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Milé sestry, milí bratři, kolegyně a kolegové,

zdravím Vás za výbor Spolku evangelických kazatelů. Jsou to letos jiní lidé, než byli loni, v lednu 
totiž proběhla nová volba.
Ve výboru nyní pracují: Elen Plzáková, předsedkyně; Martin Fér, místopředseda, má na starosti 
pokladnu, účet  a kartotéku; Marta Zemánková, účetnictví, kontakt s německy mluvícími partnery 
SpEKu; Štěpán Janča, sociální pomoc; Marek Bárta, vzdělávací granty, kontakt s holandskými 
partnery SpEKu; Daniela Grollová Zapletalová, zpracování přednášek z kurzu pro tisk. 
Seznam členů výboru a kontakty na nás jsou na stránkách SpEKu.

Tyto stránky http://spek.evangnet.cz/ jsou další novinkou, mají novou podobu péčí Martina Féra.

Dále má SpEK nové číslo účtu,  a to  2800273495 / 2010 (Fio banka). Prosíme, nadále používejte k 
platbám pro SpEK toto nové číslo. Důvod změny je patrný,  totiž nižší platby za bankovní služby. 

Farářský kurz připravujeme na dny 28.1. – 1.2. 2013 v Praze v prostorách Evangelické teologické 
fakulty. 
Kurz zahájíme společnými bohoslužbami v pondělí 28. ledna 2013 v kostele U Martina ve zdi. 
Srdečně Vás na kurz zveme!

Žádosti o podporu Vašich vzdělávacích aktivit posílejte e-mailem do 30. listopadu. Opět je pro 
tento účel vyhrazeno 15 000 Kč. Žádosti posílejte na adresu předsedkyně spolku 
(spek@evangnet.cz) nebo Marku Bártovi (marek.barta@evangnet.cz), který je ve výboru SpEKu 
pověřen vedením této agendy. V žádosti uveďte popis věci (např. literatura, studijní pobyt atp.), 
částku a přiložte kopii dokladu o zaplacení. Úhrada bude provedena v prosinci tohoto roku a její 
výše bude záviset na počtu zaslaných žádostí, rozdělujeme vyhrazenou částku. 

Spolek kazatelů Vám může pomoci, kdybyste se dostali do sociální (finanční) nouze. Výbor může 
poskytnout jednorázovou pomoc, pokud se Vám nepodaří najít pomoc z jiných zdrojů. 
Prosíme Vás všechny také o spolupráci v této věci. Pokud víte o některém z kolegů ve službě či 
farářů v důchodu, že se ocitli v nouzi a bylo by dobře jim pomoci, dejte nám vědět. 
Psát můžete podobně, jak je uvedeno výše -  na adresu předsedkyně  (spek@evangnet.cz) nebo 
Štěpánu Jančovi (stepan.janca@evangnet.cz). 
Můžete se také obrátit na seniorátní důvěrníky SpEKu. Jejich jména najdete na webových stránkách 
spolku. 

Členské příspěvky za rok 2011 (500 Kč řádní členové, 250 Kč členové v důchodu a kazatelky na 
mateřské dovolené, 170 Kč přispívající členové) posílejte na účet 2800273495 / 2010, jako 
variabilní symbol použijte své rodné číslo. Kdybyste potřebovali ohledně plateb cokoli vyjasnit, 
napište na adresu martin.fer@evangnet.cz nebo Martin Fér,  Husova 141, 290 01 Poděbrady II.
Někteří členové spolku dluží členské příspěvky, prosíme Vás, abyste své dluhy vůči spolku uhradili.

Peněz se týká i následující poznámka. Jednou z věcí, kterou měl výbor za uplynulého půl roku řešit, 
bylo vyjádření k finanční náhradě kazatelům za stravenky. 
Hodnota stravenky je 85,-Kč, pokud si je kazatel/ka nebere, dostává finanční náhradu. V tom 
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případě však z hodnoty stravenky dostane jen 41,-Kč, zbytek jde na pojištění, tedy 44,-Kč. Je 
zřetelné, že je to velmi nevýhodné, a proto doporučujeme, abyste možnost stravenek využívali.

Výroční zprávu o činnosti SpEKu v roce 2011 Vám posíláme v příloze tak, jak byla předložena 
účastníkům valné hromady SpEKu na lednovém farářském kurzu. 

Zápis z valné hromady z 26. ledna 2012 také posíláme v příloze. 

Prosíme Vás, kdo jste dosud dostávali dopisy poštou a máte e-mailové spojení, pošlete nám svou 
elektronickou adresu.

Za výbor SpEKu  Vás srdečně zdraví
Elen Plzáková


