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Jsme spolupracovníci na Božím díle, a vy jste Boží pole, Boží stavba. Podle milosti 
Boží, která mi byla dána, jako rozumný stavitel jsem položil základ a druhý 

na něm staví. Každý ať dává pozor, jak na něm staví. Nikdo totiž nemůže položit 
jiný základ než ten, který už je položen, a to je Ježíš Kristus.

První epištola Korintským 3,9-11

Vážené sestry, vážení bratři, milí přátelé,
dovolte nám, abychom Vás informovali o aktuální situaci v oblasti stavebních 
rekonstrukcí a oprav našeho sborového objektu.

V posledních letech jsme provedli celou řadu stavebních akcí. Z těch větších můžeme 
jmenovat rekonstrukce několika bytů, kompletní opravu střechy obytného domu a no-
vou střechu modlitebny. Ve-
směs se jednalo o finančně
náročné akce. Kromě opravy 
střechy modlitebny, kde jsme 
při její ceně 408.419 Kč vy-
brali formou archové sbírky 
153.614 Kč, jsme všechny zbý-
vající akce hradili z běžných 
prostředků v rámci našeho 
sborového rozpočtu.

Poslední mimořádnou, oprav-
du velkou akcí, kterou je tře-
ba nyní provést, je odvlhčení 
celého objektu – to znamená 
sborového domu i modliteb-
ny, rekonstrukce sociálního za-
řízení v suterénu u modliteb-
ny a následně svislá tepelná 
izolace modlitebny. Destrukce 
zdiva je patrná z přiložených 
fotografií.

PetrK
Podtržení

http://kocna.webzdarma.cz/sbor/sanace_kralicka05_12.pdf


Vzhledem k tomu, že ještě není 
přesně definována technologie
odvlhčení a další detaily projek-
tu, nemůžeme Vám v tuto chví-
li sdělit přesné náklady. Hrubým 
odhadem se však jedná nejméně 
o částku ve výši 1,5 mil. Kč.

Celá tato akce bude řešena nejmé-
ně ve dvou etapách. Rádi bychom 
začali odvlhčením sborového domu 
s případnou rekonstrukcí sociálního 
zařízení v červenci a srpnu 2014.

Projekt první etapy koordinova-
la členka našeho sboru ing. arch. 
Zuzana Rákosníková a vypracoval 
ho tým odborníků vedený ing. Ri-
chardem Kaisrem.

Stavba bude připravena s velkým 
časovým předstihem a pro výbě-
rové řízení samozřejmě oslovíme 
více firem.

Finanční náročnost této akce však 
přesahuje reálné  možnosti naše-
ho sboru. Proto Vás velice prosíme 
o pomoc při zajištění potřebných 
finančních prostředků formou pří-
spěvku do archové sbírky, která 
v našem sboru trvale probíhá.

Pro Vaši informaci bylo zatím vy-
bráno 142.320 Kč.

Za Vaši obětavost Vám předem ve-
lice děkujeme.

Staršovstvo sboru
ČCE v Praze 10 – Strašnicích

Ano, dobrota a milosrdenství 
provázet mě budou všemi dny mého 
žití. Do Hospodinova domu se budu 

vracet do nejdelších časů.

Žalm 23, 6
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http://kocna.webzdarma.cz/sbor/sanace_03_13.pdf

