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Úvodní slovo

Předkládáme vám výroční zprávu za rok 2008, který byl pro 
Českobratrskou církev evangelickou rokem trochu slavnostním 
a trochu více bilančním. Koncem roku 2008 jsme si připomněli 90 let 
existence církve. Byla založena (17. 12. 1918) spojením dvou tehdy 
samostatných evangelických církví – luterské a kalvínské. Znamená 
to, že tato církev je pokračovatelkou evangelické tradice, která v naší 
zemi má své dávné místo, změnou bylo pouze to, že čas po skončení 
první světové války rozeznali naši předkové jako vhodnou příležitost 
pro sjednocení. Proto celá devadesátiletá historie Českobratrské církve 
evangelické je také pokusem ukazovat možnosti, přednosti i obtíže 
sjednocování různých proudů, názorů i tradic. 

Tato výroční zpráva vám chce stručnou a přehlednou formou shrnout oblasti, ve kterých 
se angažují členové Českobratrské církve evangelické a kde ukazují svou obětavostí 
či tvořivostí chuť uskutečňovat to, k čemu je vede vyznání Ježíše Krista svým Spasitelem. 
Proto je v činnosti církve velkou měrou zastoupena pomoc druhým, ať se vykazuje 
skutečnou diakonickou pomocí nebo hledáním cest, jak usnadnit život těm, kdo stále žijí 
v nesvobodných poměrech. Především však je činnost církve soustředěna na předávání 
biblického svědectví. Tato služba slovem zůstává napořád hlavním důvodem existence 
církve a její aktivní přítomnosti ve společnosti této republiky. Naše církev věří, že slovo, 
které není předstírané a je podložené touhou po otevřenosti a pravdivosti, je mocí, která 
dokáže potěšit, pohladit nebo vracet chuť k životu.
Předkládáme vám zprávu s přáním, abyste v ní nalezli věrohodný odlesk toho, co činíme 
a co neseme české společnosti. Jsme připraveni vám jak v ústředí církve, tak i v jednotlivých 
jejích sborech poskytnout další informace o životě církve či o dalších aktivitách, které 
nemají v této zprávě takové místo, jaké si zaslouží.  
Jménem synodní rady Českobratrské církve evangelické

Joel Ruml, synodní senior (druhý zprava)
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MUDr. Mahulena Čejková – synodní kurátorka 
Mgr. Pavel Klinecký – 1. náměstek synodního seniora (druhý zleva)
Ing. Pavel Stolař, CSc. – 1. náměstek synodní kurátorky (první zprava)
Mgr. Miloš Rejchrt – 2. náměstek synodního seniora (třetí zleva)
Ing. Pavel Prosek – 2. náměstek synodní kurátorky (první zleva)
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ČCE a její ústředí

ČCE je nejpočetnější protestantskou církví v České republice. Má 
celkem 117 000 členů, 259 farních sborů ve 14 seniorátech, 267 
kazatelů a pastoračních pracovníků (z toho 74 žen a pastoračních 
pracovnic). ČCE je spravována ve třech stupních. Základní částí církve 
je místní sbor. Každá obec v České republice patří k některému sboru 
ČCE. Sbory v jedné oblasti tvoří „senioráty“, které dohromady vytvářejí 
„povšechný sbor“, tedy celou ČCE. Sbor, seniorát i celá církev mají své 
představitele, správní orány i správní shromáždění. Struktura církve je 
tak plně demokratická.

Synod je nejvyšší zákonodárné a řídicí shromáždění (parlament), 
složené z volených poslanců. Synodní rada je nejvyšší, šestičlenný 
správní orgán ČCE volený synodem, se sídlem v Praze. V čele stojí 
nejvyšší představitelé církve: synodní senior (duchovní) a synodní 
kurátorka (laik). Ústřední církevní kancelář (ÚCK) pomáhá synodní 
radě plnit její úkoly, vyřizuje záležitosti dané synodem, potřebami 

sborů, činností poradních odborů. Synodní rada zřizuje ÚCK z odborníků pro jednotlivé 
úseky církevní práce.

Přímo v ústřední kanceláři (se sídlem v zadním traktu Husova domu v Jungmannově 9) 
pracuje více než 40 zaměstnanců ve 14 odděleních, která jsou rozčleněna do čtyř úseků 
(personální, ekonomicko-provozní, úsek vnějších vztahů a úsek vzdělávání). K zaměstnancům 
kanceláře ještě patří další pracovníci, které povolává synodní rada: studentští faráři 
(pracují při Evangelické teologické fakultě UK – ETF UK), spirituálové (pracují na školách 
Evangelické akademie – EA), nemocniční kaplani a celocírkevní kantor.
Dalšími zaměstnanci ÚCK jsou vedoucí tří rekreačních středisek ČCE (v Bělči n.O., 
Herlíkovicích a Chotěboři). Celkem má ústřední kancelář přes 50 zaměstnanců.
V přední budově Husova domu v Jungmannově 9 je penzion (Church pension – 
viz http://www.churchpension.cz/) - možnost příjemného ubytování v centru Prahy, 
s kapacitou 22 pokojů, ubytování pro 56 osob. 

ČCE navazuje na tradice české reformace, na hnutí husitské, církev podobojí i Jednotu 
bratrskou, na církve evangelické augsburského i helvetského vyznání, povolené v našich 
zemích tolerančním patentem v roce 1781 a sloučené svobodným rozhodnutím zástupců 
všech sborů na generálním sněmu roku 1918 v církev jedinou, která přijala jméno 
Českobratrská církev evangelická.

Vedle čilého bohoslužebného života farních sborů, náboženské výchovy a církevního 
školství je jedním z hlavních těžišť práce ČCE mnohostranná služba sociální péče, 
zaměřená na staré, nemocné, postižené, lidi v nouzi, a to především v zařízeních 
Diakonie ČCE, poradenská služba křesťanské pomoci, duchovenská činnost v nemocnicích, 
v armádních útvarech, nápravných zařízeních, v uprchlických táborech. Významná je rovněž 
organizace práce s lidmi s postižením, s rodinami s postiženými dětmi, příprava dalšího 
vzdělávání dětí a mládeže, pořádání kurzů a jiných celocírkevních setkání pro mládež, 

semináře a školení pro pracovníky s mládeží atd.
Důležité je také rozvíjení ekumenických kontaktů, a to jak 
s ostatními církvemi v České republice, tak s partnerskými 
církvemi v zahraničí a činnost v mezinárodních církevních 
svazech.
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EPhDr. Lydie Gallusová 

vedoucí tajemnice ÚCK 

tel. 224 999 218 

gallusova@srcce.cz

2008

Sídlo ústředí ČCE:
Husův dům 
Jungmannova 9/22
110 00 Praha 1
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Kontakty

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ

Ústřední církevní kancelář

Jungmannova 9 

110 00 Praha 1

Synodní rada ČCE 224 999 211

 srcce@srcce.cz

 www.srcce.cz

Sekretariát 224 999 211

 224 999 272

 sekretariat@srcce.cz

Vedoucí tajemnice ÚCK 224 999 218

Oddělení personální 224 999 214

Oddělení ekonomické 224 999 229

 ekonomicke@srcce.cz

Oddělení ekumenických a zahraničních styků 224 999 216

 ekumena@srcce.cz

Oddělení styku s veřejností 224 999 275

Oddělení výchovy a vzdělávání 224 999 233

Oddělení mládeže 224 999 232

Oddělení právní 224 999 220

Oddělení knihovny a archivu 224 999 231

Oddělení provozní 224 999 221

Fundraiser 224 999 230

Kancelář Jeronymovy jednoty 224 999 226

Redakce časopisu Český bratr 224 999 236

Redakce časopisu Bratrstvo 224 999 273

Studenští faráři 221 988 205

Ústředí Evangelické akademie 224 999 223

Celocírkevní kantor 573 378 607

Churchpension 224 999 240

Správce sítě 224 999 222
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Slavili jsme „Svobodně 
a beze strachu“

90. výročí Českobratrské církve evangelické

Mezinárodním vědeckým sympoziem o Bibli v životě reformačních církví začaly v pátek 
21. 11. 2008 dopoledne na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy oslavy 
90. výročí vzniku Českobratrské církve evangelické. Sešlo se více než šest desítek  zástupců 
z 20 církví z Francie, Skotska, Německa, Itálie a Spojených států. 

Zahraniční hosté a zástupci Českobratrské církve evangelické byli poté v pátek v podvečer 
pozdraveni v pražském Obecním době, v primátorském salonku, náměstkyní primátora 
Marii Kousalíkovou. 

Závěr prvního slavnostního dne proběhl v Betlémské kapli. Více než tříhodinový 
„Koncert k narozeninám“ moderovali David Vávra a Michael Otřísal. Hráli a zpívali 
Spirituál kvintet, Oboroh, Svatopluk Karásek, Tomáš Najbrt a Noční optika. Diváci 
ocenili nápaditý program, ve kterém vystoupil mimo jiné také devadesátiletý farář Jan 
Pokorný, jehož datum narození spadá přesně na den sjednocujícího Generálního sněmu 
v roce 1918. Mezi mnoha významnými hosty byl také kardinál Miloslav Vlk. Hlavě 
katolické církve předal synodní senior Joel Ruml synoptickou Bibli, kterou církev vydala 
ke svému výročí. 

Vernisáží výstavy 90. let v Českobratrské církvi evangelické byly zahájeny 22. 11. 2008 
sobotní oslavy v kostele u Salvátora na Starém Městě. Po zahajovací pobožnosti synodní 
kurátorky Mahuleny Čejkové a pozdravech hostů se uskutečnil přednáškový program. 

Po krátké diskusi vystoupil salvátorský pěvecký sbor s pásmem „Oslavovat tě přicházím“, 
po polední pauze pak smíšený farářský sbor „Všichni hříšní k vodám pojďte“. V odpolední 
panelové diskusi na téma „Kdo je český evangelík“, vystoupili farář a náměstek synodního 
seniora Miloš Rejchrt, docent Evangelické teologické fakulty Jindřich Halama, profesorka 
Masarykovy univerzity v Brně Jana Nechutová, farářka Hana Pfannová a student ETF UK 
Pavel Hanych. Po pěveckém vstupu tělesa dejvického sboru Naši pěvci  se konala slavnostní 
bohoslužba s večeří Páně. Druhý a závěrečný slavnostní den byl zakončen koncertem 
Te Deum Petra Ebena. Hrál orchestr evangelické církevní konzervatoře Olomouc.

V neděli 23. 11. pak byly ve všech sborech církve slouženy bohoslužby s jednotnou liturgií.

U příležitosti 90. výročí vydala ČCE  unikátní publikaci - Českou synoptickou Bibli. Kniha 
obsahuje Bibli kralickou a Český ekumenický překlad Bible čili tzv. evangelické rodinné 
stříbro. Bible vychází z kánonu původní kralické „Šestidílky“ v jejímž pátém díle byly 
zahrnuty jak deuterokanonické knihy, dnes užívané zejména katolickou církví, tak i některé 
pseudepigrafy, které používají především církve pravoslavné. Je tedy vydána v širokém 
ekumenickém kánonu. Díky úspornému grafickému uspořádání se oba překlady vešly 
do jediného dobře čitelného svazku. 

Protože Českobratrská církev evangelická ví, co je život nesvobodný a život ve strachu, 
zvolila jako motto svých oslav výzvu k životu ve svobodě a beze strachu.
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Slavnostní program v Betlémské kapli a v Obecním domě 21. 11. 2008.
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Oddělení výchovy 
a vzdělávání

Oddělení výchovy a vzdělávání nabízí možnost rozvíjet vědomosti 
a dovednosti v oblasti duchovního směřování a napomáhá svými 
akcemi vytvářet a vnímat křesťanské společenství v rámci Českobratrské 
církve evangelické. 

Cílem práce oddělení je vzdělávání laiků na celocírkevní úrovni 
v oblastech: práce s dětmi, práce s dětmi s postižením, práce s laiky, 
evangelizace a misie, vzdělávání kazatelů a propojování církevních 
vzdělávacích akcí a projektů Českobratrské církve evangelické, Diakonie 
a Evangelické akademie.

Všechny aktivity, které oddělení pořádá, jsou zároveň chápány jako misijní 
a obecně prospěšné, protože mají přesah do necírkevního prostředí 
a nabízejí program i pro sekularizovanou společnost.

Akcí roku 2008 byl tábor pro děti a mládež s postižením. Tábor je unikátním 
projektem v České republice a to jak v církevním, tak v sekulárním prostředí. 

Dva hlavní vedoucí a tým dobrovolných asistentů dětem a mládeži s postižením nabízejí pestrý 
program: výtvarné aktivity (keramika, malování na sklo i na porcelán, batikování), sportovní 
aktivity (nohejbal, lukostřelba, cyklistika, jízda na raftu, slaňování, hipoterapie), programy hostů 
a besedy, návštěvy kulturních a jiných zařízení (divadlo Drak, planetárium, záchranná služba, 
farma, muzeum betlémů, koncert). To vše doplňují vycházky, koupání, olympiáda, táboráky apod. 

Součástí programu jsou i ranní a večerní pobožnosti. Většina programů je společná, ale je 
dán i prostor pro individuální přání a domluvu. Veškeré činnosti jsou koncipovány tak, aby 
se jich mohli účastnit všichni, ať už je jejich zdravotní postižení jakékoli.
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Eva Balcarová 

vedoucí odd. výchovy 

a vzdělávání

tel. 224 999 233

balcarova@srcce.cz

Pobyty maminek s dětmi – Horský domov Herlikovice.
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Evangelická akademie

Evangelická akademie je síť škol, které zřizuje Českobratrská církev 
evangelická. První vznikly již v roce 1990. V roce 2008 patří do sítě 
šest právních subjektů, škol. V roce 2004 bylo zřízeno plnoúvazkové 
místo ředitele Ústředí evangelické akademie. Jeho úkolem je zastupovat 
zřizovatele při jednáních se školami a odpovědnými orgány, koordinovat 
činnost škol a napomáhat jejich rozvoji. Navštěvuje jednotlivé školy 
a organizuje tematická setkání ředitelů/ek a jednou ročně víkendový 
vzdělávací pobyt pro všechny zaměstnance škol.
   
Bratrská škola – církevní základní škola
Rajská 300/3, 170 00 Praha 7, 283 870 423, ředitelka: Pavlína Radová, 
bratrska@seznam.cz, www.bratrska.cz
Jde o základní školu 1. stupně (1.–5. roč.) s rozšířenou výtvarnou 
výchovou a s důrazem na integraci a programem individuálního 
vzdělávání (domácí). Školní rok 2008/09 zahájilo nové vedení s částí 
nových plně kvalifikovaných pedagogů. Po „problematickém“ školním 
roce 2007/08 začíná stoupat zájem o školu ze strany zájemců o „studium“ 

i ze strany odborné veřejnosti. Škola (instituce i jednotlivci) se zapojila do pražských 
i celorepublikových aktivit. Přes zlepšující se celkový stav zůstávají problémem finance. 

Nové vedení a většina zaměstnanců odvedla ohromný kus práce. V dubnu 2009 navštívila 
školu Česká školní inspekce a závěrečná zpráva byla pochvalná.

Od září 2008 ve škole začala působit školní farářka Irena Škeříková, a to jako zaměstnanec 
školy na malý úvazek. ČCE poskytla škole účelový dar na pokrytí souvisejících mzdových 
nákladů.

Evangelická akademie – Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola 
Hrusická 2537/7, 141 00 Praha 4, 272 761 609, ředitelka: Jitka Jarošová, skola@eapraha.cz, 
www.eapraha.cz

V březnu 2008 byl škole slavnostně předán významný certifikát systému managementu 
jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001, který je dokladem toho, že vzdělávání na Evangelické 
akademii dosahuje nejvyšší kvality s tendencí dalšího zlepšování. Podařilo se to díky 
usilovné koncepční práci.

Od 1. 9. 2008 má VOŠ navýšenou kapacitu. Letos jsou na VOŠ tři ročníky dálkového studia 
+ tři denní a na SOŠ tři ročníky dálkového studia + čtyři ročníky denní. Absolventi VOŠ 
usilují na ETF UK o získání titulu Bc. Studijní program na ETF se letos upřesňuje a ladí. Škola 
uzavřela smlouvu s Teologickou fakultou JU v Českých Budějovicích o uznávání předmětů 
absolvovaných na EA. O.s. církevních škol Anežka se prezentovalo v lednu 2009 v PS ČR. 
Jedna ze dvou konkrétních prezentovaných škol byla tato. V březnu byla podána žádost 
na MPSV o akreditaci vzdělávací instituce a pokud budou prostory, škola se též zaměří 
na celoživotní vzdělávání. Zároveň je podaná žádost o akreditaci kurzu pro pečovatelky. 
Přijímací řízení na SOŠ je poznamenáno „celorepublikovým blázincem“, protože od září 
2008 byl 3x změněn zákon, naposledy 6. 3. 2009.

Škola sídlí na dvou místech. „Druhé“ místo (tři učebny pro VOŠ) je v tuto chvíli problém. 
Škola dostala výpověď ke konci š. roku 2008/09, jako všechny neziskové subjekty, které byly 
v pronájmu ve školních budovách v majetku Prahy 4. Do konce března se nepodařilo najít 
náhradní prostory (jednání P - 4, 10, 11).

Školní farářka je zaměstnankyní ČCE a do školy je vyslána na 0,4 pracovní úvazek.

Evangelická akademie, Vyšší odborná škola sociálně právní
Opletalova 6, 602 00 Brno 2, 542 221 741, ředitelka: Hana Svobodová, vos@eabrno.cz, 
www.eabrno.cz
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Mgr. Martin Čech 

ředitel Ústředí Evangelické 

akademie

tel. 224 999 223

cech@srcce.cz
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Škola vychovává diplomované sociální pracovníky, a to skvěle. Škole se zejména povedlo - 
rozšíření spolupráce s dalšími neziskovými organizacemi včetně Diakonie, projekty včetně 
mezinárodních, stabilní pedagogický kolektiv, navázání spolupráce s Teologickou fakultou 
v Českých Budějovicích a ETF UK v Praze na úrovni uznávání vzdělání našich absolventů 
(možnost titulu Bc.), obměna ICT zařízení ve škole i v Domově mládeže, bohatá zahraniční 
spolupráce.

Školu zejména trápí očekávaný úbytek uchazečů (celkový trend v ČR), přes veškerou snahu 
o prezentaci škol ve sborech se nedaří získávat více uchazečů ze sborů ČCE a obecně 
povědomí členů církve o tom, „co děláme a že jsme“. Týká se i brněnské VOŠ. Problémem 
je nevyhovující stav sociálního zařízení, byla zahájena jednání s vlastníkem budovy FS ČCE 
Brno I.

Školní farářka je zaměstnancem školy, učitelkou. Což je finanční výhoda, neb mzdu hradí 
MŠMT. Ovšem jako model farářské práce to není optimální.

Střední zdravotnická škola Evangelické akademie
Šimáčkova 1, 628 00 Brno – Líšeň, 542 213 593, ředitelka: Hana Svobodová, cszs@eabrno.cz, 
www.eabrno.cz
Škola vzdělává studenty v těchto oborech – maturitní – zdravotnický asistent (dříve všeobecná 
sestra) a nematuritní, ukončený výučním listem – ošetřovatel. Reference o absolventech 
i praktikantech jsou pochvalné.

Z úspěchů školy: škola byla celostátním koordinátorem při tvorbě rámcového vzdělávacího 
programu/RVP (model pro všechny školy v ČR) pro obor ošetřovatel a pilotní školou pro 
realizaci závěrečných zkoušek v oboru ošetřovatel, absolvovala dvě kontroly ČŠI s velmi 
dobrým hodnocením, navázala spolupráci s dalším zařízením Diakonie (hospic Citadela 
ve Val. Meziříčí), obměna ICT zařízení (zavedení optického kabelu do školy a zajištění 
kvalitnějšího přístupu na internet), pokračovala v několika projektech, které jí přinesly 
finanční prospěch, zahájila úspěšná jednání s ÚMČ Brno-Líšeň o výměně oken a opravě 
fasády – opravy budou zahájeny již letos.

Tématem tohoto š. roku je také tvorba školního vzdělávacího programu (ŠVP), dle kterého se 
zahajuje výuka od š. roku 2009/10, a to ve všech SOŠ.
Školní farářka – viz. brněnská VOŠ.

Střední odborná škola sociální – Evangelická akademie
Kladská 335, 547 01 Náchod, 491 426 044, ředitel: David Hanuš, sekretariat@socea.cz, 
www.socea.cz
Na škole lze studovat dva obory: Sociální činnost – pečovatelství a vychovatelství.
Škola se již zcela zabydlela v nové budově. Je respektovanou institucí jak v regionu, tak 
mezi církevními školami i SOŠ sociálními v celé ČR.
V lednu 2009 se ekumenickou bohoslužbou slavnostně otevřela školní kaple. Jde o malý 
příjemný prostor, který slouží k rozhovorům, meditacím, programům a pobožnostem 
v menším počtu. Dále byla v lednu zprovozněna nová učebna péče o nemocné. Díky 
finanční podpoře Občanského sdružení na podporu činnosti Evangelické akademie zahájila 
činnost keramická dílna.

V březnu 2009 obdržela škola 13 přihlášek do oboru sociální činnost- sociální pečovatelství 
(v 1. kole přijímacího řízení se přijímá 15 uchazečů) a 91 přihlášek do oboru sociální 
činnost-sociální vychovatelství (v 1. kole přijímacího řízení se přijímá 64 uchazečů). Dle 
potřeby budou další kola.

Ve škole třetím rokem báječně funguje klub Voko, který je členem mezinárodní sítě 
„mládežnických“ klubů. 

Školní farářka je do školy vyslána seniorátem na celý úvazek.
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Konzervatoř Evangelické akademie
Wurmova 13, 779 00 Olomouc, 585 208 583, ředitel: František Fiala, ckonz@ckonz.cz, 
www.ckonz.cz

Jde o šestiletou hudební konzervatoř, jejíž nabídka je rozšířena o předměty zaměřené 
na studium církevní hudby. Ke specifikům školy patří např. možnost studia liturgických varhan. 

Konzervatoř se v červnu 2008 důstojně rozloučila s Kroměříží, poděkovala městu za dosavadní 
zázemí a následoval prázdninový „maraton“ stěhování do nově zrekonstruované budovy 
školy v Olomouci. Slavnostní otevření proběhlo 1. 9. 2009, a to za přítomnosti zakladatelky 
M. Horké, synodní rady ČCE i představitelů dalších církví, kultury a politiků krajských 
i celostátních. 

Za krátkou dobu působení v Olomouci si škola získala mimořádný respekt i podporu. 
Spolupracuje s řadou institucí, je jednoznačně vnímána jako významný přínos městu 
i celému regionu. V květnu zajistila škola V. ročník prestižní Mezinárodní pěvecké soutěže 
duchovní a koncertní hudby.

K dofinancování rekonstrukce olomoucké budovy chybí 9,9 mil. Kč. Jednání probíhají 
s Ministerstvem financí ČR, Olomouckým krajem a Metropolitní kapitulou (vlastník budovy).
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Celkem
škol – 6
studentů – cca 1 200
zaměstnanců – cca  250

Bratrská škola – církevní základní škola Praha
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Práce s mládeží

Práci s mládeží na celocírkevní úrovni zajišťuje Oddělení mládeže. 
To tvoří v tuto chvíli vedoucí oddělení, referent a technická redaktorka 
časopisu Bratrstvo. 

Oddělení mládeže úzce spolupracuje s Celocírkevním odborem 
mládeže. Tento poradní odbor je skupina devíti mladých lidí volená 
vždy na dva roky. Skládá se ze čtyř kazatelů, pěti laiků a tajemníka – 
faráře pro mládež.

Tajemník – farář pro mládež je do funkce volen na šest let. Dosavadnímu 
tajemníku – faráři mládeže, který do letošního roku pracoval v čele 
oddělení mládeže, skončilo funkční období v září 2008. 

Realizované akce za rok 2008

Kurzy pro mládež 
jsou týdenní zimní i letní pobyty s programem, který je zaměřen jak biblicky, tak kulturně, 
ale i sportovně.

❉ Zimní biblické kurzy (Pro mládež nad 24 let, Pro starší mládež, Pro mladší mládež).

❉ Letní biblické kurzy (Pro mladší mládež, Pobyt pro mládež s ratejnou)
Biblické kurzy mají dvě přednáškové řady – jednu biblickou a druhou tematickou. 
Přednášející vybírají aktuální, zajímavá témata (dějinná, kulturní, ekologická…), která jsou 
pro danou  věkovou skupinu zajímavá.

❉ Dvě vodácké výpravy (řeka Bóbr v Polsku, řeka Ohře).

❉ Bigbítový kurz
Pobyt pro ty, kdo se chtějí zdokonalit ve hře na hudební nástroje s tvrdším zvukem.

❉ Rumburský divadelní pilník
Desetidenní pobyt naplněný divadelními dovednostmi zakončený premiérou představení 
„Dotyky ve tmě“. Jeho derniéra se uskutečnila na Sjezdu (nejen) evangelické mládeže 
v Prostějově.

❉ International youth camp
Mezinárodní akce, které se zúčastnili mladí lidé z Evropy a USA. Tento camp má již 
několikaletou tradici.  

❉ Pobyt pro mládež ze střední a východní Evropy
Společný pobyt české evangelické mládeže ze sborů v České republice, Ukrajiny, 
Rumunska, Chorvatska.

Kateřina Erdingerová 

vedoucí odd. mládeže 

tel. 224 999 232

erdingerova@srcce.cz
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SEPRAM (Seminář pro pracovníky s mládeží)
Dvouletý cyklus čtyř víkendových setkání pro mladé lidi, kteří se chtějí naučit pracovat s mládeží.

Připravené přednášky, praktická cvičení si kladou za cíl zkvalitnit jejich práci se skupinou 
mládeže ve sborech. Ukazují nové možnosti práce a pořádání akcí.
V letošním roce se uskutečnil II. a III. díl druhého cyklu semináře. Připravili ho zkušení 
pracovníci s mládeží z řad farářů i laiků ČCE. Vyškoleno bylo 15 účastníků.
SEPRAM byl podpořen částkou 10 000 Kč věnovanou Ministerstvem školství, mládeže 
a tělovýchovy ČR.
 
Sjezd (nejen) evangelické mládeže
Sjezd mládeže je celocírkevní setkání mládeže, které se koná každoročně, střídavě ve větších 
městech Čech a Moravy. Je to největší církevní akce, která se takto pravidelně koná.
V roce 2008 se setkání uskutečnilo na začátku října v Prostějově. Název „Fwd: Re: 
Generace“ udával témata, kterými se zabývaly přednášky a dílny. Téma bylo vybráno 
s ohledem na devadesátileté výročí ČCE. Akce se zúčastnilo cca 500 lidí.
Finančně tuto akci podpořilo částkou 120 000 Kč Ministerstvo kultury ČR. Částkou 20 000 Kč 
Olomoucký kraj a částkou 15 000 Kč město Prostějov. 

Více informací o akcích pro mládež najdete na http://mladez.evangnet.cz/
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Sjezd (nejen) evangelické mládeže Prostějov 2008
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Ekumenické vztahy

Ekumenické oddělení (EO) se stará o vztahy mezi církvemi v ČR i v zahraničí. 
V ČR jsou to hlavně kontakty s církvemi, sdruženými v Ekumenické 
radě církví v ČR (ERC), a s přidruženou církví římskokatolickou. Jedním 
z hlavních úkolů je samotná práce v ERC a v jejích orgánech. Spolupráce 
na území ČR probíhá také v rámci tzv. Leuenberského společenství, 
jejímiž členy je pět protestantských církví. V zahraničí rozvíjíme spolupráci 
s mezinárodními organizacemi, kterých je ČCE členem. Jsou to Světová 
rada církví, Konference evropských církví, Světová aliance reformovaných 
církví, Světová luterská federace a Společenství evangelických 
církví v Evropě. Dále máme živé kontakty s evangelickými církvemi 
v Německu, Polsku, Slovensku, Maďarsku, Rakousku, Švýcarsku, 
Holandsku, Itálii, Francii a ve Velké Británii, také v zámoří (v USA, 
v Koreji a na Tchaj-wanu). Oddělení má v péči vztahy s evangelickými 
sbory českých krajanů na Ukrajině, v Rumunsku, v Srbsku, Chorvatsku 
a Polsku, od r. 2005 pracuje v rámci EO celocírkevní kazatel s působností 
v těchto sborech. 

Jednou z významných událostí v r. 2008 na půdě česko-německých církevních vztahů bylo 
přijetí Prohlášení synodů Českobratrské církve evangelické a Evangelické církve v Německu 
k tématu: „Obchod s lidmi, sexuální vykořisťování žen a zneužívání dětí v česko-německém 
příhraničí“, k němuž se v témže roce připojila také Evangelická církev v Rakousku. Toto 
prohlášení je výsledkem několikaleté spolupráce společné komise ČCE a Evangelické církve 
v Německu, nastiňuje možnosti příhraniční spolupráce a snaží se najít cesty, jak stavět 
hráze modernímu zotročování a devastaci lidských životů. K mezinárodním událostem 
středoevropského rozsahu patřilo Setkání křesťanů šesti zemí v Bratislavě, kterého se 
zúčastnily téměř dvě stovky zástupců naší církve. Na jejich dopravu do Bratislavy významně 
přispěla akciová společnost Credit Clearing Center Bratislava.

Za důležité považujeme ještě dvě události ve vztazích ČCE a Presbyterní církve USA. 
V září navštívila skupina 27 žen této církve během svého týdenního pobytu několik sborů 
ČCE včetně různých sociálních, diakonických a dalších zařízení. V říjnu přijela do České 
republiky na 10 dní skupina 17 zástupců sborů PC USA, kteří zde buď navázali nebo 
prohloubili kontakty s osmi partnerskými sbory v ČCE a zúčastnili se společného pobytu 
v Praze a v Janských Lázních. 

2008

E
K

U
M

E
N

A

Gerhard Frey-Reininghaus 

tajemník ÚCK

tel. 224 999 216

reininghaus@srcce.cz

Setkání křesťanů Bratislava

Návštěva z Presbyterní církve USA
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Ústřední archiv ČCE a knihovna

Ústřední archiv ČCE spravuje archivní fondy o celkovém 
aktuálním rozsahu 542,17 bm. Jedná se o archiválie 
vzešlé z působnosti ústředních orgánů ČCE a jejích 
předchůdkyň, tedy evangelických církví a.v. a h.v. 
v Čechách a na Moravě před rokem 1918. Z rozsáhlejších 
fondů církevně-správních jsou zde deponovány též 
některé fondy seniorátní, vztahující se k činnosti 
seniorátů před i po roce 1918. Dále uchovává archiválie 
některých církevních ústavů a církevních školních 
institucí, fondy spolkové a pozůstalosti některých 
osobností činných na poli církve. Součástí ÚA ČCE je 
knihovna nabízející k prezenčnímu studiu především 
tituly z oblasti církevních dějin a katalogizovaná sbírka 
inkunábulí a starých tisků, zpracovaných v programu 
Clavius, jejíž součástí je několik unikátů. 

V archivu jsou také uloženy a evidovány trojrozměrné předměty z bývalého muzea Husova domu. 

Náplň činností archivu je následující:
❉ řízení archivu - metodika vedení, sledování archivní legislativy ČR
❉ péče o archivní fondy

– kontrola fyzického stavu archiválií, návrhy na restaurování, lokace fondů 
– evidence archivních fondů na kartách JAF, evidence přírůstků a delimitace
– vnitřní skartace, pořádání a inventarizace fondů 

❉  badatelská agenda – chod badatelny, vyhledávání archivních materiálů pro badatele 
a předkládání ke studiu, evidence návštěv a předložených archiválií na badatelských 
listech; externí kontakt s badateli – telef. a písemné vyřizování badatelských dotazů, 
rešerše z materiálu 

❉ prezentace archivu navenek – výstavy, rozhlasové pořady, publikace v tisku 
❉ správa archivní knihovny – evidence, katalogizace, vyhledávání titulů pro badatele  
❉  práce pro ÚCK, SR, PO – vyřizování dotazů, rešerše, vyhledávání podkladů v archivních 

materiálech
 
Archiv a knihovna jsou otevřeny veřejnosti. V r. 2008 studovalo v archivu 31 badatelů při 
celkem 95 návštěvách. Mezi badatelsky často využívané fondy patřil fond Synodní rady ČCE 
a fond Německé evangelické církve v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, fondy pozůstalostí 
a spolků. 

V souvislosti s oslavami 90. výročí ČCE připravila vedoucí archivu dr. Eva Fialová, na základě 
archivních materiálů, knihu s názvem Malý obrazový průvodce dějinami Českobratrské 
církve evangelické /vyd. Kalich 2008/. Kniha, mapující historii evangelických církví a.v. 
a h.v. a jejich nástupkyně Českobratrské církve evangelické, postihuje v hutné zkratce 
dějinný úsek od tolerančního patentu do současnosti. Byla vydána s laskavou podporou 
Ministerstva kultury ČR a Hlavního města Prahy a může tak sloužit jako zdroj zajímavých 
informací o vzniku a působení ČCE v kontextu dějinného vývoje českých zemí nejen pro 
členy církve a znalce evangelického prostředí, ale i lidem, organizacím, 
firmám a společnostem otevřeným a ochotným k podpoře dobré věci.
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Stavební a investiční činnost

Českobratrská církev evangelická je z pohledu samostatných právních 
subjektů dělena na ústředí církve, dále pak 14 seniorátů a 259 
farních sborů. Ve vlastnictví těchto právních subjektů je v souhrnu 
evidováno celkem cca 450 objektů, které církev využívá v rámci své 
činnosti. Finanční prostředky jednotlivých farních sborů na opravu 
výše uvedených objektů jsou ve většině případů velmi omezené 
a postačují pouze na provedení nezbytných oprav. Z hlediska stavebně-
technického se ve většině případů jedná o opravy a udržovací práce, 
které svým rozsahem pouze zabraňují dalšímu zhoršení technického 
stavu objektu. Na opravu a údržbu objektů obdrží ročně církev 
prostřednictvím MK ČR příspěvek od státu, jehož výše je stanovena 
dle počtu kazatelů. V roce 2008 byla výše příspěvku stejná jako v roce 
2007 a činila 1 100 000 Kč. V přepočtu na jeden objekt to představuje 
částku cca 2 400 Kč.

Pro obnovu a výstavbu církevních budov je v rámci Českobratrské 
církve evangelické ustanoveno zařízení pod názvem Jeronymova 

jednota (JJ). Tento název označuje zvláštní zařízení ČCE, které pomáhá řešit naléhavé 
otázky dneška. Jeho posláním je finančně podporovat obnovu a výstavbu církevních 
budov nebo i nákladného vybavení jako jsou např. varhany. Proto shromažďuje finanční 
prostředky od členů církve, ale i od zahraničních dárců a podpůrných organizací, případně 
dotace Ministerstva kultury ČR. Každoročně potom přiděluje dary a půjčky na naléhavé 
stavební projekty církevních sborů, které by samy náklady na stavební práce nemohly unést. 
Jde tedy v podstatě o dílo obětavosti, štědrosti a solidarity. Podpory projektů vyžadují, aby 
JJ měla také evidenci církevních budov, odborně posuzovala projekty z hlediska účelnosti, 
výtvarného pojetí, hospodárnosti a kvality. Poradenskou činností pomáhá církevním sborům 
v hospodaření s nemovitým majetkem. Jeronymova jednota spolupracuje s Pracovním 
společenstvím podpůrných zařízení evropských církví a s ekumenickým odborem ústřední 
církevní kanceláře. Postavení, činnost a struktura je upravena Statutem Jeronymovy jednoty 
a Pracovním řádem díla JJ.
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Ing. František Straka 

vedoucí stavebního 

oddělení 

tel. 224 999 257

straka@srcce.cz

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

SD 2 463 954 2 084 078 2 238 301 2 316 055 2 294 480 2 264 562 2 349 499 2 430 447

HDL 759 442 768 456 855 541 770 462 766 666 851 830 831 759 862 360

JTD 454 480 352 267 415 836 411 071 422 524 401 783 454 975 451 425

Vývoj sbírek ve prospěch JJ za období let 2001–2008

1.  Přehled sbírek v rámci ČCE ve prospěch JJ za r. 2007, 2008 vč. meziročního srovnání 
celkových sbírek za jednotlivé senioráty
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r.2007 r.2008 mezi-
roční 

srovnání 
(r. 2007

-08)

SD 
(2/3)

HDL JTD sbírky 
cel-
kem

SD 
(2/3)

HDL JTD sbírky 
cel-
kem

sen. Pražský 284 170 118 785 69 543 472 498 291 313 128 195 80 446 499 954 27 456

sen. Poděbradský 102 467 44 327 25 773 172 567 102 473 48 002 23 143 173 618 1 051

sen. Jihočeský 35 905 19 985 13 155 69 045 32 833 21 559 15 228 69 620 575

sen. 
Západočeský

78 000 51 659 34 955 164 614 82 000 50 577 21 568 154 145 -10 469

sen. Ústecký 55 333 31 536 15 388 102 257 49 480 26 793 14 623 90 896 -11 361

sen. Liberecký 56 890 24 376 13 371 94 637 54 990 23 302 10 335 88 627 -6 010

sen. 
Královéhradecký

78 445 41 266 20 820 140 531 86 657 44 254 18 610 149 521 8 990

sen. Chrudimský 151 536 70 048 37 345 258 929 154 753 72 588 30 787 258 128 -801

sen. Poličský 158 560 33 795 15 212 207 567 159 400 31 836 15 554 206 790 -777

sen. Horácký 310 000 65 670 29 921 405 591 311 315 54 248 32 522 398 085 -7 506

sen. Brněnský 320 000 96 118 56 344 472 462 360 000 106 746 52 771 519 517 47 055

sen. 
Východomoravský

525 000 128 736 56 923 710 659 540 000 131 927 65 143 737 070 26 411

sen. 
Moravskoslezský

183 473 94 279 57 737 335 489 174 153 104 432 52 760 331 345 -4 144

sen. 
Ochranovský

7 620 9 945 7 240 24 805 9 830 12 918 7 650 30 398 5 593

ostatní dárci 2 100 1 235 1 248 4 583 21 250 4 984 10 285 36 519 31 937

Σ 2 349 499 831 759 454 975 3 636 233 2 430 447 862 360 451 425 3 744 232 108 000

Vývoj sbírek za rok 2001–2008
        Kč
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Sborový dům v Domažlicích                           

2. Státní příspěvek Ministerstva kultury ČR na opravy a údržbu církevního majetku 
v roce 2008

FS v Ostrově nad Ohří   260 000 Kč výměna střešní krytiny
FS v Trnávce 160 000 Kč oprava fasády
FS v Klášteře nad Dědinou 221 000 Kč oprava střechy a sociálního zařízení 
FS v Opavě 180 000 Kč oprava topení
FS v Teplé 279 000 Kč oprava sborového domu
Celkem přiděleno                1 100 000 Kč 

3. Dokončení výstavby sborového domu v Domažlicích, oprava kostela v Čáslavi 

V září 2007 byla zahájena stavba nového sborového domu v Domažlicích. Realizace 
proběhla v souladu s časovým a finančním harmonogramem. Kolaudační souhlas s užíváním 
stavby byl vydán v listopadu 2008. Celkové náklady ve výši 10 898 137 Kč byly dodrženy. 
V listopadu roku 2008 byla zahájena rozsáhlá oprava evangelického kostela v Čáslavi. 
Náklady jsou rozpočtovány ve výši 4,6 mil. Kč. Oprava zahrnuje kompletní výměnu střešní 
krytiny včetně souvisejících klempířských prvků, celkovou opravu fasády (vyjma věže, která 
byla opravena v I. etapě) a výmalbu interiéru kostela. 

Kostel Čáslav - stav fasády před opravou
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Hospodaření

Finanční prostředky pro práci a službu získává ČCE především z dobrovolných příspěvků 
svých členů. Jsou to příspěvky členů farních sborů, dary, sbírky při shromážděních, 
celocírkevní sbírky vyhlašované synodem, mimořádné dary tuzemské i zahraniční, částečně 
také výnosy z pronájmu budov. Vlastní prostředky činí cca 70 % celkových prostředků. 
Kromě finanční obětavosti členů jsou zdrojem příjmů příspěvky ze státního rozpočtu České 
republiky na platy kazatelů a v malé míře na platy ostatních zaměstnanců, provoz ústřední 
církevní kanceláře, rekonstrukci budov a celocírkevní akce (30 %).

V roce 2008 činily náklady ústředí ČCE celkem 128 201 000 Kč a výnosy 121 901 000 Kč. 
V těchto částkách jsou zahrnuty náklady i výnosy aktivit, které ústředí zastřešuje (vydávání 
časopisů, knih, akce pro děti, mládež, postižené, kurzy pro kazatele, laiky, veškerá práce 
poradních odborů, cestovné v církvi atp.) a náklady a výnosy samotné ÚCK.
Největší podíl na výnosech i nákladech jsou mzdové prostředky určené na výplatu kazatelům, 
které jsou z 80 % pokryty dotací MK ČR.

Náklady a výnosy Českobratrské církve evangelické

Náklady 128 201 000 Kč
Výnosy 121 901 000 Kč
Výsledek hospodaření -6 300 000 Kč

Druh nákladů výše v tisících Kč
Spotřeba materiálu 3 568
Spotřeba energie 2 188
Prodané zboží 3 330
Opravy a udržování 1 798
Cestovné 1 092
Náklady na reprezentaci 468
Ostatní služby 9 929
Mzdové náklady 68 342
Zákonné sociální pojištění 23 609
Ostatní sociální pojištění 475
Zákonné sociální náklady 3 734
Daň z nemovitostí 56
Ostatní daně a poplatky 48
Kurzové ztráty 5
Manka a škody 5
Jiné ostatní náklady -323
Odpisy DNHM a DHM 7 646
Členské příspěvky 306
Daň z příjmů 1 925
Celkem 128 201

Druh výnosů výše v tisících Kč
Tržby z prodeje služeb 27 133
Tržby za prodané zboží 2 979
Zúčtování fondů 14 966
Ostatní výnosy 1 557
Provozní dotace 75 266
Celkem 121 901
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Církevní tisk

Český bratr 
Časopis vychází od r. 1924. V roce 2008 byl publikován v necelé měsíční periodicitě, s tím, 
že v roce 2009 přešel na pravidelný měsíčník. Ambicí vydavatele je předávat čtenářům, 
převážně z evangelické veřejnosti, aktuální a nezaujaté zprávy o dění v církvi jak z jejího 
ústředí, tak z farních sborů. Redakce, společně s redakční radou, každoročně stanoví koncepci 
celého ročníku, v roce 2008 to bylo evangelické rodinné stříbro – Kralická bible, Ekumenický 
překlad, Náboženská svoboda, Ekumenický dialog atd. V časopise, ekumenicky otevřeném se 
kromě stálých rubrik pěstuje otevřený dialog k různým společenským otázkám, čtenáři mají 
možnost si přečíst rozhovory se zajímavými osobnostmi, nejen z církevního světa, ale i ze světa 
kultury a vědy, komentáře k aktuálnímu dění, k ekologickým otázkám. Do periodika přispívají 
renomovaní publicisté. Redakci nechybí přejná zpětná vazba od čtenářů všech generací.  

Stalo se dobrou tradicí,  vždy na Vánoce, jako přílohu časopisu dodávat čtenářům dárek v podobě 
CD s obalem zakomponovaným do zadní strany obálky.

Náklad periodika je 5 000 ks, roční předplatné je 290 Kč, rozsah cca 40 stran. 
Více informací je k dispozici na http://ceskybratr.evangnet.cz

Bratrstvo – časopis pro mládež
Periodikum vychází nepřetržitě od roku 1990, ale historie časopisu je podstatně starší. První 
ročník sahá ke vzniku Českobratrské církve evangelické v roce 1918. Impulsem byla potřeba 
vydávat časopis pro mladé lidi. Během totalitních režimů byl třikrát zakázán a v r. 2008 spatřil  
světlo světa již 49. ročník tohoto mládežnického periodika.

Bratrstvo vychází 10x do roka a redakční rada, kterou tvoří faráři i laici, většinou 
studenti vysokých škol, se snaží předávat křesťanské hodnoty mladé generaci. Na stránkách 
časopisu jsou přinášeny diskuse o současných tématech, informace o dění v církvi, o akcích 
českobratrské mládeže, pravidelně jsou publikovány hudební, literární a filmové recenze, 
nechybějí povídky, básně. Časopis je bohatě ilustrován. 

Náklad periodika je 1050 ks, roční předplatné 200 Kč. Rozsah 26 stran. Barevnost černobílá. 
Více informací je k dispozici na http://bratrstvo.evangnet.cz

Ekumenický bulletin
Českobratrská církev evangelická (ČCE) vydává od roku 2000 dvakrát ročně Ekumenický 
bulletin, a to ve dvou jazykových mutacích – anglické a německé. Cílem časopisu je informovat 
především naše partnery, církve a mezinárodní organizace v zahraničí o celkovém dění jak 
v ČCE, tak v Diakonii ČCE a na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Ekumenický 
bulletin je fyzicky rozesílán na 900 kontaktů, a je k dispozici v elektronické podobě. Také 
touto cestou ČCE prezentuje svou církev a práci na zahraničních konferencích jako je 
Kirchentag nebo Setkání křesťanů a seznamuje zahraniční čtenáře se životem a aktivitami 
Českobratrské církve. Časopis je též  k dispozici ve farních sborech s větší účastí cizinců. 

Náklad periodika v anglické a německé verzi je 2 000 ks, v rozsahu osmi stran, barevnost 
modro-bílá. Ekumenický bulletin je také k dispozici na webových stránkách www.srcce.cz
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Diakonie ČCE

Diakonie (z řeckého diakonein – sloužit) Českobratrské 
církve evangelické je nevládní křesťanská charitativní 
organizace, která nabízí sociální, zdravotnické, duchovní 
a pastorační služby člověku v nouzi. Posláním Diakonie 
ČCE je poskytovat službu všem, kteří se neobejdou bez 
pomoci druhých pro stáří, nemoc, postižení, krizovou 
životní situaci; pečuje o opuštěné děti, problémovou 
mládež a děti s kombinovaným postižením, které vzdělává 
ve speciálních školách. Je samostatnou, nestátní, neziskovou, 
veřejně prospěšnou organizací s cílem sloužit podle 

svých možností všem potřebným z církve i celé společnosti, věřícím i nevěřícím.
Ve svých 33 zařízeních v různých regionech České republiky slouží lidem podle následujících 
typů péče:

❉ péče o klienty v domácím prostředí
❉ centra denních služeb
❉ rezidenční služby a zařízení pro krátkodobé a dlouhodobé pobyty
❉ raná péče
❉ chráněné dílny a ergoterapeutická pracoviště
❉ chráněné a podporované bydlení
❉ azylové domy a dům na půl cesty
❉  centra krizové intervence, kontaktní práce, nízkoprahová zařízení, služby pro lidi 

se zrakovým postižením
❉ pomoc uprchlíkům

Významnou součástí práce Diakonie je rovněž pořádání celé řady vzdělávacích kurzů pro 
pracovníky Diakonie.

Sídlo Diakonie: Ústředí Diakonie Českobratrské církve evangelické, Belgická 22, 120 00 
Praha 2-Vinohrady

Kontakty: ústředna: tel.: 242 487 811 fax.: 242 487 834 e-mail: ustredi@diakoniecce.cz 
www.diakoniecce.cz

Mapa středisek Diakonie ČCE
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Z tábora J. A. Komenského v Běleči 

Z činnosti Diakonie ČCE



23

Církevní střediska
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Slovo na závěr a poděkování

Ústřední církevní kancelář Českobratrské církve evangelické vyslovuje 
poděkování za podporu své činnosti především Ministerstvu kultury ČR 
a Ministerstvu financí ČR, díky které mohou fungovat církevní sbory. 
Z těchto prostředků byly také opraveny i některé naše kostely. 

Ministerstvo kultury ČR poskytlo rovněž dotaci na přípravu oslav 
90. výročí ČCE. Hlavní oslavy se konaly ve dnech 21.–23. 11. 2008 
v Praze. Program oslav byl bohatý, přivítali jsme 56 hostů ze zahraničí, 
a mnohé další z České republiky. Oslavy byly inzerovány i ve veřejných 
médiích a na plakátech, a tak např. na Narozeninový koncert v Betlémské 
kapli v pátek 21. 11. přišlo hodně návštěvníků i z mimocírkevního 
prostředí. Koncert byl také příležitostí k poděkování našim sponzorům 
a donátorům. 

Oslavy se konaly pod záštitou primátora hl.m. Prahy. Magistrát hl. m. 
Prahy poskytl i finanční podporu na organizaci oslav, obdobně tak 

MK ČR. Díky těmto donátorům se podařilo vydat také krásnou publikaci „Malý obrazový 
průvodce dějinami ČCE“ autorky Dr. Evy Fialové. O průběhu oslav píšeme v jiné kapitole 
Výroční zprávy.

Děkujeme rovněž Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy za podporu činnosti škol 
Evangelické akademie a také za menší podporu práce s dětmi a mládeži v ČCE.

Díky podpoře MK ČR i místních samospráv – krajských, městských a obecních úřadů bylo 
možné opravit i některé významné církevní památky. Díky financím z rozpočtu MF ČR se 
může realizovat např. rozsáhlá oprava střechy kostela v Čáslavi. V listopadu 2008 jsme 
zaznamenali radostnou událost – otevření nového kostela v Domažlicích, který byl postaven 
i za přispění státních institucí.

Ústřední církevní kancelář a jednotlivé farní sbory se snaží získávat peníze na opravy také 
z jiných zdrojů, zejména prostřednictvím sbírek a darů od zahraničních spřátelených církví, ale 
i od některých nadací a fondů. Česko-německý fond budoucnosti podpořil projekt společného 
Česko-německého semináře, který navazoval na vydání knihy „Ve víře žít, ve víře slavit“. 
Nadační fond Věry Třebické-Řivnáčové přispěl na dva projekty ČCE a to na vydání zdařilé 
a úspěšné informační skládačky o ČCE autora Jiřího Grubera a také na pětiletý projekt: 
„Cesta církve v letech 1945–1989“.

Již tradičně podpořily projekty ČCE i projekty středisek Diakonie ČCE některé církve ze 
zahraničí zejména z Německa, USA, ale i ze Skotska a také švýcarská organizace HEKS 
a německá organizace GAW – děkujeme za tyto výjimečné dary.

V červnu 2008 se naše církev prezentovala na velkém Setkání křesťanů v Bratislavě.
Měli jsme vlastní prezentační stánek s různými materiály i výrobky od klientů našich Diakonií. 
Účast členů naší církve na tomto velkém svátku evangelíků z celé Evropy podpořila firma 
Credit Clearing Centre, a.s. Bratislava.
   
Zvláštní poděkování patří též všem, kteří v roce 2008 podpořili uspořádání Sjezdu (nejen) 
evangelické mládeže např. Ministerstvu kultury ČR, Olomouckému kraji a městu Prostějov. 
 

Janka Haluková 

fundraiser

tel. 224 999 230

halukova@srcce.cz
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Děkujeme také těm, kteří podpořili pobyty pro rodiny s postiženými dětmi v Táboře 
J. A. Komenského v Bělči nad Orlicí. V roce 2008 to byla zejména švýcarská organizace 
HEKS, která pomohla s opravou objektů tábora, ale i firma ŠKODA AUTO a.s., která nám 
prodloužila smlouvu na bezplatné zapůjčení automobilu Škoda Fabia Combi a poskytla 
výhodnější podmínky pro leasing dalšího auta.

Dobrou spolupráci máme již tradičně s firmou T-Mobil, která tento rok výrazně přispěla 
na naši činnost, zejména v oblasti vzdělávání, humanitární a charitativní činnosti.

Podařilo se nám navázat i kontakty s novým donátorem – Československou obchodní 
bankou, která nám poskytla sponzorský dar na vzdělávací aktivity.
S vydáním výroční zprávy nám již tradičně pomohla firma Korlea Invest Praha – děkujeme.
 

KONTAKTY:

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ
Ústřední církevní kancelář
Jungmannova 9
110 00   P r a h a   1

tel.: 00 420 224 999 211
fax: 00 420 224 999 219

srcce@srcce.cz

www.srcce.cz


