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Zpráva za rok 2006 
 

 

 

Protože se nepodařilo v minulém jubilejním roce najít termím pro svolání valné hromady za rok 

2006, podává se zpráva teprve nyní. 

 

 

1  Dopisem byla upozorněna televize NOVA, že v soutěži "Riskuj" poškodila    

    soutěžícího neuznáním správné odpovědi  "Moravští bratři" na otázku  

    "Kdo založil Herrnhut ?" Moderátor ji neuznal a tvrdil, že správná odpověď  

    má být "Moravští evangelíci". 

 

2.  Společnost požádala Archiv University Karlovy o možnost digitalisace dokumentů  

     týkajících se založení Betlémské kaple. Bylo ji to umožněno. Jsou to tyto  

     dokumenty: 

        a.  Jan z Pomuku potvrzuje darování zahrady pro stavbu. 

        b.  Jan, arcibiskup pražský, potvrzuje zřízení kaple Betlémské. 

        c.  Jan z Pomuku, generální vikář, ustavuje Jana Protivu moderátorem kaple. 

        d.  Smlouva o propůjčení kaple Jednot bratrské. 

 Za provedení digitalisace děkujeme arch. Petru Fuchsovi. 

 

3.  První srpnovou neděli společnost organisovala setkání "polubňáků" s přednáškou 

     "II. větová válka" jako pokračování v loňském tematu. 

 

4.  Dopisem ze dne 13.8.2006 podal br. Jiří Just resignaci na člena výboru. Na valné  

     hromadě v Turnově byl na jeho místo zvolen br. Vladimír Beneš. 
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Zpráva za rok 2007 
 

 

 

1.  Členové výboru se zapojili do přípravy putovní výstavy k jubilejnímu 550. výročí  

     založení Jednoty bratrské. Byla otevřena v březnu v Přerově, v létě byla přemístěna  

     do Prahy (Pedagogické museum J.A.Komenského) a na podzim do Uherského  

     Brodu (Museum J.A.Komenského).  

      

2.   Členové výboru se stali členy komise Kontinentální provincie UF pro přípravu 

      slavnostního shromáždění v historické budově bratrského "Velkého sboru"  

      (dnes galerie) a v pohřební kapli Krajířů na bývalém hřbitově zvaném "pohřební  

      zahrada" v Mladé Boleslavi (dnes sbor čce), které se konalo dne 27.4.2007. 

 

3.   V květnu jsme požádali "Poštovní spořitelnu" o přeřazení mezi neziskové  

      organisace. Neplatíme 50.-- Kč měsíčně za vedení účtu, pouze 22.-- Kč měsíčně  

      za Maxkartu. 

 

4.   Společnost reagovala na nepřesnosti v pořadu "Kořeny" vysílaného dne 11.7.2007 

      Českým rozhlasem na stanici ČR06. 

 

5.   Organisovala setkání Polubňáků 6.8.2007 s programem 550 let Jednoty bratrské 

      a 275 let misie Jednoty bratrské. 

 

6.   Připravuje materiály pro vydání nového sborníku o Jednotě bratrské. 

 

7.   Vzhledem ke složité personální situaci není již vydáván od r. 2001 "Bratrský listář. 

 

 

 

 

 

Praha, červenec 2008 


