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ÚVodní sloVo

Výroční zpráva sděluje, co všechno se děje v lokálních společenstvích církve, rozesetých po celém území 
ČR, tak jako popisuje, co je organizováno z ústředí církve. Činností a aktivit je celá řada, zváni jsou 
jak členové církve, účastní se také ti, kdo křesťanskou víru nesdílejí, avšak kdo právě v křesťanském 
společenství nacházejí něco, co jinde není. Pro sekulární společnost je někdy nepochopitelné, že pro 
moderního člověka může být důležité, aby se na začátku dne ztišil při modlitbě, nebo aby se zastavil 
ve všedním shonu u čtení Bible a promýšlení jejího odkazu. Právě hojná návštěvnost církevních 
akcí lidmi, kteří nevěří, potvrzuje odlišnost atmosféry, která vychází právě z tohoto způsobu.

Výroční zpráva, kterou držíte v ruce, podává jen suchý souhrn toho, čím církev žila. Tištěnou zprávu 
neproniknou odlišnosti, kterými se v církvi stále žije a na které se klade důraz. Navzdory rozklížené 
společnosti, a jejímu solitérnímu individualismu, který nás obklopuje a unavuje, je nepochybným faktem, 
že společenství církve stále stojí na vzájemné důvěře stejně jako lpí na vzájemné úctě, lásce a solidárnosti. 
To jsou hodnoty, kterými hodláme i nadále budovat vnitřní soudržnost a vytvářet tak alternativní prostor 
vůči prostředí, v němž jsou takové principy vnímány spíše jako slabost. Protože věříme, že čím dál více 
poroste lačnost po takových základech lidského života, předpokládáme, že tato činnost, která se děla a která 
se ukázala jako dobrá a prospěšná, bude i v budoucnu rozvíjena a zkvalitňována. Díky mnoha dobrovolným 
pracovníkům, kteří brali své nasazení a službu jako výraz své víry v Krista, jsme schopni takové služby 
konat. A to s nadějí, že i společnost kolem nás pozná přínos způsobů práce a myšlení vlastní křesťanům 
a bude postupně odhalovat poslání, které církev ve společnosti koná a pro které jí bude čím dál více třeba.

Joel Ruml, synodní senior
Českobratrské církve evangelické

Mgr. Joel Ruml
synodní senior
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čCE a jEjí ÚstřEdí

ČCE je nejpočetnější protestantskou 
církví v České republice.

K 31. 12. 2014 měla 72 297 členů, 255 farních 
sborů ve 14 seniorátech, 242 kazatelů (183 mužů 
a 59 žen), 5 vikářů (4 muži a 1 žena), 2 jáhny 
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 farní 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) pracovalo 
v roce 2014 35 zaměstnanců ve 14 odděleních, která 
jsou rozčleněna do pěti úseků (kancelář vedoucího 
tajemníka, úsek pro personalistiku a provoz, úsek 
vnějších vztahů, ekonomický úsek a úsek pro 
výchovu a vzdělávání). K zaměstnancům ÚCK patří 
ještě další pracovníci, které povolává synodní rada: 
studentský farář (pracuje při Evangelické teologické 
fakultě UK), farář pro mládež, spirituálové (pracují 
na školách Evangelické akademie), nemocniční 
kaplani a celocírkevní kantor. Dalšími zaměstnanci 
ÚCK jsou pracovníci dvou rekreačních středisek 
ČCE (v Bělči nad Orlicí a Herlíkovicích). Celkem 
má ústřední církevní kancelář 44 zaměstnanců.

V přední budově Husova domu 
v Jungmannově 9 je penzion (Church 
pension — viz 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.

PhDr. Martin Kocanda
vedoucí tajemník
tel. +420 224 999 218
kocanda@e-cirkev.cz
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Synodní rada ČCE +420 224 999 211
e‑cirkev@e‑cirkev.cz
www.e‑cirkev.cz

Sekretariát +420 224 999 211
+420 224 999 272
sekretariat@e‑cirkev.cz

Vedoucí tajemník ÚCK +420 224 999 218
Náměstek pro personální práci +420 224 999 281
Oddělení personální +420 224 999 224
Náměstek ekonomicko ‑provozní +420 224 999 257
Oddělení ekonomické +420 224 999 227

ekonomicke@e‑cirkev.cz
mzdy@e‑cirkev.cz

Náměstek pro vnější vztahy +420 224 999 216
Oddělení ekumenických a zahraničních styků +420 224 999 215

ekumena@e‑cirkev.cz
Náměstek pro výchovu a vzdělávání +420 224 999 223
Oddělení výchovy a vzdělávání +420 224 999 233

vychova@e‑cirkev.cz

Oddělení mládeže +420 224 999 232
mladez@e‑cirkev.cz

Ústředí Evangelické akademie +420 224 999 223
Oddělení právní +420 224 999 220
Oddělení knihovny a archivu +420 224 999 231
Oddělení provozní +420 224 999 221

provozni@e‑cirkev.cz
Fundraiser +420 224 999 214

fundraising@e ‑cirkev.cz
Kancelář Jeronýmovy jednoty +420 224 999 226
Redakce časopisu Český bratr +420 224 999 236

ceskybratr@e‑cirkev.cz
Redakce časopisu Nota nebe +420 224 999 273

notanebe@e‑cirkev.cz
Redaktor webových stránek +420 608 860 067
Celocírkevní kantor +420 573 378 607
Churchpension +420 224 999 240

KontaKty

Českobratrská církev evangelická
Ústřední církevní kancelář
Jungmannova 9
110 00 Praha 1
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MapKa farníCh 
sborů čCE
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Oddělení výchovy a vzdělávání se zabývá vzdělávací a publikační činností, podporou pracovníků s dětmi 
a pořádáním akcí pro děti a rodiny. Naše akce jsou přístupné široké veřejnosti, není nutné členství v církvi.

V roce 2014 oddělení zorganizovalo: osm rodinných pobytů, pět pobytů pro rodiny s dětmi 
s postižením, dva letní tábory pro děti, pobyt pro seniory a čtrnáct vzdělávacích akcí.

oddělEní VýChoVy a VzděláVání

vybrané akce pro děti

Tábor pro děti s účastí dětí z krajanských 
komunit na Ukrajině
Dvoutýdenní tábor navštěvují děti věku od 7 
do 14 let. Díky dostatečnému počtu zkušených 
vedoucích a praktikantů je možné, aby se účastnily 
i děti s lehčí diagnózou. V roce se 2014 jsme na 
táboře přivítali 13 krajanských dětí z české komunity 
na Ukrajině. Krajanské děti si na táboře přirozeně 
zlepšily češtinu, v rámci pobytu v ČR navštívily 
i Prahu a její pamětihodnosti. České děti si setkáním 
s krajanskými dětmi rozšiřují obzory, získávají 
zážitky ze setkání s dětmi, které pocházejí z různého 
a zároveň podobného kulturního prostředí.

Mgr. Eva Benešová
vedoucí oddělení výchovy a vzdělávání
tel. +420 224 999 233
benesova@e-cirkev.cz
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Tábor pro děti a mládež s postižením
Tábor je určen dětem s mentálním, tělesným 
či s kombinovanými postižením.

Děti jsou na táboře bez doprovodu rodičů, po 
celou dobu pobytu se o ně starají dobrovolní 
asistenti. Na táboře byla zajištěna canisterapie 
a hippoterapie. Účastníci navštívili letecký den 
v Hradci Králové a zúčastnili se vyhlídkových letů. 
V rámci tábora proběhl sprejerský workshop.

Na táboře nechyběly klasické letní aktivity jako 
táborák, olympiáda, ježdění na pramicích, karneval, 
výlety. Na těchto akcích pomáhají dobrovolní 
asistenti převážně z řad studentů. Bez nasazení 
těchto mladých lidí by se pobyty nemohly uskutečnit.

vybrané vzdělávací aktivity

S dětmi na cestě víry
Jedná se o dvouletý kurz určený dobrovolným 
pracovníkům s dětmi. V roce 2014 kurz úspěšně 
absolvovalo 25 osob. Po celé dva roky probíhala 
výuka pomocí výukového systému Moodle, 
uskutečnilo se osm seminářů s kontaktní výukou. 
Účastníci se vzdělávali v pedagogice, didaktice, 
psychologii a absolvovali videotrénink.

Seminář agrese ve farářském povolání
Seminář vedl PhDr. Jan Šik. Téma agrese je 
aktuální a důležité. Neošetřená agrese se může 
projevit v pracovních výkonech, v rodině či 
může vyústit a v psychosomatické problémy. 
Během semináře se zpracovávaly osobní zážitky 
s agresí a nabízelo se celé spektrum různých 
metod, jak se k tématu agrese přistoupit.

publikace

Křižáci a kališníci
Interaktivní sešitek plný povídání, hádanek 
a doplňovaček zavede děti hravou formou do 
období před 600 lety, kdy byla znovu obnovena 
Večeře Páně podobojí. Cílem knihy je děti 
zaujmout, nenásilnou a zábavnou formou je 
seznámit se zajímavým obdobím našich dějin.

O lidech, cestách, Pánu Bohu a jedné mluvící oslici
Knížka obsahuje 32 starozákonních příběhů pro děti 
převyprávěných Lenkou Ridzoňovou a Ondřejem 
Mackem. Ke každému příběhu je přiloženo jeho 
vyjádření obrázkem. Knihu ilustrovala Jana Turecká.

K jednotlivým vyprávěním je připojeno 
několik otázek nebo témat k zamyšlení, hra či jiná 
aktivita a návrh písní z dostupných zpěvníků.

lenka ridzoňová — jana turecká — ondřej macek

O lidech, cestách, 
Pánu Bohu 
a jedné mluvící oslici

příběhy ze starého zákona pro děti
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Ústředí Evangelické akademie
Jungmannova 9, 111 21 Praha 1, +420 224 999 223, ředitelka Ústředí Evangelické 
akademie: Mgr. Martina Sklenářová, sklenarova@e ‑cirkev.cz, www.e ‑cirkev.cz

Úkolem ústředí je zastupovat zřizovatele při jednáních se školami a odpovědnými orgány, 
koordinovat činnost škol a napomáhat jejich rozvoji. Jsme součástí pracovní skupiny MŠMT ve věci 
koncepce financování regionálního školství a odpovědni za připomínková řízení. Spolupracujeme 
se školami zastřešenými Ekumenickou radou církví a Českou biskupskou konferencí.

Ve školách EA studuje 1140 žáků a studentů a pracuje 250 interních a externích 
pedagogů. Každá škola EA spolupracuje s kazatelem — školním spirituálem.

Bratrská škola — církevní základní škola
Rajská 300/3, 170 00 Praha 7, +420 283 870 423, 
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 in‑
dividuálního vzdělávání (domácí) dle § 41 561/2004 Sb. 
v platném znění. Ve třídách je menší počet žáků, což 
společně s příjemným prostředím školy, včetně zahra‑
dy, napomáhá rodinné atmosféře školy. To by nebylo 
možné bez partnerství s rodiči dětí. O výborné úrovni 
školy i přátelském ovzduší svědčí větší zájem o studi‑
um, než může škola uspokojit.

Bratrská škola — církevní základní škola rodinné‑
ho charakteru úzce spolupracuje s rodiči v rámci vol‑
nočasových aktivit a kulturních akcí školy. Výrazný zá‑

jem o denní vzdělávání svých dětí ve škole mají i rodiče 
z jiných městských částí. V rámci nové koncepce škol 
Evangelické akademie připravujeme otevření druhého 
stupně ZŠ a dvou tříd MŠ.

Evangelická akademie — Vyšší odborná škola 
sociální práce a střední odborná škola
Hrusická 2537/7, 141 00 Praha 4, 
+420 272 761 609, ředitelka: Mgr. Jitka Jarošová, 
skola@eapraha.cz, www.eapraha.cz

Kvalitu vzdělávání školy potvrzuje certifikát systému 
managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001.

V denním studiu SOŠ je nabídnuto studium v obo‑
rech Sociální pečovatelství (sociální služba pro soci‑
ální službu seniorům a pro osobní asistenci lidem se 
zdravotním postižením), Sociální vychovatelství (péče 

EVangEliCKá aKadEMiE

Mgr. Martina Sklenářová
náměstkyně vedoucího tajemníka
pro výchovu a vzdělávání
ředitelka Ústředí Evangelické akademie
tel. +420 224 999 223
sklenarova@e-cirkev.cz
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a organizace volného času dětí a dospělých s postiže‑
ním) a Pedagogické lyceum. V dálkovém studiu lze ab‑
solvovat obor Sociální činnost v prostředí etnických mi‑
norit (uplatnění v neziskových organizacích, na úřa‑
dech 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 za‑
hraničí zaměřené na praxi (Saská diakonie Drážďany, 
Diakonie v Rakousku).

Absolventi denního i dálkového studia na VOŠ EA 
mohou při ETF UK nebo při Teologické fakultě JU 
v Českých Budějovicích získat titul Bc.

Evangelická akademie, Vyšší odborná 
škola sociálně právní
Opletalova 6, 602 00 Brno 2, +420 542 221 741, 
ředitelka: Mgr. Hana Svobodová, 
vos@eabrno.cz, www.eabrno.cz

Škola vzdělává diplomované sociální pracovníky. Spo‑
lupracuje s Diakonií ČCE, dále s Teologickou fakultou 
v Českých Budějovicích a ETF UK v Praze (uznání vzdě‑
lávacích předmětů a možnost dosáhnout titulu Bc.).

Studenti se účastní praxí v zahraničí (Finsko, Ně‑
mecko, Rakousko).

Střední zdravotnická škola Evangelické akademie
Šimáčkova 1, 628 00 Brno – Líšeň, 
+420 542 213 593, ředitelka: Mgr. Hana 
Svobodová, cszs@eabrno.cz, www.eabrno.cz

Škola vzdělává žáky v maturitním oboru Zdravotnický 
asistent a v oboru Ošetřovatel ukončeném výučním lis‑
tem. Úzce spolupracuje s Diakonií v rámci praxí našich 
studentů, zapojila se do projektu Operační program 
vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Střední odborná škola 
sociální — Evangelická akademie
Kladská 335, 547 01 Náchod, 
+420 491 426 044, 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. 
Ředitel školy je aktivně zapojen do občanského sdru‑
žení Anežka pro podporu církevních škol.

Škola vzdělává žáky denního studia v oborech Soci‑
ální činnost–sociální pečovatelství a Sociální vychovatel‑
ství (obdobné studium jako při EA Praha). Škola je za‑
pojena aktivně do programu Fair Trade. Spolupracují 
na projektech s městskou ZŠ a MŠ.

Konzervatoř Evangelické akademie
Wurmova 13, 779 00 Olomouc, +420 585 208 583, 
ředitel: Mgr. Pavel Zatloukal, ckonz@ckonz.cz, 
www.konzervatorolomouc ‑kea.cz

Šestiletá hudební konzervatoř s rozšířenou nabídkou 
předmětů zaměřených na studium církevní hudby. Stu‑
dium lze ukončit po čtvrtém ročníku maturitou či po 
šestém ročníku absolutoriem.

Škola absolventy úspěšně připravuje pro studium 
na vysokých školách s uměleckým nebo s pedagogic‑
kým zaměřením. Absolventi mohou také najít další 
uplatnění v oblastech umělecké praxe jako např. ko‑
morní hráči (pěvci), sólisté v koncertním provozu, or‑
chestrální hráči (sboroví zpěváci), korepetitoři, hudební 
redaktoři, církevní hudebníci (pěvci) při bohoslužbách, 
sbormistři církevních sborů a dirigenti církevních sou‑
borů, v pedagogické praxi jako umělecko ‑pedagogičtí 
pracovníci a církevní kantoři, v oblasti veřejného kul‑
turního a hudebního života nebo hudebního života 
v církvi.

Během studia se žáci aktivně účastní uměleckého 
a kulturního života města Olomouc, dále jsou aktiv‑
ními účastníky výročí pořádaných ČCE. Škola pořá‑
dá koncerty pro veřejnost. Oblíbené jsou absolventské 
koncerty a letní soutěž mladých konzervatoristů Ol‑
mik. Škola nabízí zázemí externím studentům, budou‑
cím církevním kantorům pod vedením celocírkevního 
kantora (SCHEA).

Setkání zaměstnanců škol Evangelické akademie
Tématem pravidelného podzimního setkání se staly 
Etické dílny. Podporujeme etiku napříč výukou všech 
předmětů v našich školách. Klademe důraz na zdravot‑
nickou etiku našich studentů na praxích. Setkání pro‑
bíhají vždy interaktivní formou. Sdílíme vzájemné zku‑
šenosti z pedagogické i odborné praxe. Zveme si na se‑
tkání lektory z jednotlivých oborů.
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Práci s mládeží na celocírkevní úrovni zajišťuje oddělení mládeže, realizuje 
akce, které jsou nad rámec činností jednotlivých sborů a seniorátů.

Cílová skupina
Mladí lidé ve věku 14–30 let z celé ČR; z ČCE, z jiných církví, ale i z řad necírkevní mládeže.

Poslání
Koncipovat výchovu evangelické mládeže na celocírkevní úrovni. Nabízet aktivity a vzdělávání, 
které lze těžko nabídnout na seniorátní či sborové úrovni. Rozvíjet mezinárodní spolupráci.

Jeho cíle jsou:
 — rozvíjet mladé duchovně, intelektuálně, sociálně;
 — nabízet alternativu ke komerční kultuře, vést aktivity v duchu evangelia;
 — rozvíjet tvořivost, samostatnost, odpovědnost;
 — nabízet možnost zahraničních zkušeností;
 — zasáhnout mládež obecně, nabízet aktivity i mimocírkevní mládeži, nízkoprahové aktivity.

Spolupráce
Oddělení mládeže spolupracuje s mnoha dobrovolníky, s Celocírkevním odborem mládeže, (poradním 
odborem synodní rady), se SEMem (Sdružení evangelické mládeže), se zahraničními partnery.

práCE s MládEží

Mgr. Olga Mrázková
vedoucí oddělení mládeže
tel. +420 224 999 232
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Realizované akce za rok 2014

Sjezd (nejen) evangelické mládeže
Jedná se o celocírkevní setkání, které se koná střídavě 
ve městech Čech a Moravy. Je to jedna z větších každo‑
ročních akcí naší církve. Cílem tohoto setkání je roz‑
šiřovat mládeži obzory, učit ji otevřenosti, odpověd‑
nosti a samostatnosti. Je to prostor pro sdílení a du‑
chovní růst.

V roce 2014 se setkání uskutečnilo v Kroměříži za‑
čátkem října. Téma: „Spatřujeme světlo“ provázelo 
všechny připravované programy. Akce se zúčastnilo 
430 lidí. <sjezd ‑mladeze.evangnet.cz/2014>

Finančně akci podpořilo MK ČR (80 000 Kč), město 
Kroměříž (15 000 Kč).

Mladezonline
Druhým rokem pokračuje v cyklu vzdělávání pomocí 
přenosů mladezonline. Jedná se o přenos setkání mlá‑
deže na sborové úrovni. Klademe si za cíl prostřed‑
kovat vzdělání, společenství, povzbudit menší sbory 
a mládežníky k aktivitě, ukázat různost setkání. Na 
každém setkání přednáší zajímavý host. Jednotlivci či 
společenství, kteří sledují přenos online, mohou inter‑
aktivně vstoupit do diskuse, položit otázku, okomen‑
tovat zaznělé. Tyto on line přenosy jsou doplněny dvě‑
ma semináři na živo <mladezonline.evangnet.cz>.

Velikonoční duchovní obnova
Ignaciánské exercicie (1. a 3. týden) pořádáme tradičně 
v období před Velikonocemi. Meditace nad biblickými 

příběhy, duchovní doprovázení, společná denní mod‑
litba v areálu kláštera Kostelní Vydří.

Další akce pro mládež — týdenní zimní i letní 
pobyty s programem, který je zaměřen jak 
biblicky, tak kulturně a sportovně. Například:

Zimní kurz pro mladší mládež (pro mládež mezi 14–18)
Jde o vzdělávací kurz. Mládež si zde osvojuje schop‑
nosti vést diskusi a prezentovat svůj názor. Kurz nesl 
název: „Podoby pomoci“, účastníci se zabývali různou 
formou pomoci, pomoc druhému, sami sobě, od Boha. 
Zbyl i čas na zimní radovánky.

Kemp mládeže (pro mládež mezi 13–28)
Čtvrtý ročník proběhl již tradičně ve Strmilově. Na‑
bídl dílnu biblicko ‑tematickou, muzikální a LARP.

Kemp je určen pro zvídavé účastníky, kteří se pod 
odborným vedením rádi učí něco nového a zdokona‑
lují se v dané oblasti. Poměrně velké věkové rozpětí 
účastníků je příležitostí ke sdílení mezi různými „ge‑
neracemi“ mládeže.

International camp
Mezinárodní kurz se koná v malebném prostředí Kr‑
konoš, komunikačním jazykem je angličtina. Účastní‑
ci pravidelně přijíždějí z Čech, Polska, Skotska a USA. 
Naším cílem do budoucna je camp připravovat společ‑
ně se zahraničními partnery. Pro příští rok plánujeme 
úzkou spolupráci se skotskými partnery.

Brigády na horách
Jarní a letní pobyty v Herlíkovicích v Krkonoších. Pra‑
covní terapie na čerstvém vzduchu, krásná příroda, pří‑
ležitost ke společnému dílu, sdílení. Možnost účasti pro 
sociálně slabé, účastník si pobyt odpracuje.

Celocírkevní farář pro mládež — Oddělení mládeže bylo 
ustanovením 4. zasedání 33. synodu ČCE rozšířeno 
o pracovní místo faráře pro mládež. Oddělení mláde‑
že má nyní tři zaměstnance: vedoucí, referentku a fa‑
ráře mládeže. Hlavní náplní faráře pro mládež je te‑
rénní práce, pomoc při přípravě celocírkevních akcí 
pro mládež, účastní se setkávání mládeže v jednotli‑
vých seniorátech ČCE.

Více informací o akcích pro mládež najdete 
na http://mladez.evangnet.cz nebo na 
Facebooku Evangelická mládež.
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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);

 — 3 zámořské (USA, Korea, Tchaj ‑wan);

 — 6 českých sborů v zahraničí (Chorvatsko, 
Polsko, Rumunsko, Srbsko, Ukrajina).

Hlavní události r. 2014
 — Den pro Kubu (18. 3. v Praze): cílem je 

upozornit na situaci politických vězňů 
na Kubě — kulturní program, přednášky, 
protestní průvod na podporu Žen v bílém.

 — Noc kostelů (23. 5.): v r. 2014 se zúčastnilo 
více než 150 sborů a kostelů naší církve.

 — Setkání křesťanů 2014 ve Wroclawi (4.–6. 7. 2014): 
zúčastnilo se ho kolem 250 účinkujících 
a návštěvníků z ČCE za výrazné finanční 
podpory Česko ‑polského fóra MZV ČR.

 — Slavnost 600. výročí vysluhování večeře Páně pod 
obojí způsobou (12. 10. 2015): se zahraniční účastí 
více než třiceti hostů ze střední Evropy a Německa.

Gerhard Frey-Reininghaus
náměstek vedoucího tajemníka
tel. +420 224 999 216
reininghaus@e-cirkev.cz

EKuMEniCKé Vztahy

Ekumenické oddělení se zabývá ekumenickými vztahy, tedy vztahy 
a spoluprací ve společenství křesťanských církví.
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Další aktivity:
 — Vyslali jsme delegáty na 25 studijních seminářů a tematických konferencí v ČR i v zahraničí.
 — Měli jsme zastoupení na 20 oficiálních akcích v zahraničí (synody, církevní 

slavnosti, oficiální návštěvy, setkání církevních představitelů atd.).
 — V březnu jsme přivítali Margot Kässmann, velvyslankyni pro reformační výročí z Berlína, v dubnu 

oficiální delegaci německé bádenské církve v čele s odstupujícím biskupem Ulrichem Fischerem 
a v říjnu delegaci porýnské církve v čele s prezesem Manfredem Rekowskim. Synodu, generálního 
sněmu naší církve na Vsetíně, se v květnu zúčastnilo sedm německy mluvících hostů.

 — Spoluorganizovali jsme návštěvy celé řady skupin farářů a členů sborů převážně z Německa, 
podíleli jsme se na organizaci některých seminářů a společných zasedání.

 — Vydávali jsme ekumenický Bulletin o aktuálním dění v církvi, na Evangelické teologické fakultě 
a v Diakonii ČCE — třikrát ročně v elektronické podobě v angličtině a němčině (k dispozici na 
webových stránkách <http://www.e ‑cirkev.cz/en/rubrika/380‑Our ‑ecumenical ‑Bulletin/index.htm>)
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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 je dalším velmi významným zdrojem příjmů rozpočtu ústředí Českobratrské církve 
evangelické příspěvek na činnost a finanční náhrada od Ministerstva kultury ČR poskytovaná v souvislosti 
s nabytím účinnosti zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi.

V roce 2014 činily náklady ústředí Českobratrské církve evangelické celkem 259 750 763 Kč 
a výnosy 310 878 860 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. Mzdové náklady byly v roce 2014 z 85 % pokryty z příspěvku na činnost 
od Ministerstva kultury ČR. Českobratrská církev evangelická hospodařila v roce 2014 se 
ziskem 51 128 097 Kč. Tento hospodářský výsledek byl v roce 2014 významně a jednorázově 
ovlivněn prodejem dlouhodobého hmotného majetku v celkové výši 94 400 000 Kč.

Náklady a výnosy Českobratrské církve evangelické v roce 2014

Náklady   259 750 763 Kč
Výnosy   310 878 860 Kč
Výsledek hospodaření   51 128 097 Kč

hospodařEní čCE
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Druh nákladů
Drobný spotřební materiál 1 288 393,42
Drobný hmotný materiál 243 311,41
Potraviny 1 852 936,28
Potraviny, nápoje — bar 81 130,04
Pohonné hmoty 301 182,86
Knihy, noviny, časopisy 10 839,00
Propagační materiál 34 854,45
Ostatní 270,00
Elektřina 1 572 117,93
Plyn 1 266 337,17
Vodné, stočné 490 910,25
Prodané zboží 659 902,10
Opravy a údržba strojů 

a zařízení 283 531,32
Opravy a údržba aut 80 542,35
Opravy a údržba 

budov a staveb 871 097,93
Opravy a údržba ostatní 309 733,52
Cestovné 1 069 990,89
Náklady na reprezentaci 468 576,35
Služby, práce výrobní povahy 6 514 516,00
Ostatní služby — ubytování, 

stravování 44 816,00
Poštovné 361 721,80
Telekomunikační 

služby, internet 361 347,21
Nájemné 238 344,00
Poradenství 26 130,00
Náklady na propagaci 95 926,74
Ostatní služby — ubytování 384 402,00

Ostatní služby — příspěvek 196 282,00
Ostatní služby — příspěvek 1 670,00
Hrubé mzdy 70 207 420,00
Dohody 2 887 355,00
Zdravotní pojištění 6 411 330,00
Sociální pojištění 17 814 442,00
Náhrady za nemoc 90 325,00
Důchodové připojištění 

hrazené 
zaměstnavatelem — limit 748 409,00

životní pojištění 4 615 212,00
Zákonné úrazové 

pojištění osob 299 285,00
Stravenky hrazené 

zaměstnavatelem 3 897 465,00
příspěvek — zaměstnanci 462 300,00
ost. soc. náklady — 

mimomzdové 
prostředky  — příbytečné 252 590,00

Daň silniční 9 000,00
Daň z nemovitostí 111 718,00
Ostatní daně a doměrky daní 68 440,00
Poplatky správní 215 139,27
Poplatky ostatní — notářské 

a jiné 12 913,00
neupl. DPH při přeúčtování 66 638,87
Penále 5 810,00
Kurzové ztráty 49 620,68
Dary poskytnuté 203 509,05
manka a škody 29 402,60
Ostatní provozní náklady 157 088,88

Pojištění budov 145 375,09
Pojištění aut 28 960,03
Pojištění  — ostatní, 

jednorázové 73 918,00
Ostatní finanční náklady 13 100,75
Bankovní výlohy 110 052,00
Bankovní výlohy 

čerpané z fondu 1 320,00
Bankovní výlohy čerpané 

z fondu PF 749 670,07
Bankovní výlohy ‑ srážková 

daň z úroku 131 528,71
Převod do fondů 82 853 933,62
Převod úroků do fondů 130 670,59
Převod úroků do fondu 911.901 149 474,80
Poplatky terminál 6 993,50
Bank. poplatky PF 8 904,48
Vypočtený nevyplacený 

výnos z kauce 1 072,09
Nedaňové náklady 30 612,96
Odpisy DNHM 30 683,00
Odpisy HM — budovy 8 343 737,00
Odpisy HM — věci movité 277 700,00
Odpisy vozidlo 182 952,00
ZC prodaného DHM 35 337 377,55
Tvorba opravných položek 497 696,44
Poskytnuté příspěvky 467 823,29
Daň z příjmů 546 080,00
Přeúčtování nákladů 

mezi středisky 1 904 900,30
Celkové náklady 259 750 762,64
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Druh výnosů
Tržba za stravování 2 093 535,67
Tržba bar recepce 154 568,20
Tržby z pronájmu — nebytové 

prostory 11 159 164,35
Tržby z pronájmu — byty 2 955 294,00
Tržby z prodeje 

služeb — nájemné 480 800,83
Tržby z ubytování 7 764 049,31
Tržby z ubytování — terminál 300 683,75
Tržby z prodeje 

služeb — předplatné 1 030 961,92
Tržby z prodeje služeb — kurzy 767 172,00
Tržby tábory, pobyty 1 256 076,76
Tržby z prodeje 

služeb — ostatní 718 875,71
Tržby za prodané zboží 261 927,00
Úroky z vkladů na BÚ 

fond úroky 911.901 114 196,27
Úroky z vkladů převáděné 

na fond 130 670,59
Úroky z půjček na fond 

úroky 911.901 37 561,00
Úroky PF 749 670,07
Kurzové zisky 19 717,53
Zúčtování fondů 8 378 087,31
Zúčtování fondů na 

bank. poplatky 25 640,00
Zúčtování fondu 911.901 

na bank. poplatky 91 458,42
Zúčtovaní fondu repartic 4 554 800,00

Zúčtování personálního fondu 12 967 391,50
Zúčtování ostatních dotací 15 000,00
Zúčtování fondu PF na 

bank. poplatky 105 973,85
Ostatní provozní výnosy 533 047,88
Ostatní finanční výnosy 

(zaokrouhlení) 34,93
Mimořádné výnosy 136 750,00
Tržby z prodeje DHM 94 400 000,00
Přijaté příspěvky (dary) 245 286,68
Dary 2 260,00
Dary na investiční 

majetek čerpání 102 422,00
Sbírky 22 488,00
Dotace 75 044 612,00
Provozní dotace MK 4 091 652,00
Dotace a granty (oddělení) 215 771,24
Finanční náhrada MK 78 046 359,00
Přeúčtování výnosů 

mezi středisky 1 904 900,30
Celkové výnosy 310 878 860,07
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Českobratrská církev evangelická je z pohledu samostatných právních subjektů dělena na ústředí 
církve, dále pak 14 seniorátů a 253 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. ČCE ročně obdrží prostřednictvím MK ČR příspěvek 
na činnost, ze kterého je možno částečně hradit opravu a údržbu církevního majetku. Pro rok 2014 
byla z tohoto příspěvku na činnost vyčleněna na opravu a údržbu církevního majetku částka ve 
výši 1 500 000 Kč. V přepočtu na jeden objekt to představuje pro rok 2014 částku 3 333 Kč.

Pro obnovu a výstavbu církevních budov je v rámci Českobratrské církve evangelické ustanoveno 
zařízení pod názvem Jeronýmova 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 příspěvek na opravu a údržbu církevního majetku prostřednictvím MK 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. Jeronýmova jednota spolupracuje s Pracovním společenstvím 
podpůrných zařízení evropských církví s ekumenickým odborem ústřední církevní kanceláře. Postavení, 
činnost a struktura je upravena Statutem Jeronýmovy jednoty a Pracovním řádem díla JJ.

staVEbní a inVEstiční činnost čCE
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Srovnání sbírek Jeronýmovy jednoty v letech 2013 a 2014

Seniorát

r. 2013 r. 2014

meziroční srovnání 
(r. 2014–2013)SD (2/3) HDL JTD

sbírky 
celkem SD (2/3) HDL JTD

sbírky 
celkem

Pražský 293 598 124 433 79 344 497 375 277 733 114 973 83 421 476 127 ‑21 248

Poděbradský 101 220 47 810 26 946 175 976 88 960 52 327 24 434 165 721 ‑10 255

Jihočeský 26 989 13 878 7 940 48 807 27 099 16 409 10 886 54 394 5 587

Západočeský 91 000 40 514 31 074 162 588 90 600 45 768 26 679 163 047 459

Ústecký 34 787 26 565 13 784 75 136 30 266 33 885 11 802 75 953 817

Liberecký 56 000 22 222 14 306 92 528 48 567 25 719 12 510 86 796 ‑5 732

Královéhradecký 81 000 40 272 18 634 139 906 90 000 48 652 23 414 162 066 22 160

Chrudimský 122 840 62 724 29 837 215 401 136 217 79 106 45 648 260 971 45 570

Poličský 140 000 25 017 17 096 182 113 148 000 34 950 17 331 200 281 18 168

Horácký 292 278 55 748 35 674 383 700 288 074 60 479 24 907 373 460 ‑10 240

Brněnský 347 000 137 749 56 410 541 159 324 500 107 674 58 795 490 969 ‑50 190

Východomoravský 519 040 117 019 66 608 702 667 520 000 129 255 73 707 722 962 20 295

Moravskoslezský 136 495 80 750 54 195 271 440 132 639 89 308 56 756 278 703 7 263

Ochranovský 9 200 9 550 11 075 29 825 11 420 12 540 9 070 33 030 3 205

ostatní dárci 3 000 56 433 44 133 103 566 43 500 38 760 7 958 89 458 ‑14 108

2 254 447 860 684 507 056 3 622 187 2 257 575 889 805 487 318 3 633 938 11 751
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Vývoj sbírek ve prospěch JJ za období let 2006–2014

Název sbírky 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

sD 2 264 562 2 349 499 2 430 447 2 418 883 2 343 587 2 412 741 2 311 024 2 254 447 2 257 575

HDl 851 830 831 759 862 360 842 656 825 749 815 370 839 628 860 684 889 805

JtD 401 783 454 975 451 425 454 612 465 585 435 979 447 228 507 056 487 318

Státní příspěvek Ministerstva kultury ČR na opravu a údržbu církevního majetku v roce 2014

Nymburk 650 000 oprava věže kostela
Aš 450 000 výměna břidlicové střešní krytiny na kostele Dobrého pastýře v Podhradí

Žatec 400 000 rekonstrukce farního bytu
Celkem přiděleno 1 500 000

Kostel byl postavený v roce 1898 v novorenesančním 
slohu, svým stavebním stylem je historický, ale není 
v seznamu památek. Jeho věž dosahuje výšky 35 m. Sa‑
motná krytina věže byla v dezolátním stavu a v důsled‑
ku toho narušovala stávající nosnou konstrukci věže. 
Havarijní stav byl jen provizorně řešen oplechováním 
a krytinou na období jednoho roku.

Vzhledem k havarijnímu stavu věže bylo doporuče‑
né farnímu sboru z hlediska stavebního začít co nejdří‑
ve s komplexní rekonstrukcí, jinak by hrozilo poškoze‑
ní nosných konstrukcí věže a došlo by k rozsáhlejším 
škodám na vnějších omítkách věže kostela a tím i k ros‑
toucím nákladům na samotnou opravu.

Celkové náklady na opravu věže dosáhly částky 
2 392 073 Kč. Do opravy byly zahrnuty rekonstrukční 
práce, které byly rozděleny na dvě oddělené části a pro‑
bíhaly v časovém souběhu. Zahrnovaly 1. rekonstruk‑
ci a opravu poškozeného krovu a krytiny střechy věže, 
2. opravu fasády, oplechování říms a renovaci dřevě‑
ných výplní pláště věže včetně renovace věžních hodin 
a demontáže lešení.

Jeronýmova jednota rozhodla vzhledem k nutnosti 
pomoci tomuto dílu na svém výročním zasedání v roce 
2013 udělit na opravu věže kostela v Nymburce dar ze 
sbírky HDL 2014, který dosáhl výše 889 804,52 Kč, dále 
doporučila příspěvek z MK ČR pro rok 2014 ve výši 

650 000 Kč. Samotný sbor přispěl na opravu svými fi‑
nančními prostředky ve výši 139 268,48 Kč, dále přispě‑
lo město Nymburk darem ve výši 83 000 Kč a ze zahra‑
ničí ze švýcarské evangelické organizace HEKS byl po‑
skytnut dar ve výši 630 000 Kč.

Za pomocí všech těchto dárců byla věž nymburské‑
ho kostela úspěšně opravena a slavnostně otevřena dne 
5. října 2014.

Oprava věže kostela v Nymburce
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WEb

Českobratrská církev evangelická provozuje vlastní webové stránky E ‑církev.cz pod doménou 
www.e ‑cirkev.cz. Šéfredaktorem webu je Mgr. Tomáš Najbrt. Webové stránky mají pětičlennou 
redakční radu, v níž jsou zástupci synodní rady, Ústřední církevní kanceláře, farářů a laických členů 
církve. Návštěvnost webových stránek se pohybuje kolem šesti tisíc unikátních přístupů za měsíc.

E ‑církev.cz přináší aktuální zprávy o událostech, akcích a postojích k nejrůznějším tématům. Web 
je přehledně členěn do tří hlavních oblastí: Kdo jsme, Čemu věříme a Co děláme. První oblast 
představuje strukturu církve od sborů až po synod, ekumenické vztahy a vedení církve. Druhá 
oblast předkládá základní teologické pojmy a projevy církevního života a jeho smyslu. Třetí oblast 
je naplněna přehledem konkrétních akcí pořádaných církví, včetně vzdělávání, misie, možností 
konkrétní pomoci potřebným, příležitostí k rekreaci a dalších aktivit, které církev nabízí. Součástí 
webu je rovněž elektronický obchod, v němž je možné objednat a koupit řadu zajímavých publikací, 
předmětů nebo objednat předplatné církevních periodik. E ‑církev.cz rovněž nabízí anglickou 
a německou verzi. V rámci webu vychází ekumenický Bulletin v elektronické podobě.

Českobratrská církev evangelická také provozuje web pro synod ČCE, kostel Martin 
ve zdi, církevní výročí 2013–2018 a web o církevních památkách Dědictví reformace. 
Samostatné webové stránky mají i časopisy Český bratr a Nota nebe.
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Evangelický měsíčník vychází od roku 1924. „Jeho úko‑
lem bude sloužiti celé Českobratrské církvi evangelic‑
ké, podávati obraz její práce a jejího života, přinášeti 
stručné zprávy o jednání ústředních orgánů církevních, 
všímati si náboženského života a práce jiných církví…“ 
stálo v úvodním prohlášení prvního čísla Českého bra‑
tra, a platí to dodnes.

Náplní časopisu je předávat čtenářům aktuální 
a nezaujaté zprávy o dění v církvi jak z jejího ústře‑
dí, tak z farních sborů. Ekumenicky otevřený časopis 
se kromě stálých rubrik věnuje různým společenským 
otázkám, čtenáři mají možnost přečíst si rozhovory se 
zajímavými osobnostmi nejen z církevního světa, ale 

i z oblasti kultury a vědy, komentáře k aktuálním udá‑
lostem i k ekologickým otázkám. Do měsíčníku při‑
spívají renomovaní publicisté, teologové i laici. Redak‑
ce má zpětnou vazbu od čtenářů všech generací; a to 
nejen z Čech, ale i z Evropy a USA. V roce 2014 rozpra‑
covával časopis cyklus „Moderní doba“ jednotlivými té‑
maty vycházejícími z událostí zakotvených v 19. století 
jako např. „Do fabriky“, „Mým národům“, „Hlas lidu“, 

„Velká válka“ a podobně. Současně se redaktoři i autoři 
snažili o aktualizaci těchto témat a reflexi dopadů na 
dnešního člověka. Sérií článků jsme také důstojně při‑
pomněli 600 let od prvního vysluhování večeře Páně 
pod obojí způsobou.

Přidávat k vánočnímu číslu časopisu jako dárek 
hudební CD, se stalo již více než desetiletou tradi‑
cí. Oblíbený je rovněž barevný komiks. V roce 2014 
se věnoval životním osudům farářů perzekvovaných 
v padesátých letech 20. století.

Od ledna 2012 má časopis své webové stránky 
www.ceskybratr.cz. Rovněž na Facebooku přináší in‑
formace, zejména rozhovory se zajímavými lidmi. Pro‑
střednictvím dárkového kuponu mohli čtenáři jako 
v minulých letech darovat svým blízkým roční před‑
platné časopisu, stvrzené dárkovým certifikátem.

Náklad periodika je 3050 ks, roční předplatné činí 
290 Kč, rozsah 44 až 48 stran.

Více informací na www.ceskybratr.cz.

čEsKý bratr

Ing. Daniela Ženatá
šéfredaktorka
tel. +420 224 999 236
zenata@e-cirkev.cz
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Personální změny
Na kurz tvůrčího psaní se přihlásili mládežníci Jana 
Vlčinská, Sára Medková, a Matt Halaš a během roku 
jsme každému z nich otiskli několik článků, v redakč‑
ní radě je nově Karel Müller, Eva Krejčová a Barbora 
Karešová. V srpnu 2014 odešla za jiným zaměstnáním 
Jitka Čechová, ale s redakcí časopisu i nadále externě 
spolupracuje a poskytuje grafické práce. Na dohodu za‑
čala v redakci vypomáhat Magdalena Živná.

Změna názvu
S novým názvem se všichni postupně sžili. Jedná se 
o přesmyčku Nota bene. Nebe i proto, že v sekulárním 
světě, do kterého chceme proniknout je nebe srozu‑
mitelný a nenásilný pojem související s Bohem, vírou. 
Mimo jiné nám změna názvu přinesla nového odběra‑
tele — Karmelitánské nakladatelství odebírá měsíčně 
100 kusů časopisu.

Změny v časopise
Tematická řada v roce 2014 se věnovala postmoderně. 
Témata jsme připravovali společně s farářem pro mlá‑
dež Pavlem Junem. Začali jsme lehkostí bytí, pokračo‑
vali svobodou, realitou, obrazem, autoritou, sdílením, 
pravdou, narcismem a řada se uzavírá tématy čas a pro‑
stor. Poslední číslo spojené s Vánocemi bylo o trhu. Ke 
spolupráci se nám podařilo získat Barboru Karešovou, 
která byla tím, kdo nám kladl otázky zvenčí.

V rubrice Do živého jsme se snažili aktuálně rea‑
govat na společenské problémy a oslovili jsme kromě 
Jana Škroba i Jan Jüptnera na pravidelnou spolupráci 
a některé další na občasnou spolupráci. Vznikla nová 
rubrika Ladí–neladí, s novými autory Filipem Němeč‑
kem a v na poslední tři čísla se nám podařilo oslovit 
Kateřinu Málkovou.

Ondřej Macek vykládal celý rok na pokračování, 
Otče náš a Karel Müller přispěl vyprávěním o pouti do 
Santiaga de Compostela. Podařilo se nám pro rozhovor 
získat osobnosti jako Michal Horáček, Zbigniew Czen‑
dlik nebo Jiří Mrázek.

Rubriku Zvenku nahradila Sociální nota, která upo‑
zorňovala na problémy, ale ukazovala i jejich řešení. 
Tuto rubriku vedla Magdalena Živná.

Vyzkoušeno vzniklo, jako rubrika nápadů, co dělat 
třeba na mládeži jiného. Velmi povedený byl díl — vá‑
noční hra nebo larp.

Ani letos nechyběly reportáže ze sjezdu, církevních 
výročí a také kulturtipy. Zajímavosti — zprávy z Her‑
gotu! pro nás připravoval Jakub Ort — jako spolupráci 
z rozhlasovou stanicí Radio Wave.

V rubrice Art jsme mimo jiné představili novou bás‑
nickou sbírku Hledání, která volně navazuje na Hrst 
a jsme jejím mediálním partnerem. Zúčastnili jsme 
se jejího křtu a byla představena i na sjezdu mláde‑
že v Kroměříži. Tam jsme také začali poprvé prodávat 
naši propagační tašku s Eliškou.

nota nEbE

Šárka Schmarczová
šéfredaktorka
tel. +420 224 999 273
schmarczova@e-cirkev.cz
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ÚA 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. 
Dále archiv uchovává písemnosti některých 
církevních ústavů a 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.

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 dotazů, rešerše;

 — 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 2014
V roce 2014 studovalo v archivu 41 badatelů při 106 
návštěvách (19 osob studovalo pro účely ČCE; 12 pro 
účely vědecké). Badatelna ÚA ČCE poskytovala v roce 
2014 služby badatelům v rozsahu jednoho a půl dne 
a byla v provozu po celý rok s výjimkou července 
a srpna. Badatelna byla jako každý rok k dispozici 
vysokoškolským studentům, kteří využívají 
dostupný archivní materiál při zpracování svých 
bakalářských a magisterských diplomových prací.

Kromě každodenní úřední agendy, vyřizování 
dotazů a pořádání písemností, postoupili pracovníci 
archivu dále při katalogizaci rozsáhlé sbírky 
církevních časopisů, obsahujících údaje k historii 

ČCE i evangelických církví a. v. a h. v., přičemž 
některé časopisecké tituly byly zpracovány 
i formou heslovitých odkazů k jejich obsahu 
a možnostem využití pro archiv a jeho badatele.

Pokračovalo se v inventarizaci rozsáhlého fondu 
Moravské superintendence h. v. k jeho budoucímu 
uložení v Národním archivu v Praze a započalo se 
s inventarizací archivního fondu Kostnické jednoty.

Po provedení delimitace cca 50 bm archiválií 
bývalé Německé evangelické církve v Čechách, 
na Moravě a ve Slezsku do Národního archivu 
v Praze v roce 2012 za účelem vyřešení limitované 
kapacity archivního depozitáře v Husově domě 
bylo i v roce 2014 pokračováno v jejich pořádání 
a inventarizaci v programu Janus v Národním archivu. 
Tato inventarizace umožní v budoucnu badatelské 
využití nejobsáhlejšího fondu bývalé jablonecké 
ústřední kanceláře této církve v badatelně 
Národního archivu. Organizačně a časově náročný 
proces deponování další části archivních fondů ÚA 
ČCE ve státní archivní síti bude podle personálních 
a časových možností probíhat i nadále a jeho 
výsledkem by mělo být přesunutí části badatelské 
agendy do Národního archivu a uvolnění prostoru 
depozitáře ÚA ČCE pro nově vznikající písemnosti.

ÚstřEdní arChiV čCE
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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 1500 zaměstnanců a 1000 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.: +420 242 487 811
fax: +420 242 487 834
e ‑mail: info@diakonie.cz
www.diakonie.cz



| výroČní zpráva 201428

Church Pension Praha
Husův dům
110 00 Praha 1, Jungmannova 9
tel.: +420 603 554 785, +420 296 245 432
churchpension@e ‑cirkev.cz
www.churchpension.cz

Praha 8–Kobylisy
Kostel U Jákobova žebříku
U školské zahrady 1
182 00 Praha 8–Kobylisy
tel., fax, záznamník: +420 284 680 145
kosteljakob@vol.cz
www.kosteljakob.cz

Chotěboř
Evangelické středisko
583 01 Chotěboř
tel.: +420 569 624 941, +420 732 512 331
petr.cerny@tiscali.cz
karel.anderle@tiscali.cz
es ‑chotebor@evangnet.cz
es ‑chotebor.evangnet.cz

Běleč nad Orlicí
Tábor Jana Amose Komenského
503 46 p. Třebechovice pod Orebem
tel.: +420 495 593 069
tjak@post.cz
www.taborbelec.cz

CírKEVní střEdisKa
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Horský domov Herlíkovice–Strážné
543 52 Strážné 157
tel.: +420 499 434 300, +420 604 434 300
fax: +420 499 434 303
horskydomov@quick.cz
hdrecepce@quick.cz
www.horskydomov.cz

Janské Lázně
Dům Sola fide
542 25 Janské Lázně 14
tel., fax: +420 499 875 425
solafide@mbox.vol.cz

Luhačovice
Dům ČCE Doubravka
Masarykova 273
763 26 Luhačovice
tel.: +420 577 132 028 (od 8.00–16.00 hod.)
msevcikova@volny.cz
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poděKoVání dárCůM

V roce 2014 získala Českobratrská církev evangelická podporu od subjektů státní správy, samosprávy, 
nadací a dalších dárců. I díky této velkorysé podpoře jsme mohli realizovat naše projekty.

Státní správa
 — Ministerstvo kultury ČR finančně podpořilo realizaci Sjezdu (nejen) evangelické mládeže 

v Kroměříži organizovaný Oddělením mládeže a Celocírkevním odborem mládeže a duchovně‑
‑kulturní festival 600. výročí od znovuobnovení vysluhování podobojí v českých zemích 
připravovaný Pražským seniorátem ve spolupráci s Ústřední církevní kanceláří;

 — Ministerstvo zahraničních věcí ČR finančně přispělo na projekt O prázdninách do Čech, v rámci něhož se 
děti a mládež z krajanských evangelických komunit na Ukrajině mohly účastnit letního tábora a kempu v ČR;

 — Česko ‑polské fórum při Ministerstvu zahraničních věcí ČR podpořilo účast ČCE na Setkání křesťanů 
v polské Wroclawi, kde se sešli zástupci a členové evangelických církví ze střední Evropy.

Samospráva
 — město Kroměříž věnovalo dotaci na Sjezd (nejen) evangelické mládež v Kroměříži

Nadace a nadační fondy

Nadační fond Věry Třebické ‑Řivnáčové podpořil několik projektů ČCE:
 — Cesta církve v letech 1945–1989, který se věnuje mapování života církve v době 

komunistické totality a své výsledky zveřejňuje ve stejnojmenné publikační řadě;
 — Setkání křesťanů ve Wroclawi;
 — Česko ‑francouzský biblický seminář pořádaný u evangelických partnerů ve Francii 

za účelem výměny zkušeností a prohloubení znalostí v oboru biblistiky.

Petr Bruna
fundraiser
tel. +420 224 999 214
fundraiser@e-cirkev.cz
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Dary zahraničních partnerů byly určeny na následující projekty:
 — stavební a investiční: vybudování mateřské školy v Chebu, výstavba environmentálního výukového střediska 

v Horní Krupé, oprava kostelních věží ve Vanovicích, oprava interiéru kostela v Třebíči, oprava výtahu 
v bytovém domě ve Wintrově ul., rekonstrukce letního tábora v Bělči nad Orlicí, rekonstrukce farních 
domů v Jičíně, Ratiboři, Jilemnici, Horních Dubenkách, Přešticích, Chrástu, Břeclavi a Poděbradech;

 — publikační a mediální: publikační řada Cesta církve, projekt Naše reformace představující významná církevní 
výročí, kniha pro mládež od K. Smolíkové H.U.S. (Hus úplně světovej), sborník o kostele Martin ve zdi;

 — mládežnické: práce s mládeží, táborové pobyty pro rodiny s postiženými dětmi, tréninkový 
kurz manipulace s ortopedickým vozíkem pro studenty Evangelické akademie;

 — pedagogické a studijní: vzdělávání učitelů nedělních škol, supervize pracovníků v církvi;
 — pro potřeby Ústřední církevní kanceláře a církve: vytvoření databáze 

pro právní oddělení a zasedání synodu a synodní rady;
 — a další: sociální podpora farářů, práce s menšinami, rozvoj církevní hudby.

Individuální dárci
Po celý rok podporovali mnozí jednotlivci finančně, materiálně i svým časem 
a ochotou různé aktivity Ústřední církevní kanceláře i celé církve. Všem, kteří 
naši práci podpořili a podporují, patří naše úcta a upřímný dík.

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
Fond zahraničních darů 478496893/0300
Fond pro podporu církevního školství 176922105/0300
Provozní účet ČCE 179521067/0300

Zahraniční dárci

V roce 2014 obdržela ČCE dary od následujících 
zahraničních církví a církevních organizací:

 — Evangelická církev v Bádensku, Německo;
 — Evangelicko ‑luterská církev 

v Bavorsku, Německo;
 — Evangelická církev ve Falci, Německo;
 — Evangelická církev v Hesensku‑
‑Nasavsku, Německo;

 — Evangelická církev v Porýní, Německo;
 — Evangelicko ‑luterská zemská 

církev v Sasku, Německo;
 — Evangelická reformovaná církev v Německu;
 — Valdenská církev v Itálii;
 — Skotská církev;
 — Diakonické dílo Církve pomáhají 

církvím, Německo (KhK);
 — Pomocné dílo Gustava Adolfa, Německo (GAW);
 — Společenství evangelických 

církví v Evropě (GEKE);
 — Pomocné dílo evangelických 

církví ve Švýcarsku (HEKS);
 — Schröterova nadace v Ludwigshafenu, Německo.








