CAFÉ - Catering services
A KIOSK WITH REFRESHMENTS IN THE LOCAL SWIMMING
POOL – a seasonal kiosk with fast food refreshments

PARADIX, s. r. o. – a company roasting and selling coffee and running a hotel Central in the Nová Paka square
UNITAS – a shop with secondhand clothes

UNITAS, s. r. o. – a company organizing recreational centre JCamp

OSTRAVA

RENTAL OF COMPENSATORY AIDS

PRAHA

COOL WOOD, s. r. o. – a carpentry workshop, production of wooden
kits and wooden token games
CAMPUS DOBŘÍV – tourist accommodation, a conference centre

ROKYCANY

ROKÁČ – a kiosk with refreshments

RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

E-SHOP www.krestanskatricka.cz and a graphic studio
Tiler and bricklayer work

TURNOV

BAZÁREK DEŠTNÍK – a secondhand with clothes

ÚSTÍ NAD ORLICÍ

ZAMBAR a HOKYNÁŘSTVÍ – a no-packaging shop with a café

VRATISLAVICE NAD NISOU

VRATISLAVICE NAD NISOU

JEDNOTA BRATRSKÁ jako celek

JEDNOTA BRATRSKÁ as a whole

VYDAVATELSTVÍ

PUBLISHING

TRUHLÁRNA VRATA - Renovace historických dveří

FS ASSETS, s. r. o. – Společnost zabývající se správou aktiv
FS VISION, s. r. o. – Společnost poskytující služby v oblasti architektury
FS CRAFT, s. r. o. – Firma nabízející komplexní péči
o nemovitosti, od rekonstrukce po správu

Jednota bratrská se věnuje také vydavatelské činnosti.
Publikuje tiskoviny nebo hudební nosiče, které zrcadlí dennodenní život křesťana. Pravidelně zde vychází
Jbulletin, náš církevní časopis, tradicí je také vydávání
útlé knížky jménem Hesla Jednoty bratrské. Ta neodmyslitelně patří k našemu duchovnímu odkazu – jde o biblické, losem přidělené verše na každý den, které vycházejí
již od roku 1730. Spolu s bratrskými misionáři se Hesla
rozšířila po celém světě, takže je můžete najít ve více jak
50 jazycích. Jednou z výrazných publikací je kniha 555
let Jednoty bratrské v datech, která přehledně popisuje
uplynulých pět století naší církve.

CARPENTRY VRATA - Renovation of the historical doors

FS ASSETS, s. r. o. – a company dealing with the assets administration
FS VISION, s. r. o. – a company providing architectural services
FS CRAFT, s. r. o. – a company offering complex care of properties reconstructions as well as administration

The Moravian Church also devotes itself to publishing activities. It
publishes printed or musical works which reflect everyday Christian
life. On the regular basis it produces Jbulletin, our Church magazine as well as a traditional thin book called Moravian Church Daily
Watchwords. These watchwords have been an inseparable spiritual
heritage of the Church and consist of Biblical verses drawn every day
as a lot and have been published since 1730. They were spread by the
Church missionaries throughout the whole world and can be found in
more than 50 languages. One of the other important publications is a
book 555 years of the Moravian Church in dates which systematically
describes the last five centuries of our Church.

STRUKTURA
STRUCTURE
RADA JEDNOTY BRATRSKÉ

POVINCIAL BOARD

SYNOD

SYNOD

EKUMENICKÁ SPOLUPRÁCE

ECUMENICAL RELATIONS

TISKOVÁ MLUVČÍ

SPOKESPERSON

VEDOUCÍ KANCELÁŘE

PROVINCIAL OFFICE
ADMINISTRATOR

Mgr. Evald Rucký Th.D. Ep. Fr. – předseda Úzké rady
Petr Krásný Th.M. Ep. Fr. – předseda Výkonné rady,
vztahy se světovou Unitas Fratrum
Ing. Věra Přikrylová, PhD. – vedoucí kanceláře
Ing. Jan Křivka, MBA – hlavní ekonom
ThMgr. Šimon Dvořák

Mgr. Milan Svoboda – předseda

ThMgr. Jan Klas Ep. Fr.

Ester Brožová, dipl. um.

Ing. Věra Přikrylová, PhD.

Rt. Rev. Mgr. Evald Rucký Th.D. – Head of a Pastoral care board
Rt. Rev. Petr Krásný Th.M. – Head of the Executive board, Unity
affairs
Ing. Věra Přikrylová, PhD. – Provincial Office Administrator
Rev. Ing. Jan Křivka, MBA – treasurer
Rev. ThMgr. Šimon Dvořák

Mgr. Milan Svoboda – chairman

Rt. Rev. ThMgr. Jan Klas

Rev. Ester Brožová, CFTh., dipl. um.

Ing. Věra Přikrylová, PhD.

Jednota bratrská provozuje rekreační objekt Chalupa Na skále, který je uzpůsoben k mnohostrannému využití. Je vhodný
k pracovním výjezdům, k pobytům mateřských či mládežnických
klubů i jiných skupin, pro rodinnou dovolenou, soukromý odpočinek i pobyt s přáteli. Chalupa není k dispozici pouze členům
církve, je otevřená pro každého.
www.chalupa.jbcr.cz

The Moravian Church organizes a recreational house Chalupa Na skále
which is adjusted to various needs. It is suitable for business meetings, family, youth or other group clubs accommodation, family holidays, private rest
and friends recreation. The place is opened to all members of the Church as
well as the public.
www.chalupa.jbcr.cz

© 2022 Vydala Jednota bratrská, Boženy Němcové 54/9, 460 05 Liberec V, IČO: 47475111, www.jbcr.
cz; redaktor, editor: Ester Brožová, tisková mluvčí, brozova@jbcr.cz; grafické zpracování: Ester Rut
Vognerová; tisk: tiskárna Irbis, Liberec; korektury: Martina Krausová, foto: archiv Jednoty bratrské,
Daniel Dančevský. Jakékoliv užití obsahu této brožury včetně převzetí, šíření jinou formou či dalšího
zpřístupňování textů a fotografií je bez písemného souhlasu vydavatele zakázáno.
© 2022 Published by the Moravian Church, Boženy Němcové 54/9, 460 05 Liberec V, IČO: 47475111, www.jbcr.cz; editor: Ester
Brožová, a spokesperson, brozova@jbcr.cz; graphic work: Ester Rut Vognerová; print: a printer Irbis, Liberec; proofreading:
Martina Krausová, photo: the archive of the Moravian, Daniel Dančevský. Any use of the contents of this brochure, including
retrieval, distribution in another form or further access to texts and photographs is prohibited without the written consent of
the publisher.

.

.

.

.
.
.

.

.

JEDNOTA BRATRSKÁ / THE MORAVIAN CHURCH
Boženy Němcové 54/9
460 05 Liberec V
telefon: 484 847 916
email: jbcr@jbcr.cz
www.jbcr.cz
IČO: 47 47 51 11
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