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ÚVODNÍ slOVO
Českobratrská církev evangelická vám předkládá tuto zprávu, která shrnuje její život za uplynulý 
rok 2010. tato zpráva je zpracována tak, aby odpovídala ustanovením příslušných zákonů a předložila 
v jistém souhrnu přehled o tom, čím církev žila a jak uplynulým rokem prošla.

Obsahem zprávy jsou pochopitelně prokazatelné a vykazatelné údaje a data. i v nich se obráží 
skutečnost existence církve, přesto však platí, že pro zobrazení úplnosti života církve nejsou taková 
data tím nejvýstižnějším. církev existuje proto, aby vykazovala sama sebou základní boží zřetel 
a tím je hodnota jednotlivce a jeho důstojnost. Proto by do celé šíře souhrnu informací o životě církve 
měla patřit také informace o tom, jak církev žila ve svých více než 250 místních společenstvích, 
jak se dařilo všem duchovním i kaplanům, které církev vyslala do různých jiných než církevních 
institucí pomáhat lidem z tísně, depresí, neunesitelného stresu, nebo jak vyrůstaly děti pod vlivem 
slova božího a lásky boží v zařízeních a školách, které naši duchovní navštívili nebo mají v péči. 
tyto informace by neúměrně rozšířily rozsah této zprávy, je však vhodné zmínit tuto tvář života 
a služby církve alespoň touto okrajovou poznámkou.

Přestože je činnost církve rozmanitá a širší, než jak postihuje tato zpráva, tato zpráva v určitém 
souhrnu ukazuje, že Českobratrská církev evangelická je součástí této společnosti, že vnímá její 
potřeby i nouze a podle svých možností a pod vlivem svých obdarování do nich vstupuje, aby život 
ve svobodných a demokratických poměrech nedopadal s přílišnou tvrdostí na bedra některých 
jednotlivců a aby se neprohlubovala životní nespokojenost mnoha jejich obyvatel.

Joel Ruml, synodní senior 
Českobratrské církve evangelické 

synodní rada  

daniel Ženatý  
(1. náměstek synodního seniora)

Pavel stolař  
(1. náměstek synodní kurátorky)

Eva Zadražilová  
(2. náměstkyně synodní kurátorky)

Joel ruml (synodní senior)

Lia Valková (synodní kurátorka)

Pavel Kašpar  
(2. náměstek synodního seniora)

Mgr. Joel ruml 

synodní senior
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Čce A jejÍ ÚstřeDÍ

Čce je nejpočetnější protestantskou církví v České republice. 
V roce 2010 měla 117 000 členů, 256 farních sborů 
ve 14 seniorátech, 249 kazatelů (z toho 67 žen a 182 mužů) 
a 21 pastoračních pracovníků (18 žen a 3 muži).

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 
orgány 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 ul. č.9) pracuje 36 zaměstnanců 
ve 14 odděleních, která jsou rozčleněna do čtyř úseků 
(kancelář vedoucí tajemnice, úsek personalistiky a vzdělávání, 
úsek vnějších vztahů a úsek ekonomicko-provozní). 

k zaměstnancům Úck patří ještě další pracovníci, 
které povolává synodní rada: studentský farář 
(pracuje 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 církevní 
kancelář téměř 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 jsou také ekumenické kontakty, a to jak s ostatními 
církvemi v České republice, tak s partnerskými církvemi 
v zahraničí a činnost v mezinárodních církevních svazech.

 

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ 
Ústřední církevní kancelář 
jungmannova 9 
110 00 Praha 1

synodní rada Čce 224 999 211 
 e-cirkev@e-cirkev.cz 
 www.e-cirkev.cz

sekretariát 224 999 211 
 224 999 272 
 sekretariat@e-cirkev.cz

Vedoucí tajemnice Úck 224 999 218 
Náměstek pro personalistiku 
a vzdělávání 224 999 214 
Oddělení personální 224 999 224 
Náměstek ekonomicko-provozní 224 999 257 
Oddělení ekonomické 224 999 227 
 ekonomicke@e-cirkev.cz 
 mzdy@e-cirkev.cz 
Náměstek pro vnější vztahy 224 999 216 
Oddělení ekumenických 
a zahraničních styků 224 999 215 
 ekumena@e-cirkev.cz 
Oddělení výchovy a vzdělávání 224 999 233 
Oddělení mládeže 224 999 232 
Ústředí evangelické akademie 224 999 223 
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 
Redaktor webových stránek 608 860 067 
celocírkevní kantor 573 378 607 
churchpension 224 999 240 
koordinátor it 224 999 222

Phdr. Lydie Gallusová

vedoucí tajemnice 
tel. 224 999 218 
gallusova@e-cirkev.cz

kONtAkty
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MAPkA  
FARNÍch  
sbORů Čce
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ODDěleNÍ VÝchOVy  
A VZDělÁVÁNÍ
Oddělení výchovy a vzdělávání se zabývá vzdělávací a publikační činností, podporou práce 
s dětmi a pořádáním akcí pro děti a rodiny. Naše akce jsou přístupné široké veřejnosti, 
není nutné členství v církvi. 

Vzdělávací akce 

během roku jsme uspořádali několik seminářů a kurzů jak pro kazatele, tak i laiky.

Velmi úspěšný byl postgraduální kurz pro kazatele. Na kurzu probíhaly přednášky na aktuální 
témata z teologických a společenskovědních oborů. Přednášející byli nejen vysokoškolští pedagogové, 
ale i spisovatel ivan klíma, který představil při autorském čtení svoji knihu „Moje šílené století ii“.

seminář pro učitele nedělních škol se letos uskutečnil v brně, účastníci vyslechli zajímavé přednášky, 
sami si ve workshopech vyzkoušeli přípravu hodiny pro děti, podělili se o své zkušenosti a seznámili 
se s novým dílem pracovních listů Pozvání na cestu.

tento seminář se konal za finanční podpory F-nadace.

Poprvé se uskutečnil seminář pro pastorační pracovníky Čce. Ukázal se jako velmi užitečný a měl 
u účastníků veliký ohlas. Pro rok 2011 plánujeme takovéto semináře dva.

Mgr. Eva Benešová

vedoucí oddělení výchovy a vzdělávání 
tel. 224 999 233 
benesova@e-cirkev.cz

Rodinné pobyty

Připravili jsme jedenáct rodinných pobytů, z toho dva pobyty 
pro maminky s dětmi, jeden pro prarodiče s vnoučaty a jeden 
pro seniory. 

tábory pro děti

V roce 2010 jsme připravili dva dětské tábory, z nichž 
jeden byl mezinárodní pro děti z českého evangelického 
sboru ve Veselynivce na Ukrajině. témata táborových her 
byla letopisy Narnie – kůň a jeho chlapec a tajemství 
královny ester. 

Pobyty pro děti s postižením

již 21. rokem Čce pořádá rodinné pobyty a tábor pro děti 
s postižením. Pobyty a tábor jsou určeny pro děti a mládež 
s mentálním či kombinovaným postižením. Pro děti je zde 
připraven bohatý program, včetně několika výletů a návštěvy 
divadelního představení.

Program je podobný jako pro zdravé děti, včetně noční hry 
a olympiády, hodně se využívá okolí tábora, jezdí se na loďkách jak 
po rybníku, tak i po řece Orlici. letos měla jedna z dobrovolnic 
s sebou koně, který všem přítomným posloužil k hipoterapii 
a procházkám po lese. Pobyty pro děti s postižením by se nemohly 
konat bez dobrovolníků, kteří zcela zdarma asistují během pobytů. 
Pobyt dobrovolníků na táboře pro děti s postižením finančně 
podpořilo konto bARiÉRy Nadace charty 77. O možnosti 
zapojit se do akcí oddělení jako dobrovolník jsme mimo jiné 
informovali ve školách evangelické akademie a na NgO marketu 
(Veletrh neziskových organizací). 

Velmi oblíbené jsou hudební programy, při kterých se 
děti zapojují hraním na hudební nástroje a zpíváním. 
Práce s hudebními nástroji je jednou z forem sebevyjádření, 
jedná se o nenásilné učení a posiluje se schopnost soustředění. 
chřestění a jiné dovádění s nástroji je jednou z možností neverbální 
komunikace pro ty, kteří se nemohou vyjádřit verbálně.

Nyní je k dispozici nová pestrá sada rytmických nástrojů, 
kterou jsme získali díky finanční podpoře Nadace pro vzdělávání. 

speciální projekty

Podařilo se nám vybudovat část bezbariérového nájezdu 
k chatkám ve středisku tábor j. A. komenského 
běleč nad Orlicí. Vybudování bezbariérového nájezdu finančně 
podpořily konto bariéry a Nadační fond Věry třebické 
řivnáčové. Doufáme, že se nám podaří zajistit i zbylé finanční 
prostředky, abychom mohli rozšířit bezbariérový přístup a tím 
umožnit pobyt většímu počtu osob se sníženou pohyblivostí.

2
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Ústředí Evangelické akademie 
jungmannova 9, 111 21 Praha 1 

Úkolem ústředí je zastupovat zřizovatele při jednáních se školami a odpovědnými orgány, 
koordinovat činnost škol a napomáhat jejich rozvoji. Ve školách studuje cca 1200 žáků a studentů 
a pracuje cca 250 pedagogů. Důležitou součástí škol jsou školní faráři – spirituálové.

Bratrská škola – církevní základní škola 
Rajská 300/3, 170 00 Praha 7, 283 870 423  
ředitelka: Mgr. Pavlína Radová 
bratrska@seznam.cz, www.bratrska.cz

jde o základní školu 1. stupně s rozšířenou výtvarnou výchovou, s důrazem na integraci a programem 
individuálního vzdělávání (domácí). Ve třídách je menší počet žáků, což společně s příjemným 
prostředím školy, včetně zahrady, napomáhá rodinné atmosféře školy. to by nebylo možné 
bez partnerství s rodiči dětí. O výborné úrovni školy i přátelském ovzduší svědčí větší zájem 
o studium, než může škola uspokojit. 

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

Dokladem toho, že vzdělávání na evangelické akademii dosahuje nejvyšší kvality s tendencí 
dalšího zlepšování je i certifikát systému managementu jakosti dle ČsN eN isO 9001:2001. 
V denním studiu sOŠ je nabídnuto studium v oborech sociální pečovatelství (zejména sociální 
služba pro sociální službu seniorům a pro osobní asistenci lidem se zdravotním postižením) 
a sociální vychovatelství (zejména péče a organizace volného času dětí a dospělých s postižením). 
V dálkovém studiu lze absolvovat obor sociální činnost v prostředí etnických minorit (uplatnění 
zejména v neziskových organizacích, na úřadech státní správy a samosprávy). Od 1. září 2011 
začne výuka v oboru Pedagogické lyceum. Absolventi denního i dálkového studia na VOŠ 
(sociální práce a sociální práce a pedagogika) mohou usilovat na etF Uk o získání titulu bc. 
Škola uzavřela smlouvu s teologickou fakultou jU v Českých budějovicích o uznávání předmětů 
absolvovaných na eA. 

Evangelická akademie, Vyšší odborná škola sociálně právní 
Opletalova 6, 602 00 brno 2, 542 221 741  
ředitelka: Mgr. hana svobodová, vos@eabrno.cz, www.eabrno.cz

Škola vzdělává diplomované sociální pracovníky. Povedlo se: rozšíření spolupráce s dalšími 
neziskovými organizacemi, např. s Diakonií Čce, projekty včetně mezinárodních, prohloubení 

eVANgelickÁ AkADeMie

Mgr. Martin Čech

ředitel Ústředí Evangelické akademie 
tel. 224 999 223 
cech@e-cirkev.cz

spolupráce s teologickou fakultou v Českých budějovicích 
a etF Uk v Praze na úrovni uznávání vzdělání absolventů 
(možnost titulu bc.), bohatá zahraniční spolupráce 
(zejména Finsko, Německo, Rakousko).

Střední zdravotnická škola Evangelické akademie 
Šimáčkova 1, 628 00 brno-líšeň, 542 213 593  
ředitelka: Mgr. hana svobodová, cszs@eabrno.cz, www.eabrno.cz

Škola vzdělává studenty v maturitním oboru Zdravotnický 
asistent a v oboru Ošetřovatel ukončeném výučním listem. 
Reference o absolventech i praktikantech jsou velmi pochvalné. 
Z úspěchů školy: celostátní koordinátor při tvorbě rámcového 
vzdělávacího programu (model pro všechny školy v ČR) 
pro obor ošetřovatel a pilotní škola pro realizaci závěrečných 
zkoušek v oboru Ošetřovatel, pokračování projektů, které škole 
přinesly i finanční prospěch.

Střední odborná škola sociální – Evangelická akademie 
kladská 335, 547 01 Náchod, 491 426 044  
ředitel: Mgr. David hanuš, sekretariat@socea.cz, www.socea.cz

Škola je respektovanou institucí ve městě, regionu a mezi 
církevními školami i sOŠ sociálními v celé ČR. svědčí o tom 
výborná spolupráce s vlastníkem budovy (město Náchod), 
pozvánky na krajské akce i aktivity ředitele školy v O.s. 
církevních škol a zařízení Anežka. Ve škole lze studovat 
v denním studiu obory: sociální činnost – sociální pečovatelství 
a sociální vychovatelství. jde o obdobnou sOŠ, jako eA Praha.

Konzervatoř Evangelické akademie 
Wurmova 13, 779 00 Olomouc, 585 208 583  
ředitel: MgA. František Fiala, ckonz@ckonz.cz, www.ckonz.cz

jde o šestiletou hudební konzervatoř s rozšířenou nabídkou 
předmětů zaměřených na studium církevní hudby. 
studium lze ukončit po čtvrtém ročníku maturitou 
či po šestém ročníku absolutoriem. Škola připravuje absolventy 
zejména pro: studium na vysokých školách s uměleckým 
nebo pedagogickým zaměřením. Absolventi mohou také najít 
uplatnění v oblastech umělecké praxe jako např. komorní 
hráči (pěvci), sólisté v koncertním provozu, orchestrální hráči 
(sboroví zpěváci), korepetitoři, hudební redaktoři, církevní 
hudebníci (pěvci) při bohoslužbách, sbormistři církevních 

sborů a dirigenti církevních souborů, pedagogickou praxi 
jako umělecko-pedagogické pracovníky s odbornou kvalifikací 
pro výuku na základních uměleckých školách, pedagogickou 
praxi jako umělecko-pedagogičtí pracovníci (církevní kantoři) 
pověření ve svých církvích výchovou a uměleckým vzděláváním 
mladých členů církevních souborů a mladých církevních 
hudebníků, dále v oblasti metodiky se zaměřením na kultivaci 
veřejného hudebního života nebo hudebního života v církvi, 
uplatnění v podnikatelských aktivitách kultury apod.
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Práci s mládeží na celocírkevní úrovni zajišťuje Oddělení mládeže

Cílová skupina 
Mladí lidé ve věku 14–30 let z celé ČR – z Čce, z jiných církví, necírkevní mládeže.

Poslání 
koncipovat výchovu evangelické mládeže na celocírkevní úrovni. Nabízet aktivity a vzdělávání, 
které není možné nabídnout na seniorátní či sborové úrovni.

Jeho cíle jsou
•	 šířit evangelium mezi mládež
•	 rozvíjet mládež duchovně, duševně, intelektuálně, sociálně
•	 nabízet alternativu ke komerční kultuře
•	 rozvíjet tvořivost, samostatnost, odpovědnost
•	 nabízet možnost zahraničních a ekumenických zkušeností 

Zaměstnanci
•	 tajemnice-farářka mládeže
•	 referentka oddělení mládeže
•	  technická redaktorka časopisu bratrstvo

Spolupracovníci
Dalšími spolupracovníky jsou členové Celocírkevního odboru mládeže, poradního odboru 
synodní rady. je složen ze čtyř kazatelů, pěti laiků volených na dva roky. 

Realizované akce za rok 2010

Sjezd (nejen) evangelické mládeže 
je celocírkevní setkání, které se koná střídavě ve městech Čech a Moravy. je to největší církevní 
akce, která se koná jednou za rok. cílem tohoto setkání je rozšiřovat mládeži obzory, rozvíjet ji, 
učit ji otevřenosti. 

V roce 2010 se setkání uskutečnilo ve svitavách na konci září. Název „Zbořené chrámy“ inspiroval 
témata připravovaných programů. tento ročník byl jubilejní 20. porevoluční a jeho součástí byla 
retrospektivní výstava a další vzpomínkové aktivity. http://sjezd-mladeze.evangnet.cz/  
Akce se zúčastnilo 560 lidí.

Finančně akci podpořilo MK ČR – 100 000 Kč, Pardubický kraj – 20 000 Kč  
a město Svitavy 15 000 Kč

PRÁce s MlÁDeŽÍ

Mgr. Marie Medková

vedoucí oddělení mládeže  
a farářka pro mládež 
tel. 224 999 232 
medkova@e-cirkev.cz

SEPRAM (Seminář pro pracovníky s mládeží) 2 díly 
Dvouletý cyklus čtyř víkendových setkání pro mladé, 
kteří chtějí pracovat s mládeží. Připravené programy mají 
za cíl zkvalitnit práci se skupinou mládeže ve sborech 
a na seniorátní úrovni. Zaměřují se na osobnostní a duchovní 
rozvoj, způsoby práce, organizace a metody práce s mládeží. 
Připravili ho zkušení pracovníci s mládeží z řad farářů i laiků 
Čce. Vyškoleno bylo 8 a 5 účastníků.

SEPRAM byl podpořen částkou 10 500 Kč F-nadace.

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

•	 Zimní a letní biblické kurzy  
(Pro mládež mezi 18–26 lety, pro mládež mezi 4–18)

•	 Biblické kurzy – tradiční akce Čce. 
Vzdělávají evangelickou mládež jak ve znalostech, 
tak ve schopnosti vést diskusi, prezentovat svůj názor.

•	 Bigbítový kurz 
Pobyt pro ty, kdo se chtějí zdokonalit ve hře na rockový 
hudební nástroj. cílem projektu je budovat v mladých 
lidech lásku k hudbě prostřednictvím rytmů jim vlastním. 
V tomto hudebním prostředí lze snáze sbližovat mládež 
vyrostlou v církvi a mládež necírkevní.

•	 Vodácká výprava (řeka sázava)
•	 Sportovní pobyt evangelické mládeže
•	 Divadelní Pilník
•	 Pobyt pro mládež ze střední a východní Evropy 

Pobyt české evangelické mládeže ze sborů v České republice, 
Ukrajině – mládež z českých evangelických sborů v zemích 
Východní evropy. V těchto sborech se udržuje český jazyk 
a kultura a také evangelická tradice.

 
Více informací o akcích pro mládež najdete  
na http://mladez.evangnet.cz
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ekUMeNickÉ VZtAhy
ekumenické oddělení se zabývá ekumenickými vztahy, tedy vztahy a spoluprací ve společenství 
křesťanských církví.

Ekumenické organizace
V České republice spolupracujeme s těmito organizacemi:

•	 ekumenická rada církví + její členské církve včetně přidružené římskokatolické církve
•	 leuenberské společenství (členy je 5 protestantských církví v ČR)
•	 spolupráce probíhá i s dalšími církvemi mimo tato společenství 

V zahraničí: 
•	 světová rada církví
•	 světové společenství reformovaných církví
•	 světový luterský svaz
•	 konference evropských církví
•	 společenství evangelických církví v evropě 

Spolupráce s církvemi v zahraničí
•	 26 evropských církví (Francie, itálie, Maďarsko, Německo, Nizozemí, Polsko, Rakousko, 

slovensko, Švýcarsko, Velká británie)
•	 3 zámořské (UsA, korea, tchaj-wan)
•	 6 českých sborů v zahraničí (chorvatsko, Polsko, Rumunsko, srbsko, Ukrajina) 

hlavní události roku 2010

•	 ekumenický kirchentag v Mnichově – účast z ČR kolem 150 osob
•	 Účast na knižním veletrhu v lipsku – autor knihy Za mřížemi a dráty jiří Otter četl z německého 

vydání vzpomínky na své věznění za 2. sv. války
•	 Účast delegátů Čce na valných shromážděních světových konfesijních svazů  

(Reformovaného v grand Rapids/UsA a luterského ve stuttgartu/sRN)
•	 cesta tajemníka pro ekumenu do partnerské Presbyterní církve v UsA
•	 6. synod církví leuenberského společenství v ČR, jehož pořadatelem tentokrát byla Čce 

a konal se v Praze
•	 Zahájení příprav na kirchentag spojený se středoevropským setkáním křesťanů v Drážďanech 

(účast několika hudebních těles, vystoupení na pódiích a workshopech, prezentace na stáncích, 
celková účast z ČR je ke dvěma stům)

Gerhard Frey-reininghaus

tajemník pro ekumenu, náměstek vedoucí 
tajemnice pro úsek vnějších vztahů 
tel. 224 999 216 
reininghaus@e-cirkev.cz

Další aktivity

•	 cca 50 delegací zástupců Čce při nejrůznějších 
ekumenických příležitostech v zahraničí  
(semináře, konference, synody a další shromáždění)

•	 návštěvy představitelů a dalších zástupců partnerských 
církví v ČR

•	 návštěvy skupin farářů a členů sborů převážně z Německa 
(cca 20 ročně)

•	 ekumenický bulletin o aktuálním dění v církvi, 
na evangelické teologické fakultě a v Diakonii Čce 
(vydáván v Nj a Aj 2 x ročně v nákladu 2 000 ks)

3
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hOsPODAřeNÍ Čce
Finanční prostředky pro práci a službu získává Českobratrská 
církev evangelická 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 a částečně také 
výnosy z pronájmu budov. Vyjma finanční obětavosti členů 
jsou dalším zdrojem příjmů rozpočtu ústředí Českobratrské 
církve evangelické peněžní prostředky ze státního rozpočtu 
České republiky přímo určené na platy duchovních včetně 
pojistného, dále pak na provozní náklady administrativy 
a příspěvek na opravu a údržbu církevních budov.

V roce 2010 činily náklady ústředí Českobratrské církve 
evangelické celkem 147 012 928 kč a výnosy 142 205 626 kč. 
V těchto částkách jsou zahrnuty náklady i výnosy aktivit, 
které ústředí zastřešuje (vydávání časopisů, knih, akce pro děti, 
mládež, pro postižené, kurzy pro kazatele, laiky, veškerá práce 
poradních odborů, cestovné v církvi atp.) a náklady a výnosy 
samotné ústřední církevní kanceláře.

Největší podíl na výnosech i nákladech mají prostředky 
určené na platy duchovních včetně pojistného. tyto náklady 
jsou z 80 % pokryty dotací ze státního rozpočtu, která je 
poskytována prostřednictvím Ministerstva kultury ČR.

Výsledkem hospodaření ústředí církve Českobratrské evangelické 
za rok 2010 je účetní ztráta ve výši 4 807 302 kč. Do této 
ztráty jsou zahrnuty zálohy na daň z příjmu právnických osob 
a dále byly uplatněny účetní odpisy ve výši 7 521 699 kč. 
Výsledná ztráta tedy vznikla zejména uplatněním odpisů.

Náklady a výnosy  
Českobratrské církve evangelické
Náklady 147 012 927 kč 
Výnosy 142 205 625 kč 
Výsledek hospodaření -4 807 302 Kč

Druh nákladů  
Drobný spotřební materiál   1 608 168  
Drobný hmotný materiál   274 258  
Potraviny   1 793 082  
Pohonné hmoty   269 979  
knihy, noviny, časopisy   583 692  
elektřina   1 398 691  
Plyn   853 623  
Vodné, stočné   410 066  
Opravy a údržba strojů a zařízení   295 795  
Opravy a údržba aut   53 388  
Opravy a údržba budov a staveb   1 668 546  
Opravy a údržba ostatní   449 556  
cestovné   1 244 025 
Náklady na reprezentaci   167 679  
služby, práce výrobní povahy   6 078 602  
Ostatní služby, ubytování, stravování   303 662  
služby – spirituálové  40 912  
Poštovné   418 999 
leasing   175 827 
telekomunikační služby   332 925  
Nájemné   24 160  
Poradenství   169 195 
honoráře   123 700  
Náklady na propagaci   23 260  
Ostatní služby – pronájem   123 346  
Ostatní služby – příspěvek   200 144  
hrubé mzdy   77 211 875 
Zdravotní pojištění   6 811 833 
sociální pojištění   18 939 063  
Důchodové připojištění hrazené zam. 752 665 
Životní pojištění 174 225 
Zákonné úrazové pojištění 314 562 

stravenky hrazené zaměstnavatelem 3 466 269 
Ostatní sociální náklady, příbytečné 61 580 
Daň z nemovitosti 111 763 
Ostatní daně a doměrky daní 93 852 
Poplatky správní 132 283 
Poplatky ostatní – notářské a jiné 181 712 
Neuplatněné DPh při přeúčtování 20 009 
Pokuty   205 
Penále   11 705 
kurzové ztráty   12 159  
Dary poskytnuté   7 401 890  
Manka a škody   5 015  
Ostatní provozní náklady   -5 366  
Pojištění budov   193 869 
Pojištění aut   24 065  
Pojištění – ostatní, jednorázové   143 451  
Ostatní finanční náklady   589  
bankovní výlohy   115 489  
Převod do fondů   124 244  
Nedaňové náklady   193 850  
Odpisy hM – budovy   7 521 699 
Poskytnuté příspěvky mezi složkami  25 000  
Poskytnuté příspěvky   974 380  
Daň z příjmů   1 000 000  
Přeúčtování nákladů mezi středisky  1 913 696  
Celkem 133 989

Druh výnosů  
tržba za stravování   320 549  
tržby z pronájmu – nebytové prostory   13 056 851  
tržby z pronájmu – byty   1 818 049  
tržby z pronájmu – služby   1 983 412  
tržby z ubytování   3 255 038  
tržba balíčky   4 471 408 
tržby z prodeje služeb předplatné   1 835 852  
tržby z prodeje služeb – kurzy   1 815 854  
tržby z prodeje služeb ostatní   84 871  
tržby za prodané zboží   527 462  
smluvní pokuty a úroky z prodlení  4 000  
Platby za odepsané pohledávky   24 999  

Úroky z vkladů na bÚ   132 042  
Úroky z termínovaných vkladů   309 835  
kurzové zisky   32 678 
Zúčtování fondů   11 247 623  
Čerpání fondu repartic   3 758 000 
Čerpání personálního fondu   12 199 065  
Zúčtování ostatních dotací   55 070  
Ostatní finanční výnosy   2 210  
Mimořádné výnosy   11 977 
Výnosy z dlouhodobého fin. majetku   19 803  
Přijaté příspěvky (dary)   577 182  
sbírky   17 190 
Dary (všechny zakázky)   5 050  
Dotace   78 893 352  
Provozní dotace Mk   3 901 000 
Přeúčtování výnosů mezi středisky  1 895 196  
Celkové výnosy 142 205 625
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Českobratrská církev evangelická je z pohledu samostatných právních subjektů dělena na ústředí 
církve, dále pak 14 seniorátů a 256 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 2010 byla výše příspěvku 
z důvodu úsporných opatření rozpočtu Mk ČR snížena a činila 1 133 000 kč. 
V přepočtu na jeden objekt to představuje částku cca 2 510 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 totiž podporovat finančně obnovu 
a výstavbu církevních budov nebo i nákladného vybavení jako jsou např. varhany. Z tohoto důvodu 
shromažďuje finanční prostředky od členů naší církve, ale i od zahraničních dárců a podpůrných 
organizací, případně dotace od Ministerstva kultury ČR. každý rok 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 s ekumenickým odborem ústřední církevní kanceláře. Postavení, činnost 
a struktura je upravena statutem jeronymovy jednoty a Pracovním řádem díla jj.

stAVebNÍ A iNVestiČNÍ 
ČiNNOst Čce V ROce 2010

Ing. František straka

ekonomicko-provozní náměstek 
tel. 224 999 257 
straka@e-cirkev.cz

1.  Přehled sbírek v rámci Čce ve prospěch jj za rok 2009, 2010 včetně meziročního 
srovnání celkových sbírek za jednotlivé senioráty

r. 2009 r. 2010 meziroční 
srovnání 
(r.09–10)Seniorát SD (2/3) HDL JTD sbírky celkem SD (2/3) HDL JTD sbírky celkem

sen. Pražský 287 599 111 226 66 729 465 554 276 789 125 023 75 375 477 187 11 633

sen. Poděbradský 117 606 49 101 18 816 185 523 116 702 54 018 24 714 195 434 9 911

sen. Jihočeský 29 934 21 694 13 581 65 209 32 333 20 786 12 695 65 814 605

sen. Západočeský 86 000 55 986 29 066 171 052 82 600 44 007 34 113 160 720 -10 332

sen. Ústecký 53 813 23 201 14 212 91 226 44 393 23 037 11 857 79 287 -11 939

sen. Liberecký 56 000 23 598 14 211 93 809 55 400 24 105 11 831 91 336 -2 473

sen. Královéhradecký 73 393 44 286 19 396 137 075 74 347 40 877 22 026 137 250 175

sen. Chrudimský 161 290 74 356 37 586 273 232 134 603 64 954 41 453 241 010 -32 222

sen. Poličský 160 000 31 047 17 076 208 123 160 000 29 567 15 294 204 861 -3 262

sen. Horácký 313 000 57 792 33 234 404 026 304 000 57 070 30 813 391 883 -12 143

sen. Brněnský 340 000 98 141 56 653 494 794 348 000 102 740 58 000 508 740 13 946

sen. Východomoravský 545 000 137 237 69 148 751 385 542 000 128 279 66 736 737 015 -14 370

sen. Moravskoslezský 171 533 97 275 58 465 327 273 165 720 86 787 50 098 302 605 -24 668

sen. Ochranovský 7 367 14 820 3 779 25 966 6 700 8 450 9 180 24 330 -1 636

ostatní dárci 16 347 2 896 2 660 21 903 0 16 049 1 400 17 449 -4 454

celkem 2 418 883 842 656 454 612 3 716 150 2 343 587 825 749 465 585 3 634 921 -81 229

Vývoj sbírek ve prospěch JJ za období let 2002–2010

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

SD 2 084 078 2 238 301 2 316 055 2 294 480 2 264 562 2 349 499 2 430 447 2 418 883 2 343 587

HDL 768 456 855 541 770 462 766 666 851 830 831 759 862 360 842 656 825 749

JTD 352 267 415 836 411 071 422 524 401 783 454 975 451 425 454 612 465 585
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Vývoj sbírek za rok 2002–2010

2.  státní příspěvek Ministerstva kultury ČR na opravy a údržbu 
církevního majetku v roce 2010

Fs Čce ve Volyni 800 000 kč oprava fary 
Fs Čce v hrabové 50 000 kč oprava fary 
Fs Čce v hranicích 283 000 kč výměna střešní krytiny 
  a oprava krovu kostela

Celkem přiděleno 1 133 000 Kč 

3. Výstavba nové modlitebny v Mikulůvce

Za významné pomoci jeronymovy jednoty byla v roce 2010 dokončena výstavba nové modlitebny 
v Mikulůvce. technický stav původního sborového domu byl značně nevyhovující a celková 
rekonstrukce by s ohledem na předpokládané finanční náklady nebyla efektivní. Z tohoto důvodu 
dospěl Farní sbor v Pržně k rozhodnutí realizovat stavbu nové modlitebny. stavební práce byly 
zahájeny v říjnu roku 2009 a kompletně dokončeny v roce 2010. Obětavostí členů farního sboru 
se podařilo snížit původně rozpočtované náklady 2,2 mil. kč na konečnou částku 1,6 mil. jeronymova 
jednota poskytla na výstavbu nové modlitebny v Mikulůvce dar ve výši 500 tis. kč. 

2 300 000

[Kč]

1 800 000

1 300 000

800 000

300 000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 [rok]

SD

HDL

JTD

ÚstřeDNÍ ARchiV Čce

Phdr. Eva Fialová

vedoucí Ústředního archivu ČCE 
tel. 224 999 231 
fialova@e-cirkev.cz
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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 archiv uchovává písemnosti 
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, jejíž součástí 
je několik unikátů. V archivu jsou také uloženy a evidovány 
trojrozměrné předměty z bývalého muzea husova domu  
Archiv a knihovna jsou otevřeny veřejnosti v badatelských 
dnech pondělí a středa.

Náplň činností Ústředního archivu ČCE:
•	 řízení archivu – strukturování a koncepce činnosti 

oddělení, sledování legislativy archivnictví v ČR, spolupráce 
s ostatními archivy

•	 péče o archivní fondy
 – pořádání, vnitřní skartace a inventarizace fondů
 – kontrola fyzického stavu archiválií, návrhy 

na restaurování, lokace fondů
 – evidence archivních fondů na kartách NAD, 

evidence přírůstků a delimitace
•	 badatelská agenda – chod badatelny, vyhledávání 

a předkládání archiválií ke studiu badatelům, evidence 
návštěv a předložených archiválií na badatelských listech; 
externí kontakt s badateli – telefonické a písemné vyřizování 
badatelských dotazů, rešerše z materiálu

•	 prezentace archivu navenek – výstavy, rozhlasové 
pořady, publikační činnost

•	 správa knihovny archivu – evidence, katalogizace 
a lokace titulů knihovny a sbírky starých tisků, údržba 
knihovního fondu

•	 práce pro ústřední církevní kancelář, synodní radu, poradní 
odbory – vyřizování dotazů, rešerše, vyhledávání podkladů 
v archivních materiálech

Několik údajů z roku 2010:

V r. 2010 studovalo v archivu 52 badatelů při celkem 145 
návštěvách. Z 52 badatelů 34 osob studovalo pro účely 
Čce; 11 badatelů pro účely vědecké. Mezi badatelsky často 
využívané fondy patřil fond synodní rady Čce, fond Německé 
evangelické církve v Čechách, na Moravě a ve slezsku, fondy 
pozůstalostí a spolků, sbírka fotografií a sbírka starých tisků.

Na základě spolupráce s Vyšší odbornou školou grafickou 
a střední průmyslovou školou grafickou v Praze dochází průběžně 
k restaurování archiválií a vzácných starých tisků. V r. 2010 
bylo zrestaurováno z celkového počtu 25 exemplářů předaných 
do restaurátorské dílny školy 9 archiválií, mezi nimi např. kupní 
smlouva na odsvěcený kostel sv. Michala v jirchářích (1791), seznam 
rodin náležejících k evangelickému tolerančnímu sboru v horní 
krupé a jejich příspěvků na vydržování faráře a sboru (podle 
obcí) (1839), imatrikulační diplom Václava hrozného z univerzity 
v bonnu (1871) anebo tištěný zlomek Perikop z r. 1620.
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Časopis vychází od roku 1924 s měsíční, později s atypickou třítýdenní, periodicitou. V roce 2009 
se z něj stal opět klasický měsíčník, již s barevnou obálkou. Vydavatel předává čtenářům, převážně 
z evangelické veřejnosti, aktuální zprávy o dění v církvi jak z jejího ústředí, tak z farních sborů. 
Redakce s redakční radou tvoří každý rok koncepci následujícího ročníku. V roce 2010 byla 
ústředním motivem silná a slabá místa v církvi; jednota, vzdělání, odchod za lepším, presbyteři, 
křesťanství a ideologie, ekumena, mizející sbory, uniformy, dětské tábory, výtvarné umění, ženy 
v církvi, hudba. Časopis, ekumenicky otevřený, se kromě stálých rubrik věnuje různým společenským 
otázkám, oblíbené jsou rozhovory se zajímavými osobnostmi, nejen z církevního světa, ale i z oblasti 
kultury a vědy, komentáře k aktuálním událostem i k ekologickým otázkám. Do měsíčníku přispívají 
renomovaní publicisté, teologové i laici. Redakce má zpětnou vazbu od čtenářů všech generací; 
časopis odebírají čtenáři nejen v Čechách, ale i v evropě a UsA.

V posledních letech se stalo čtenáři již očekávanou tradicí, většinou o Vánocích přidávat k časopisu 
jako dárek hudební cD. Oblíbený je rovněž barevný komiks, v roce 2009 věnovaný křesťanským 
mučedníkům z celého světa. Pro získání nových abonentů se v listopadu uskutečnila kampaň, 
kdy se do sborů posílala zdarma čísla navíc s dárkovým kuponem. Prostřednictvím kuponu mohli 
čtenáři darovat svým blízkým roční předplatné časopisu, s kterým obdarovaní dostali k Vánocům 
dárkový certifikát.

Náklad periodika je 3 300 ks, roční předplatné činí 290 kč, rozsah cca 44 stran.

Více informací na http://e-cirkev.cz

ČeskÝ bRAtR
bratrstvo je evangelický časopis pro mládež zaměřený na témata, která zajímají mladého člověka. 
smyslem časopisu je předávání křesťanských hodnot mladé generaci, diskuse o problémech dnešní 
doby i informování o dění v Čce. snažíme se podněcovat mládež k přemýšlení o podstatných 
věcech, diskutovat o nich a psát. V časopise dáváme prostor pro reakce a názory čtenářů.

V roce 2010 jsme vždy část čísla věnovali jednomu hlavnímu tématu (tentokrát to byla 
dilemata běžného života) a snažili se na něj podívat z více úhlů. Oslovili jsme autory z různých 
oborů a prostředí (faráře, sociology, psychology nebo lidi, kterých se téma osobně týkalo). 
součástí byla již tradičně anketa osobností a hlas lidu – vox populi.

V každém čísle jste si mohli přečíst výklad a zamyšlení podle biblické knihy Píseň písní.

Pravidelně vycházely hudební, literární a filmové recenze a již tradičně rozhovory se zajímavými 
lidmi. Příloha pod názvem instantní programy nabízela nápady na setkání mládeže ve sborech i jinde.

Časopis bratrstvo vydává Čce. Připravuje jej redakční rada, kterou tvoří jeden farář a laici, většinou 
studenti vysokých škol. Práce redakční rady není honorována. 

bratrstvo vyšlo v roce 2010 desetkrát. 
cena jednoho výtisku byla 20 kč, Počet stran 28–32. 
Náklad jednoho čísla činil 1 000 výtisků, z toho cca 850 výtisků šlo trvalým předplatitelům. 
Více informací o časopise najdete na http://bratrstvo.evangnet.cz

Redakční kruh v roce 2010 vedla Marie Medková, technickou redakci a sazbu zajišťovala 
jitka Čechová.

Ing. daniela Ženatá

šéfredaktorka 
tel. 224 999 236 
zenata@e-cirkev.cz

Jitka Čechová

technická redaktorka 
tel. 224 999 273 
cechova@e-cirkev.cz
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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

DiAkONie Čce cÍRkeVNÍ střeDiskA
CHURCH PENSION PRAHA 
Husův dům 
jungmannova 9, 110 00 Praha 1 
tel.: 603 554 785, 296 245 432 
fax: 224 999 238 
churchpension@e-cirkev.cz 
http://www.churchpension.cz

CHOTĚBOŘ 
Evangelické středisko 
583 01 chotěboř 
tel.: 569 624 941, 732 512 331 
petr.cerny@tiscali.cz, karel.anderle@tiscali.cz 
es-chotebor@evangnet.cz 
http://es-chotebor.evangnet.cz

BĚLEČ NAD ORLICÍ 
Tábor Jana Amose Komenského 
503 46 p. třebechovice pod Orebem 
tel.: 495 593 069 
tjak@post.cz 
http://www.taborbelec.cz

HORSKÝ DOMOV 
HERLÍKOVICE-STRÁŽNÉ 
543 52 strážné 157 
tel.: 499 434 300, 604 434 300 
fax: 499 434 303 
horskydomov@quick.cz, hdrecepce@quick.cz 
http://www.horskydomov.cz

BYSTŘICE POD HOSTÝNEM 
Středisko Sola gratia 
lázně – Vinohrádek 550 
768 61 bystřice pod hostýnem 
tel.: 602 777 262, 573 381 971 
fax, záznamník: 573 378 935 
info@sola.cz 
www.sola.cz

PRAHA 8-KOBYLISY 
Kostel U Jákobova žebříku 
U školské zahrady 1 
182 00 Praha 8-kobylisy 
tel., fax, záznamník: 284 680 145 
kosteljakob@vol.cz 
http://www.kosteljakob.cz

JANSKÉ LÁZNĚ 
Dům Sola fide 
542 25 janské lázně 14 
tel., fax: 499 875 425 
solafide@mbox.vol.cz

LUHAČOVICE 
Dům ČCE Doubravka 
Masarykova 273 
763 26 luhačovice 
tel.: 577 132 028 (od 8.00–16.00 hod.) 
msevcikova@volny.cz

Běleč nad orlicí

tábor Jana Amose 
Komenského

Horský domov 
Herlíkovice-strážné

6
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V roce 2010 získala Českobratrská církev evangelická podporu od subjektů státní správy, samosprávy, 
nadací, dalších subjektů či dárců. i díky této podpoře jsme mohli realizovat některé projekty. 

státní správa a orgány samosprávy

•	 Ministerstvo kultury ČR finančně podpořilo realizaci projektu sjezd (nejen) evangelické mládeže, 
který každoročně organizuje Oddělení mládeže společně s celocírkevním odborem mládeže

•	 Město Svitavy uvolnilo část prostředků pro realizaci projektu „sjezd“
•	 Pardubický kraj přispěl na realizaci „sjezdu“ 

evropská unie

•	 Integrovaný operační program – z tohoto programu je financován nový projekt Čce, 
který si klade za cíl představit památky reformace v ČR srozumitelným. tento projekt nese název 
„Zachování odkazu památek reformace a jejich zpřístupnění široké veřejnosti“. Výstupem z projektu 
jsou webové stránky, publikace a letáky, informující o významných památkách. Projekt bude 
realizován do konce roku 2011. 

Nadace a nadační fondy

•	 Nadace pro rozvoj vzdělání zajistila, že jsme mohli zakoupit hudební nástroje pro tábory 
a pobyty s osobami s postižením

•	 Nadační fond Věry Třebické-Řivnáčové podpořil několik projektů Čce:
 – „cesta církve v letech 1945–1989“, který se věnuje především bádání v archivech 

a hledání historických souvislostí. jeho cílem je vydání několika publikací, mapujících 
život církve v uvedené době.

 – vybudování nových stránek Čce: www.e-cirkev.cz – jedná se o nový dynamický web, 
který slouží k představení církve navenek, ale také k interní dokumentaci

 – vybudování bezbariérového nájezdu v táboře j. A. komenského v bělči nad Orlicí
•	 F-nadace vypomohla realizaci semináře pro pracovníky s mládeží a semináře pro učitele 

nedělních škol
•	 Konto Bariéry finančně podpořilo

 – vybudování bezbariérového nájezdu v táboře jana Amose komenského v bělči nad Orlicí. 
Díky této podpoře se rozšíří kapacita tohoto tábora pro pobyty osob s postižením a pro seniory 
se zhoršenou pohyblivostí.

 – přispělo také na jeden z „Pobytů pro osoby s postižením“

PODěkOVÁNÍ DÁRcůM
Zahraniční dárci

V roce 2010 jsme také obdrželi dary od zahraničních, zejména německých církví. byly určeny 
na konkrétní projekty Čce, a sice: vybudování výtahu pro evangelickou teologickou fakultu, 
opravu fary v suchdole nad Odrou, přestěhování varhan konzervatoře evangelické akademie 
do Olomouce, technické vybavení bratrské školy, účetní software pro Ústřední církevní kancelář 
a „cesta církve v letech 1945–1989“. 

individuální dárci

Někteří individuální dárci podpořili sjezd (nejen) evangelické mládeže a další konkrétní aktivity 
ústředí církve.

Všem, kteří naši práci podporují, patří naše úcta a upřímný dík.
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Miriam richterová

fundraiser 
tel. 224 999 230 
richterova@e-cirkev.cz
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kONtAkty

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ 
Ústřední církevní kancelář 
jungmannova 9, pošt. př. 466 
110 21 Praha 1

tel.: 00 420 224 999 211 
fax: 00 420 224 999 219 
e-cirkev@e-cirkev.cz 
www.e-cirkev.cz

Bankovní spojení ČSOB 
Fond pro práci s postiženými 214898370/0300 v.s. 913100 
sjezd mládeže   190807357/0300 v.s. 913300 
Fond pro práci s dětmi  214898370/0300 v.s. 913500 
Fond pro práci s mládeží  190807357/0300 v.s. 913610 
sbírky a dary bez určení  478496703/0300 v.s. 928
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