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úVodní sloVo
Pokud by církev byla výrobní nebo obchodní společností, byly by výsledky ekonomické tím 
nejpřesvědčivějším dokladem o její činnosti a přínosu. takovou společností ovšem církev není, proto 
nejsou výsledky její činnosti a života v průběhu jednoho roku tak výmluvné. nejvýstižnějším popisem 
existence církve její živost, obrazy o tom, co se kde dělo, s jakou účastí a s jakým ohlasem. Projevy 
živosti se do  jisté míry ukazují v  pohybech počtu členů, počtech těch, kdo do  církve přistoupili, 
případně z ní odešli. o takových pohybech vypovědělo něco i sčítání lidu, domů, které proběhlo 
v minulém roce. i když pro řadu církví nebyly výsledky příliš lichotivé, přinesly výsledky sčítání lidu 
vícero sdělení než pouze to, jaké jsou církve a jaká je spiritualita naší společnosti.

synodní rada českobratrské církve evangelické reflektovala výsledky sčítání a  ve  svém vyjádření 
přijala výpověď výsledků jako svědectví nejen o religiozitě společnosti, nýbrž také o stavu společnosti 
v  širším slova smyslu: společnost, ve  které žijeme a  působíme, se stále více tříští, roste nezájem 
společně něco dělat, roste nedůvěra nejen vůči institucím, ale mezi lidmi navzájem. vysoké procento 
těch, kdo se dobrovolně rozhodují pro život bez druhého člověka, vypovídá také o tom, že život 
s druhým je vnímán jako zátěž a omezení. rozpady manželství rovněž hovoří o změně světa, ve kterém 
žijeme. Počet těch, kdo se nepřihlásili k žádné národnosti, dává najevo, že to již není významná lidská 
hodnota, kterou by bylo třeba komukoliv sdělovat. to všechno signalizuje vykořenění, neukotvení 
člověka, jakési vakuum, kde mizí také zájem o druhého, o nějaké hodnoty. 

sčítání však také sděluje, že ani český člověk není s to úplnou duchovní prázdnotu vydržet. to že ¾ 
milionu respondentů vyplnilo kolonku – věřím, ale instituci k tomu nepotřebuji, naznačuje hledání 
v široké nabídce různých spiritualit. to, že polovina respondentů nevyplnila kolonku o náboženské 
příslušnosti, může říkat, že je jim to fuk, ale také: nějakému státu do toho nic není, je to moje vnitřní 
věc. tím znovu roste důležitost a  potřebnost naší věrohodnosti, pravdivosti a  srozumitelnosti. 
(z vyjádření synodní rady z prosince 2011). 

církev tak bere na vědomí skutečnost, že společnosti musí ještě mnoho o sobě říct a přiblížit to, proč 
existuje a co nabízí. zároveň však výsledky sčítání vypovídají, kolik má naše společnost problémů a že 
je pouze nouzově řeší vzájemným se uzavíráním a izolací jednoho vůči ostatním. tím tato společnost 
na sebe prozrazuje jistý druh bezradnosti, protože to, jak řeší situaci, ve které je, není způsob, který by 
mířil k lepší budoucnosti pro všechny. 

tato zpráva za další rok života existence českobratrské církve evangelické vypovídá o tom, čím církev 
žila a čím je zajímavým společenstvím pro všechny ty, kdo se rozhodli s ním spojit svou životní cestu. 
ti jsou výpovědí o tom, že sdělení, které církev nese a společenství, které tvoří, jsou nosné prvky, 
vytvářející dobrou síť pro dobré zvládání mnoha těžkostí a starostí moderní doby. takové prvky jsou 
podstatnou výpovědí o  podobě života jednotlivých církevních komunit v  mnoha místech české 
republiky. 

Joel Ruml, synodní senior 
českobratrské církve evangelické

Mgr. Joel Ruml
synodní senior
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čce je nejpočetnější protestantskou církví v české republice. 
k  31. 12. 2011 měla 87  454 členů, 256 farních sborů 
ve  14 seniorátech,  238 kazatelů (z  toho 59 žen a  179 
mužů) a 20 pastoračních pracovníků (19 žen a 1 muž) – 
převážně pracujících na částečný úvazek. 

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  řídící 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 od  1. 10. 2011 

28 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), 
spirituálové (pracují na  školách evangelické akademie), 
nemocniční kaplani a  celocírkevní kantor. Dalšími 
zaměstnanci Úck jsou pracovníci tří rekreačních středisek 
čce (v bělči n. o., Herlíkovicích a chotěboři). celkem má 
ústřední církevní kancelář téměř 40 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.

čce a její ústředí

PhDr. Lydie Gallusová
vedoucí tajemnice
tel. 224 999 218
gallusova@e-cirkev.cz
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kontakty
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   224 999 223
oddělení personální     224 999 224
náměstek ekonomicko-provozní    224 999 257
oddělení ekonomické     224 999 279
       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      224 999 217
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



výroční zPráva 2011 10 českobratrská církev evangelická

mapka 
farních 
sBorů čce
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oddělení výchovy a  vzdělávání se věnuje vzdělávací a  publikační činnosti, podpoře 
pracovníků s  dětmi a  pořádání akcí pro děti a  rodiny. naše akce jsou přístupné široké 
veřejnosti, není nutné členství v církvi. 

evropská unie vyhlásila rok 2011 „evropským rokem dobrovolnictví“. tento krok umožnil 
vydání unikátního sborníku „Dobrovolníci mění svět“, který představil důležité oblasti 
dobrovolnické práce (dobrovolnictví v  církvích a  náboženských společnostech, v  práci 
s dětmi a mládeží, v sociálních službách apod.). 

v  roce 2011 bylo zorganizováno celkem deset rodinných pobytů, tři pobyty pro rodiny 
s dětmi s postižením, tři letní tábory pro děti, pobyt pro seniory a dvanáct vzdělávacích 
akcí.

Blíže k některým aktivitám určených dětem:

Tábory pro děti
i  v  roce 2011 se uskutečnil tábor určený pro děti a  mládež s  mentálním, tělesným či 
s kombinovanými postižením. tábora se účastní děti bez doprovodu rodičů, po celou dobu 
pobytu se o ně starají dobrovolní asistenti. zvláště díky pracovnímu nasazení a nadšení 
dobrovolníků proběhl tábor na  jedničku. Po  celou dobu tábora byl přítomen kůň pro 
hippoterapii a dva pejsci využívaní na canisterapii. 

Mezinárodní tábor pro děti
Jedná se o tábor s účastí dětí z českých evangelických sborů na Ukrajině. Dětem z Ukrajiny 
byla uhrazena cesta i  pobyt v  čechách, včetně několikadenního výletu do  Prahy, 
financovaného z dobrovolné sbírky ve sborech čce a z darů jednotlivců.

Pobyty pro rodiny dětmi s postižením
Pobyty jsou určeny pro rodiny s  dětmi s  postižením. většina účastníků pobytů je 
z necírkevního prostředí. během pobytů byl zajištěn kvalitní odpočinkový a  terapeutický 
program. s  organizací a  realizací pobytu pomáhali dobrovolní asistenti, farář, psycholog 
a fyzioterapeut.

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

oddělení VýchoVy
a VzděláVání
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Aby nás historie bavila
k zahájení nového školního roku byla uspořádána orientační hra po vybraných památkách a historicky zajímavých místech 
Prahy 1. v rámci programu se uskutečnil koncert ten sing tyjátr a divadelní vystoupení dětského dramatického souboru. 
Poznávací hru doprovázel program na  kampě, kde se děti mohly věnovat rukodělnému tvoření a  vědomostním kvízům.  
akce se konala za finanční podpory městské části Praha 1.

Vybrané vzdělávací aktivity 
Seminář pro učitele nedělních škol 
na podzim se uskutečnil seminář pro učitele nedělních škol, který byl zahájen prezentací výzkumu zabývajícího se hodnotovou 
orientací dětí ve věku 6–15 let. výzkum provedl národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
zahraničním hostem semináře byla paní Marlis siegrist ze Švýcarska. Paní Marlis hovořila o nabídce aktivit pro děti a rodiny, 
které připravuje církev v kantonu curych a vedla workshop o práci s dětmi předškolního věku. 
seminář se konal za finanční podpory Programu švýcarsko-české spolupráce Fond partnerství.

Nové katechetické stránky – http://katecheze.evangnet.cz/
během roku 2011 byly vytvořeny a uvedeny do provozu stránky zabývající se katechezí (výukou náboženství). na stránkách 
je možno si stáhnout učební pomůcky, materiály pro nedělní školu, divadelní hry pro děti, tipy na aktivity s dětmi i mládeží 
a nalézt linky na další zajímavé webové stránky. 

Dětský tábor, běleč nad orlicí, léto 2011 tábor pro děti s postižením, běleč nad orlicí, léto 2011
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Ústředí Evangelické akademie
Jungmannova 9, 111 21  Praha 1 
ředitel Ústředí Evangelické akademie:  Mgr. Martin Čech  (ve funkci do 30. 11. 2011)
Zprávu vypracovala nastupující ředitelka Ústředí Evangelické akademie Mgr. Martina Sklenářová.
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 (interních i  externích). Důležitou součástí pedagogického sboru 
ve školách 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
●   zŠ i. stupeň (rozšířená výtvarná výchova)
●   podpora žáků se specifickými poruchami učení a chování (asistence pedagoga)
●  program individuálního vzdělávání (domácího) dle §41 561/2004 sb. v platném znění
●   menší počet žáků ve třídách (individuální přístup)
●   výrazná spolupráce s rodinami, rodinná atmosféra školy
●   družina (aktivity na zahradě školy)
výrazný zájem o školu prokazují i rodiče z jiných městských částí. 
 

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
kvalitu vzdělávání potvrzuje certifikát systému managementu jakosti dle čsn en iso 9001:2001. 
V denním studiu SOŠ je nabídnuto studium v oborech:
●  sociální pečovatelství (sociální služba pro sociální službu seniorům a pro osobní asistenci 
lidem se zdravotním postižením)
●   sociální vychovatelství (péče a organizace volného času dětí a dospělých s postižením)  
●   Pedagogické lyceum (nově od 1. 9. 2011).
V dálkovém studiu lze absolvovat:
●  sociální činnost v  prostředí etnických minorit (uplatnění v  neziskových organizacích, 
na úřadech státní správy a samosprávy). 
Škola se účastní pravidelně projektů v rámci oPPa a projektu z MŠMt – podpora multikulturní 
výchovy na školách. studenti jezdí na výměnné pobyty do zahraničí zaměřené na praxi (saská 
diakonie Drážďany, Diakonie v rakousku).
absolventi denního i dálkového studia na voŠ mohou usilovat  na etF Uk o získání titulu bc. Škola 
uzavřela 1. 12. 2011 smlouvu s  teologickou fakultou JU v  českých budějovicích o  uznávání 
předmětů absolvovaných na ea. 

eVangelická akademie
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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. 
spolupracuje s  Diakonií čce, dále s  teologickou fakultou 
v českých budějovicích a etF Uk v Praze (uznání vzdělávacích 
předmětů a možnost dosáhnout titulu bc.).
studenti se účastní praxíev cizině (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 žáky v maturitním oboru:
●  zdravotnický asistent. 
Škola vzdělává žáky v učebním oboru:
●  ošetřovatel (ukončeném výučním listem).
reference o  absolventech i  praktikantech jsou velmi 
pochvalné z  několika brněnských zdravotnických zařízení 
i  ze zařízení Diakonie. Škola pokračuje v  projektech, které 
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 
spolupráce s vlastníkem budovy (město náchod), pozvánky 
na krajské akce i aktivity ředitele školy v o. s. církevních škola 
a zařízení anežka.
ve škole lze studovat v denním studiu obory: 
●  sociální činnost- sociální pečovatelství 
●  sociální vychovatelství (obdobné jako ea Praha).

Konzervatoř Evangelické akademie
Wurmova 13, 779 00 Olomouc, 585 208 583 
ředitel: MgA. František Fiala, ckonz@ckonz.cz, www.ckonz.cz
Šestiletá hudební konzervatoř s  rozšířenou nabídkou 
předmětů zaměřených na studium církevní hudby. studium 
lze ukončit po  čtvrtém ročníku maturitou či po  šestém 
ročníku absolutoriem. 

Škola v minulosti úspěšně připravila absolventy pro: 
●  studium na  vysokých školách s  uměleckým nebo vŠ 
s pedagogickým zaměřením.
Další uplatnění absolventů:
●  oblasti umělecké praxe – 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 
●  v  pedagogické praxi jako umělecko-pedagogičtí 
pracovníci, církevní kantoři 
●  v oblasti veřejného hudebního života nebo hudebního 
života v církvi a v kultuře.

První státní maturity 2011
na školách ea proběhly první státní maturity, které se staly 
i  ukazatelem úspěšnosti našich studentů v  celostátním 
měřítku. 

20. výročí založení škol Evangelické akademie
v uplynulém roce 2011 oslavily školy evangelické akademie 
20. výroční své existence. oslavy a  slavnostní bohoslužby 
probíhaly na  jednotlivých školách ve  spolupráci s  farními 
sbory v  daných městech. oslav se účastnili studenti 
i  pedagogové a  zástupci synodní rady čce. Žáci aktivně 
doprovodili program, podíleli se na  přípravě pohoštění 
a bohoslužeb. Pozváni byli i bývalí studenti škol ea, někteří 
z nich přednášeli v rámci doprovodného programu. 
evangelická akademie v  brně vydala k  20. výročí založení 
své školy sborník s  titulem „a  kdo je můj bližní?“ knížka 
nabízí ohlédnutí za  dvěma desetiletími zdravotnických 
a sociálních studií na obou školách v brně. Možno objednat 
na webových stránkách školy.

Setkání žáků škol Evangelické akademie 
10.–12. 10. 2011
Proběhlo výjimečné setkání cca šedesáti žáků škol ea v bělči 
s  připravenými prezentacemi. obohacující bylo setkání 
středoškoláků s malými žáky bratrské školy a jejich vzájemné 
sdílení se v programech. Žáci i. stupně byli při setkání raritou 
a  našli mezi dospělými své příznivce. součástí setkání byl 
rozhovor s  vojenským kaplanem, řada interaktivních her 
a  zkušební nácvik poskytnutí první pomoci. o  hudební 
doprovod se postarali především žáci kea olomouc .
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práce s mládeží
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 a mládež obecně. 

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 mládeží 
●  rozvíjet mladé duchovně, duševně, intelektuálně, sociálně
●  nabízet alternativu ke komerční kultuře
●  rozvíjet tvořivost, samostatnost, odpovědnost
●  nabízet možnost zahraničních a ekumenických zkušeností.

Zaměstnanci:
●  farářka mládeže
●  referentka oddělení mládeže (od léta 2011 na 1/2 úvazku)
●  technická redaktorka časopisu pro mládeže bratrstvo (1/2 úvazku).

Spolupracovníci:
Dalšími spolupracovníky jsou členové celocírkevního odboru mládeže, poradního odboru 
synodní rady. Je složen ze čtyř kazatelů a pěti mladých lidí (do 30 let) volených na dva roky.

Realizované akce za rok 2011
Sjezd (nejen) evangelické mládeže
je celocírkevní setkání, které se koná střídavě ve městech čech a Moravy. Je to největší akce 
naší církve, která se koná jednou za rok. cílem tohoto setkání je rozšiřovat mládeži obzory, 
rozvíjet ji, učit ji otevřenosti. 
v  roce 2011 se setkání uskutečnilo v  Jihlavě na  konci září. název „voko bere! Příležitosti 
a  rizika v  našem životě.“ inspiroval témata připravovaných programů. akce se zúčastnilo 
500 lidí. http://sjezd-mladeze.evangnet.cz/2011
Finančně akci podpořilo MK ČR – 90 000 Kč, město Jihlava 25 000 Kč a Unicredit Bank 
20 000 Kč. 
 

SEPRAM (Seminář pro pracovníky s mládeží) poslední díl
Dvouletý cyklus čtyř víkendových setkání pro mladé, kteří se 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 a organizace a metody 
práce s mládeží.
Připravili ho zkušení pracovníci s mládeží z řad farářů i laiků čce. vyškoleno bylo šest účastníků.

Mgr. Marie Medková
vedoucí oddělení mládeže a farářka 
pro mládež
tel. 224 999 232, medkova@e-cirkev.cz
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Další akce pro mládež jsou týdenní zimní i letní 
pobyty s programem, který je zaměřen jak biblicky, tak 
kulturně i sportovně.

Kouzelný zimní kurz pro mladší mládež 
(pro mládež mezi 14–18)
Jde o  vzdělávací kurz s  jedním biblickým a  jedním 
společenským tématem. v těchto kurzech si evangelická 
mládež osvojuje schopnosti vést diskusi a  prezentovat 
svůj názor. tématem byla magie – dnes, v bibli, ve sci-fi 
a fantazy a třeba i v metalu.

Kemp mládeže (pro mládež mezi 13–28)
tábor pro ty, kdo se rádi naučí něco nového; nabídl 
taneční, filmovou, divadelní a biblicko-tematickou dílnu 
a další workshopy. kemp zajímavý tím, že díky společným 
zájmům propojuje různé „generace“ mládeže. vzhledem 
k  počtu účastníků je lehce anonymní, ale přitom si zde 
každý najde kamaráda.

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. 
kurz je inzerován i  mezi lidmi, kteří se k  žádné církvi 
nehlásí a  je cenným prostředím, kde padají předsudky 
o křesťanech.

Sportovní pobyt evangelické mládeže
týden plný tradičních i  nových sportů je populární 
spíše mezi starší mládeží. kromě nových sportovních 
dovedností si účastníci odnesou cvičební sestavy z oblasti 
sportovního tréninku a fyzioterapie.

Brigády na horách 
Pořádáme „setkání s  přírodou a  pracovní terapií“, kde 
mladí lidé poznávají, co je v nich, co dokážou, jací jsou. 
zároveň takto poznávají i své vrstevníky.

Turné po  evangelických akademiích 
oddělení mládeže podruhé navštívilo školy evangelické 
akademie, kde jsme buď představili práci s mládeží v čce, 
nebo vedli program s etickým či existenciálním tématem 
(Jak mohu změnit svět, co je to důvěra).
 
více informací o  akcích pro mládež najdete na http://
mladez.evangnet.cz/ nebo na Facebooku evangelická 
mládež.

sjezd mládeže, Jihlava, září 2011
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ekumenické oddělení se zabývá ekumenickými vztahy, tedy vztahy a  spoluprací 
ve společenství křesťanských církví. 

Ekumenické organizace
v české republice spolupracujeme s těmito organizacemi:
●  erc + její členské církve včetně přidružené Římskokatolické církve
●  leuenberské společenství (členy je pět 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)
●  tři zámořské (Usa, korea, tchaj-wan)
●  šest českých sborů v zahraničí (chorvatsko, Polsko, rumunsko, srbsko, Ukrajina).

Hlavní události roku 2011
●  kirchentag v  Drážďanech – spojen s  tradičním setkáním křesťanů ze střední evropy, 
celková účast z čr byla 250 osob
●  evropské setkání církevních představitelů světového společenství reformovaných církví 
v hotelu beránek v Praze (45 církevních představitelů z celé evropy)
●  konference „open doors“ v Mátraháza v Maďarsku (setkání maďarských a českých farářů 
s tématem otevřenosti sborů do společnosti po roce 1989)
●  výroční shromáždění pracovní skupiny pomocného díla pro diasporu v evropě a brazílii 
v  bystřici pod Hostýnem (20 zástupců z  česka, Polska, slovenska, rumunska, německa, 
rakouska a Švýcarska)
●  návštěva moderátora severotemžského synodu spojené reformované církve v  anglii 
andrew Prasada v červnu
●  návštěva delegace evangelické církve berlín – brandenburg - slezská Horní lužice v čele 
s biskupem Markusem Drögem v září.

Gerhard Frey-Reininghaus
tajemník pro ekumenu
náměstek pro úsek vnějších vztahů
tel. 224 999 216
reninghaus@e-cirkev.cz

ekumenické Vztahy
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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 
– od  roku 2011 nově čtyřikrát ročně v  elektronické 
podobě na  webových stránkách http://www.e-cirkev.
cz/en/rubrika/380-our-ecumenical-bulletin/index.htm.  

kirchentag , Drážďany
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činnost českobratrské církve evangelické je financována 
především z  dobrovolných příspěvků jejích členů.  
Jde o  příspěvky členů farních sborů, dary, sbírky při 
shromážděních, celocírkevní sbírky vyhlašované 
synodem, mimořádné dary tuzemské i  zahraniční, 
a částečně také o výnosy z pronájmu nemovitostí. kromě 
finanční obětavosti členů jsou dalším velmi významným 
zdrojem příjmů rozpočtu ústředí českobratrské církve 
evangelické peněžní prostředky ze státního rozpočtu 
české republiky přímo určené na  platy duchovních 
včetně odvodů sociálního a  zdravotního pojištění, dále 
pak na  provozní náklady administrativy a  příspěvek 
na opravu a údržbu církevních budov.

v  roce 2011 činily náklady ústředí českobratrské 
církve evangelické celkem 147  619  356 kč a  výnosy 
144  185  633 kč. v  těchto částkách jsou zahrnuty jak 
náklady a  výnosy aktivit, které ústředí zastřešuje (tj. 
vydávání časopisů a knih, akce pro děti, mládež, postižené, 
kurzy pro kazatele i  laiky a  veškerá práce poradních 
odborů), tak náklady a výnosy samotné ústřední církevní 
kanceláře.

největší podíl na výnosech i nákladech mají prostředky 
určené na  platy duchovních včetně zákonného 
pojistného. tyto mzdové náklady byly i v roce 2011 z 80  % 
pokryty dotací ze státního rozpočtu, která je kanceláři 
poskytována prostřednictvím Ministerstva kultury čr.

českobratrská církev evangelická hospodařila v roce 2011 
se ztrátou 3 433 723 kč. tato účetní ztráta vznikla zejména 
uplatněním odpisů nemovitého i  movitého majetku 
ve výši 8 080 570 kč.

Náklady a výnosy Českobratrské církve 
evangelické v roce 2011

náklady    147 619 356 kč
výnosy    144 185 633 kč
Výsledek hospodaření    -3 433 723 Kč

Druh nákladů
Drobný spotřební materiál  1 244 776,84
Drobný hmotný materiál    309 862,42
Potraviny    1 850 884,36
Pohonné hmoty   309 131,32
knihy, noviny, časopisy   89 498,80
Propagační materiál   2 500,00
ostatní    41 068,41
elektřina   1 458 049,78
Plyn 875 412,49
vodné, stočné 449 712,10
Prodané zboží 316 179,40
opravy a údržba strojů a zařízení 221  709,62
opravy a údržba aut 88 451,17
opravy a údržba budov a staveb 3 231 072,75
opravy a údržba ostatní 404 640,51
cestovné 1 079 834,72
náklady na reprezentaci 253 710,36
služby, práce výrobní povahy  8 080 622,01
ost. služby, ubytování, stravování 241 713,30
služby – spirituálové  4 519,00
Poštovné  359 115,08
leasing 216 730,16
telekomunikační služby 332 531,40
nájemné 343 456,00
Poradenství 49 203,29
náklady na propagaci 213 207,00
ostatní služby – pronájem  200 407,99
ostatní služby – příspěvek   307 182,34
Hrubé mzdy 76 088 064,00
Dohody  1 509 906,00
Mzdy odchodné  230 566,00

hospodaření čce
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zdravotní pojištění 6 850 234,00
sociální pojištění  19 034 975,00
náhrady za nemoc 84 631,00
Důchodové připojištění hrazené 724 267,00
Životní pojištění 177 230,00
zákonné úrazové pojištění 319 789,00
stravenky hrazené zaměstnavatelem 3 813 708,00
ostatní sociální náklady, příbytečné 94 133,00
Daň z nemovitosti 110 898,00
Daň silniční 5 400,00
ostatní daně a doměrky daní 127 032,00
Poplatky správní  140 326,20
Poplatky ostatní – notářské a jiné 17 912,03
neuplatněná DPH při přeúčtování 29 157,07
Pokuty 30 434,60
Penále 6 443,00
odpis nedobytné pohledávky 34 600,00
kurzové ztráty 11 037,97
Dary poskytnuté 3 398 100,39
Manka a škody 14 121,00
ostatní provozní náklady 4 635,22
Pojištění budov 183 684,75
Pojištění aut 18 523,53
Pojištění – ostatní, jednorázové 131 921,00
ostatní finanční náklady 34 599,94
bankovní výlohy 106 715,87
Převod do fondů  90 974,63
nedaňové náklady 19 154,23
odpisy DnHM 45 770,00
odpisy HM – budovy  7 967 548,00
odpisy HM – věci movité  67 252,00
tvorba opravných položek 99 211,00
Poskytnuté příspěvky  973 371,69
Daň z příjmů 689 700,00
Přeúčtování nákladů mezi středisky  1 758 146,60
Celkové náklady 147 619 356,34

Druh výnosů
tržba za stravování 1 848 561,53
tržby z pronájmu – nebyt. prostory  2 865 698,75 
tržby z pronájmu – byty 2 173 283,00
tržby z pronájmu – služby 1 260 879,66
tržby z ubytování 6 571 453,82
tržba balíčky 2 152 878,09

tržby z prodeje služeb – předplatné 1 007 609,77
tržby z prodeje služeb – kurzy  352 128,00
tržby - tábory, pobyty 234 168,96
tržby z prodeje služeb – ostatní 231 354,62
tržby za prodané zboží 502 180,95
smluvní pokuty a úroky z prodlení 1 300,00
Úroky z vkladů na bÚ 201 217,61
Úroky z termínovaných vkladů 90 974,63
Úroky z půjček 37 255,92
kurzové zisky 17 374,02
zúčtování fondů 9 654 459,64
čerpání fondu repartic 3 928 300,00
čerpání personálního fondu 12 531 939,00
zúčtování ostatních dotací 0,00
ostatní provozní výnosy 321 726,24
ostatní finanční výnosy 8 687,90
Mimořádné výnosy 11 089,83
bonus plyn 13 946,00
tržby z prodeje DHM 110 000,00
Přijaté příspěvky (dary) 298 223,00
Dary 96 118,00
sbírky 71 717,14
Dotace 82 313 686,98
Provozní dotace Mk čr 3 363 000,00
Dotace a granty  156 273,62
Přeúčtování výnosů mezi středisky 1 758 146,60
Celkové výnosy 144 185 633,28
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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 2011 byla výše příspěvku 
z  důvodu úsporných opatření rozpočtu Mk čr snížena a  činila 997  000 kč. v  přepočtu na  jeden 
objekt to představuje částku cca 2 216 kč.

Pro obnovu a výstavbu církevních budov je v rámci českobratrské církve evangelické ustanoveno 
zařízení nazvané 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.

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

staVeBní a inVestiční 
činnost čce V roce 2011
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1. Přehled sbírek v rámci ČCE ve prospěch JJ za rok 2010, 2011 včetně meziročního srovnání 
celkových sbírek za jednotlivé senioráty

seniorát r. 2010 r. 2011 Meziroční 
srovnání 

(r. 11-10)
sD (2/3) HDl JtD sbírky 

celkeM
sD (2/3) HDl JtD sbírky 

celkeM

PraŽský 276 789 125 023 75 375 477 187 297 091 114 906 72 127 484 124 6 937

PoDěbraDský 116 702 54 018 24 714 195 434 112 272 51 333 24 290 187 895 -7 539

JiHočeský 32 333 20 786 12 695 65 814 38 001 12 187 3 695 53 883 -11 931

záPaDočeský 82 600 44 007 34 113 160 720 84 000 52 813 23 808 160 621 -99

Ústecký 44 393 23 037 11 857 79 287 39 733 23 576 8 860 72 169 -7 118

liberecký 55 400 24 105 11 831 91 336 59 000 24 303 9 226 92 529 1 193

královéHraDecký 74 347 40 877 22 026 137 250 73 160 37 367 18 481 129 008 -8 242

cHrUDiMský 134 603 64 954 41 453 241 010 137 001 75 736 27 368 240 105 -905

Poličský 160 000 29 567 15 294 204 861 210 000 27 657 18 028 255 685 50 824

Horácký 304 000 57 070 30 813 391 883 303 450 57 091 26 962 387 503 -4 380

brněnský 348 000 102 740 58 000 508 740 352 000 101 075 63 125 516 200 7 460

výcHoDoMoravský 542 000 128 279 66 736 737 015 533 000 135 975 73 858 742 833 5 818

Moravskoslezský 165 720 86 787 50 098 302 605 152 273 84 400 56 312 292 985 -9 620

ocHranovský 6 700 8 450 9 180 24 330 13 260 8 775 9 132 31 167 6 837

ostatní Dárci 16 049 1 400 17 449 8 500 8 176 707 17 383 -66

celkeM 2 343 587 825 749 465 585 3 634 921 2 412 741 815 370 435 979 3 664 090 29 169

Vývoj sbírek ve prospěch JJ za období let 2003–2011

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

sbírka na Diakonii 2 238 301 2 316 055 2 294 480 2 264 562 2 349 499 2 430 447 2 418 883 2 343 587 2 412 741

Hlavní Dar lásky 855 541 770 462 766 666 851 830 831 759 862 360 842 656 825 749 815 370

JUbil. toleranční Dar 415 836 411 071 422 524 401 783 454 975 451 425 454 612 465 585 435 979
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Vývoj sbírek za rok 2003–2011

2. Státní příspěvek Ministerstva kultury ČR na opravu a údržbu církevního majetku v roce 2011

střítež nad bečvou  450 000 kč           oprava farního domu
klobouky u brna             450 000 kč           obměna střešní krytiny lodi kostela
Hrabová                            97 000 kč           oprava a nátěry oken fary
Celkem přiděleno                         997 000 Kč 

3. Oprava farního domu ČCE ve Stříteži nad Bečvou

za  významné pomoci Jeronymovy jednoty byla 
v  roce 2011 dokončena oprava farního domu 
ve  stříteži nad bečvou.  celá budova včetně 
omítek byla ve velmi špatném technickém stavu, 
byla po době životnosti – klesající podlahy, prasklý 
komín, hroutící se vnitřní příčky, veškerá instalace, 
Út, okna a  dveře nevyhovující. Pro nástup 
nového faráře se farní sbor rozhodl ke generální 
rekonstrukci jak vnějšku, tak interiéru budovy. byla 
zřízena nová sborová učebna pro děti a  mládež 
sloužící k  náboženským účelům, rekonstrukce 
bytu faráře včetně sociálního zařízení. Dále byly 
provedeny rozvody plynu, inženýrské sítě, nové 
omítky včetně zateplení. stavba byla započata 
ke  konci roku 2010 a  kompletně dokončená 
v červenci 2011. z původně plánovaných nákladů 
4 900 000 kč byly skutečné náklady ve  výši 
5  624  000 kč. Jeronymova jednota poskytla 
jednak běžnou půjčku ve výši 500 000 kč se splátkami na pět let a jednak překlenovací půjčku ve výši 600 000 kč na slíbený dar 
z Pk gaW 2012, který farní sbor obdrží až v roce 2013. Dále jim byl poskytnut příspěvek z Mk čr na opravu a údržbu církevního 
majetku a během roku očekávají dotaci ze státního fondu životního prostředí z programu „zelená úsporám“. 

 

Farní dům ve stříteži nad bečvou



výroční zPráva 2011 českobratrská církev evangelická 25

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 Ústředního archivu 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 byly od ledna do  října 2011 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 ÚCK, SR, PO  – vyřizování dotazů, rešerše, 
vyhledávání podkladů v archivních materiálech.

Několik údajů z roku 2011:
v  roce 2011 studovalo v  archivu 26 badatelů při celkem 
96  návštěvách. z  26 badatelů 16 osob studovalo pro 
účely čce; 7 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, 
sbírka starých tisků a církevní periodika.
nižší počet návštěv proti předešlým rokům vyplynul ze 
změny provozních podmínek archivu. od října 2011 byla 
badatelna archivu uzavřena vzhledem k  personálním 
změnám – snížení počtu pracovníků a úvazků. Protože se 
tato situace ukázala vzápětí jako neúnosná, bylo nutné 
hledat kompromisní řešení provozu církevního archivu 
v  budoucnosti. vedení archivu na  základě pověření 
synodní radou jednalo proto s národním archivem v Praze 
ve  věci deponování části archivních fondů ve  státní 
archivní síti. tento organizačně a  časově náročný proces 
bude postupně probíhat v  následujících letech a  jeho 
výsledkem by mělo být částečné přesunutí badatelské 
agendy do  národního archivu a  také uvolnění prostoru 
depozitáře církevního archivu pro další nově vznikající 
církevní písemnosti. 

PhDr. Eva Fialová
vedoucí Ústředního archivu čce

tel. 224 999 231
fialova@e-cirkev.cz

ústřední archiV čce
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český Bratr
časopis vychází měsíčně od roku 1924. Určité období měl atypickou třítýdenní periodicitu. 
vydavatel přináší čtenářům, převážně z  evangelické veřejnosti, aktuální zprávy o  dění 
v církvi jak z  jejího ústředí, tak z farních sborů. redakce s redakční radou vytváří koncem 
každého roku koncepci ročníku příštího. tématem celého ročníku 2011 byl běh lidského 
života od narození až do smrti. časopis má stálé rubriky, věnované životu v církvi, ekumeně, 
církevní hudbě a  knižním novinkám s  křesťanskou tematikou. Dále se články týkají 
různých společenských otázek, oblíbené jsou rozhovory se zajímavými osobnostmi, nejen 
z  církevního světa, ale i  z  oblasti kultury a  vědy. časopis přináší komentáře k  aktuálním 
událostem i  k  ekologickým otázkám. autoři příspěvku jsou renomovaní publicisté, 
teologové i  laici. českého bratra odebírají čtenáři nejen v čechách, ale i v evropě a Usa, 
redakce má zpětnou vazbu od čtenářů všech generací.
v  posledních letech se stalo tradicí většinou o  vánocích přidávat k  časopisu jako dárek 
hudební cD, na který se čtenáři velmi těší. Mládež má v oblibě barevný komiks, který v roce 
2011 seznamoval s křesťanskými mučedníky z celého světa. Pro získání nových abonentů 
se v listopadu uskutečnila kampaň, kdy se do sborů posílala navíc zdarma čísla s dárkovým 
kuponem. Prostřednictvím kuponu mohli čtenáři darovat svým blízkým roční předplatné 
časopisu, které obdarovaní dostali k vánocům včetně dárkového certifikátu. nová je možnost 
předplatit si evangelický měsíčník prostřednictvím e-shopu, umístěného na  webových 
stránkách českobratrské církve evangelické, kde si mohou zájemci také prohlížet v  sekci 
publikace již vyšlá čísla ve formátu PDF. 
více informací na www.e-cirkev.cz a na www.ceskybratr.cz
náklad periodika je 3200 výtisků, roční předplatné činí 290 kč, rozsah cca 44 stran.

Ing. Daniela Ženatá
šéfredaktorka
tel. 224 999 236
zenata@e-cirkev.cz
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BratrstVo
bratrstvo je křesťanský 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.
část čísla tradičně věnujeme jednomu hlavnímu tématu. v  roce 2011 to byla řada křesťan 
a svět. Jednotlivá čísla pak tematizovala vztahy např. křesťan a média, vztah ke smrti, křesťan 
a rozvod atd. vždy jsme se snažili podívat na téma 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.
Dále pravidelně vycházely hudební, literární a filmové recenze, rozhovory se zajímavými lidmi. 
novinkou byla zábavná příloha všehochuť – směs křížovek, humoru, biblických zajímavostí. 
i v dalších rubrikách jsme se snažili odlehčit vážná témata. nově vycházel vztahový komiks, 
rubrika „Uchu pro potěchu“ o méně známých, ale zajímavých hudebnících. 
naší celoroční snahou bylo přiblížit se mladším čtenářům a  otevřít se lidem i  mimo 
evangelickou církev. 
časopis bratrstvo vydává synodní rada čce. Připravuje jej redakční rada, kterou tvoří  faráři 
a laici, většinou studenti vysokých škol. Práce redakční rady není honorována. 
bratrstvo vyšlo v roce 2011 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 2011 vedla Marie Medková, technickou redakci a sazbu zajišťovala Jitka 
čechová.

Mgr. Marie Medková
vedoucí oddělení mládeže 
šéfredaktorka bratrstva
tel. 224 999 232
medkova@e-cirkev.cz
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diakonie čce
Diakonie českobratrské církve evangelické (z řeckého diakonein – sloužit) je druhou největší neziskovou organizací poskytující 
sociální služby v české republice (obnovená činnost v roce 1989). celorepublikově poskytuje sociálně zdravotní, vzdělávací 
a pastorační služby – v přímé péči denně pomáhá tisícům klientů v nepříznivých životních situacích – od rané péče, pomoci 
rodinám s dětmi s postižením, přes provoz klubů pro mládež, azylových domů až po seniorská zařízení či hospic pro umírající. 
Diakonie čce nabízí služby ve více než 110 zařízeních po celé republice. Poskytuje 127 registrovaných sociálních služeb. 
Pracuje zde přes 1 500 zaměstnanců a 1 000 dobrovolníků. 
Péče a podpora poskytovaná v zařízeních Diakonie čce směřuje k tomu, aby klienti mohli žít v co největší míře svým běžným 
a důstojným způsobem života. 

služba Diakonie čce vychází z evangelia o boží lásce a z příkladu služby Ježíše krista. 

Sídlo Diakonie ČCE
Ředitelství Diakonie českobratrské církve evangelické belgická 22, 120 00
Praha 2 - vinohrady

Kontakty
tel.: 242 487 811 
fax: 242 487 834 
e-mail: info@diakonie.cz
www.diakonie.cz
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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

HERLÍKOVICE-STRÁŽNÉ
Horský DoMov
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

církeVní střediska

Husův dům
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v roce 2011 získala českobratrská církev evangelická podporu od subjektů státní správy, 
samosprávy, nadací, dalších subjektů či dárců. i díky této podpoře jsme mohli realizovat 
všechny 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
●  Magistrát města Jihlava přispěl na realizaci „sjezdu“ 
●  Krajský úřad kraje Vysočina přispěl na realizaci „sjezdu“
●  Městská část Praha 1 finančně podpořila projekt oddělení výchovy a  vzdělávání 
„aby nás historie bavila“

Evropská unie
●  Integrovaný operační program – z tohoto programu je financován projekt čce, který 
si klade za  cíl představit památky reformace v  čr. tento projekt nese název „zachování 
odkazu památek reformace a jejich zpřístupnění široké veřejnosti“. více informací o projektu 
na www.pamatky-cz.eu

Program švýcarsko-české spolupráce 
●  Fond partnerství programu švýcarsko-české spolupráce – z  tohoto programu je 
financován projekt čce s názvem „spoluprací ke kvalitnější práci“ realizovaný ve spolupráci 
s několika partnery ve Švýcarsku. První fáze je věnována sociální práci a hymnologii, zatímco 
v druhé fázi se řada setkání, seminářů a školení zabývá sociální prací a vzděláváním pro práci 
s dětmi a mládeží.

Nadace a nadační fondy
●  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. 
 – „vzdělávání v církvi“ – seminář pro ordinované presbytery
 – „brno pro kubu“ – happening a putovní výstava s cílem upozornit širší veřejnost 
na lidskoprávní situaci na kubě.

Oliver Engelhardt PhD.
správce fundraisingu
tel. 224 999 217
engelhardt@e-cirkev.cz

poděkoVání dárcům
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Zahraniční dárci
v roce 2011 jsme také obdrželi dary od těchto zahraničních církví a církevních organizací:
●  evangelická církev v Hesensku-nasavsku, německo
●  Pomocné dílo evangelických církví ve Švýcarsku
●  gustav-adolfské dílo německých církví
●  evangelická luterská církev v bavorsku, německo
●  evangelická církev v Porýní, německo
●  evangelická reformovaná církev v německu
●  nadace pro budování sboru ve východní evropě, nizozemsko 
●  Hales corners lutheran church, Usa
●  evangelická církev v bádensku, německo
●  svaz evangelických pěveckých sborů, německo
●  evangelická luterská zemská církev saska, německo

všechny tyto dary a dotace byly určeny na konkrétní projekty čce: práce s dětmi a mládeží, časopis český bratr, počítačové 
vybavení Ústřední církevní kanceláře, koupě farářského bytu v berouně, „Živá fara chrást“, rekonstrukce technické budovy 
v evangelickém středisku chotěboř, církevní hudba, účast na kirchentagu, vydávání příručky pro konfirmandy, rekonstrukce 
výtahu, stavební projekty ve sborech Hořice, kovánec, Ústí nad labem, vybavení v evangelické akademii náchod, příprava 
velkých církevních výročí.

Individuální dárci
v měsících duben až září 2011 se konala veřejná sbírka s názvem „běleč bez bariér“. Po celý rok podporovali jednotliví dárci – 
jak firmy, tak fyzické osoby – různé aktivity ústředí církve.

Všem, kteří naší práci podporují, patří naše úcta a upřímný dík.
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ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ
Ústřední církevní kancelář
Jungmannova 9
110 00 Praha 1

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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