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ÚVodní sloVo
I v roce 2015 žila naše církev ve svobodném státě, radovala se z možností a výsad, které svoboda přináší.

Velkou událostí byly Husovské slavnosti, které připomněly 500. výročí upálení Mistra Jana Husa. Centrem 
celocírkevních slavností se stala především Praha. Byli jsme potěšeni velkým zájmem, i ze zahraničí.

Podstatné věci se děly především na rovině místních sborů. S úzkostí jsme sledovali sbory, v nichž ubývá 
členů a často i proto se vytrácí život a radost. Radovali jsme se ze sborů, které vnitřně i vnějšně rostou.

Vážili jsme si práce seniorů a seniorátních kurátorů. Je náročná, často nevděčná, především proto, že obsa‑
hem jejich práce jsou často osobní záležitosti a napětí v některých sborech.

V květnu 2015 byla na synodu zvolena nová šestičlenná synodní rada, která se ujala úřadu v listopadu 2015. 
Nově byli zvoleni čtyři, dva byli zastoupeni i v předchozí synodní radě. Volební období je šestileté.

Synodní radě, která pracovala v letech 2009–2015 patří velké poděkování za pečlivou práci, nasazení a od‑
vahu řešit složité otázky spojené s přechodem na finanční nezávislost na státu.

Práce celé církve je v mnoha oblastech založena na dobrovolnosti a ochotě věnovat církvi svůj čas a své 
schopnosti. Bylo tomu tak i v roce 2015, všem děkuji.

Vděčně přijímáme práci své Diakonie i práci svých škol evangelické akademie.
Byli jsme zasaženi celosvětovým a celoevropským problémem, jak pomoci těm, kdo utíkají před válkou 

a násilím a hledají bezpečí v našich zemích. Jsem rád, že se našli a stále nacházejí mnozí, kterým nejsou úděly 
druhých lhostejné a hledají pomoc. Zřídili jsme spolu s Diakonií místo koordinátorky pro práci s migranty.

Jako v letech minulých i v roce 2015 jsme spolupracovali s ostatním křesťanskými církvemi na všem, co bylo 
třeba.

Daniel Ženatý, synodní senior

Mgr. Daniel Ženatý, 
synodní senior.jpg
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čce a její Ústředí
čce je nejpočetnější protestantskou církví v České re‑
publice a druhou největší církví vůbec.

K 31. 12. 2015 měla 75 318 členů, 254 farních sborů 
ve 14 seniorátech, 207 kazatelů (160 mužů a 47 žen), 6 
vikářů, 19 jáhnů (14 mužů a 5 žen) a 18 pastoračních 
pracovníků (15 žen a 3 muži) – převážně pracujících 
na částečný úvazek.

čce je spravována ve třech úrovních. Základní částí 
církve je místní farní sbor. Každá obec v České repub‑
lice patří k některému z farních sborů čce. Druhá 
úroveň je tvořena společenstvím farních sborů v jedné 
oblasti a je nazývána seniorátem. Všech čtrnáct seni‑
orátů dohromady vytváří tzv. povšechný sbor – tedy 
celou čce. Všechny tři úrovně mají své představitele, 
správní orgány i správní shromáždění. Struktura církve 
je tak plně demokratická.

Synod představuje církevní parlament složený z vo‑
lených poslanců. Synodní rada (fakticky církevní vláda) 
je nejvyšší, šestičlenný správní orgán čce volený syno‑
dem, se sídlem v Praze. V čele stojí nejvyšší předsta‑
vitelé církve: synodní senior (duchovní) a synodní ku‑
rátor (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 
ulici č. 9) pracovalo v r. 2015 34 zaměstnanců ve 14 od‑
děleních, která jsou rozčleněna do pěti úseků (kancelář 
vedoucího tajemníka, úsek pro personalistiku a pro‑

voz, úsek vnějších vztahů, ekonomický úsek a úsek 
pro výchovu a vzdělávání). K zaměstnancům Úck pa‑
tří ještě další pracovníci, které povolává synodní rada: 
studentský farář (pracuje při Evangelické teologické 
fakultě Uk), farář pro mládež, spirituálové (pracují na 
školách Evangelické akademie) a celocírkevní kantor. 
Dalšími zaměstnanci Úck jsou pracovníci rekreačních 
středisek čce, která mají v organizační struktuře Úck 
postavení samostatných oddělení. Celkem má ústřední 
církevní kancelář téměř 43 zaměstnanců.

V přední budově Husova domu v Jungmannově 9 je 
penzion (Church pension – viz www.churchpension.cz) 
– možnost příjemného ubytování v centru Prahy, s ka‑
pacitou 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, povo‑
lené 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 bohoslužebného života farních sborů, nábožen‑
ské výchovy a církevního školství je jedním z hlavních 
těžišť práce čce různorodá sociální práce zaměřená 
na staré, nemocné, postižené, lidi v nouzi, a to přede‑
vším v zařízeních Diakonie čce. Dále jde o poraden‑
skou službu křesťanské pomoci, duchovenskou činnost 
v nemocnicích, v armádě, věznicích a 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 partner‑
skými 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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kontakty
Českobratrská církev evangelická
Ústřední církevní kancelář
Jungmannova 9
110 00 Praha 1

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 Jeronymovy 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   +420 736 504 283
Pracovník pro vztahy s médii a veřejností  +420 734 170 486
Celocírkevní kantor    +420 573 378 607
Churchpension     +420 224 999 240
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oddělení VýchoVy a VzděláVání
Oddělení výchovy a vzdělávání se zabývá vzdělávací a publikační činností, podporou pracovníků s dětmi a po‑
řádáním akcí pro děti a rodiny. Naše akce jsou přístupné široké veřejnosti, není nutné členství v církvi.

V roce 2015 oddělení zorganizovalo tyto akce: osm letních rodinných pobytů, pět pobytů pro rodiny s dětmi 
s postižením, dva letní tábory pro děti, pobyt pro penzisty, dva pobyty pro maminky s předškolními dětmi, tři 
semináře pro učitele nedělních škol a dalších třináct vzdělávacích akcí.

vybrané akce pro děti a rodiny

Tábor pro děti s účastí krajanských dětí z Ukrajiny
Dvoutýdenní tábor navštěvují děti věku od 7 do 14 let. 
Díky dostatečnému počtu zkušených vedoucích a prak‑
tikantů je možné, aby se tábora účastnily i děti s lehčí 
diagnózou. V roce 2015 na tábor přijely také krajanské 
děti z české vesnice Bohemka na Ukrajině. Pobyt kra‑
janských dětí byl plně hrazen z církevních prostředků. 
České děti obohacuje setkání s ukrajinskými dětmi, 
které pocházejí z různého a zároveň podobného kul‑
turního prostředí. Krajanské děti si na táboře přiro‑
zeně zlepšily češtinu, v rámci pobytu v ČR navštívily 
i Prahu a její pamětihodnosti.

Mgr. Eva Marková
vedoucí oddělení výchovy a vzdělávání
tel: +420 224 999 233
markova@e-cirkev.cz
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Pobyty pro rodiny dětmi s postižením
Pobyty jsou určeny rodinám s dětmi s postižením. 
Většina účastníků pobytů je z necírkevního prostředí. 
Během pobytů je zajištěn kvalitní odpočinkový a te‑
rapeutický program, což oceňují především rodiče. 
Tým vedoucích tvoří farář, psycholog, programový 
vedoucí, fyzioterapeut a lékař. Na rekreacích nechybí 
klasické letní aktivity jako táborák, olympiáda, kar‑
neval, výlety a večerní programy pro rodiče. Na těchto 
akcích pomáhají dobrovolní asistenti převážně z řad 
studentů. Bez nasazení těchto mladých lidí by se po‑
byty nemohly uskutečnit.

Rodinné pobyty
Rodinné pobyty slouží k setkávání rodin, které chtějí 
se svými dětné strávit smyslnou dovolenou ve společ‑

nosti podobně smýšlejících rodin. Na pobytech je při‑
praven program jak pro děti tak i rodiče. V roce 2015 
se uskutečnily pobyt pro různé věkové kategorie dětí 
včetně pobytů pro prarodiče s vnoučaty.

vybrané vzdělávací aktivity

Instruktáž pro dobrovolné asistenty 
na pobytech pro osoby s postižením
Letošním tématem jednodenního školení byla agrese. 
Probrala se i témata jako vlastní agrese, pravidla cho‑
vání při setkání s agresivním klientem. Součástí vzdě‑
lávání byla i panelová diskuze o zkušenostech rodičů 
a asistentů. Odpoledne se asistenti rozdělili do sku‑
pinek a probírali chod jednotlivých pobytů, byla jim 
upřesněna jejich úloha na pobytu a jednotlivé dia‑
gnózy klientů.

pUblikace

Výtvarná dílna s Mistrem Janem Husem
Pro připomenutí 600 let od upálení Jana Husa vznikl 
materiál pro práci s dětmi Výtvarná dílna s Mistrem 
Janem Husem. Dílko nenásilně provádí děti životem 
Jana Husa pomocí výtvarných úloh. Publikace je při‑
pravena tak, aby ji zvládli vést i výtvarně nenadaní 
učitelé. Materiál je možné používat s dětmi od 4 let.
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eVangelická akadeMie
Ústředí Evangelické akademie
Jungmannova 9, 111 21 Praha 1, 224 999 222; 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. Spolupracujeme se školami zastřešenými Ekumenickou radou církví a Českou 
biskupskou konferencí. Ve školách ea studuje 1140 žáků a studentů a pracuje 250 interních a extérních peda‑
gogů. Každá škola ea spolupracuje se školním spirituálem nebo spirituálkou.

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

•	 ZŠ I. stupeň (rozšířená výtvarná výchova)
•	 Podpora žáků se specifickými poruchami 

učení a chování (s asistenty pedagoga)
•	 100 žáků v programu 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 a nabídka volnočasových aktivit
•	 Bratrský hrnek, školní divadlo, 

mikulášská nadílka a další
Bratrská škola  – církevní základní škola rodinného 
charakteru úzce spolupracuje s rodiči v rámci volnoča‑
sových aktivit a kulturních akcí školy. Výrazný zájem 
o denní vzdělávání svých dětí ve škole mají i rodiče 

z jiných městských částí. V rámci nové koncepce škol 
Evangelické akademie připravujeme rozšíření základ‑
ního vzdělávání.

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

Nabízíme denní i dálkovou formu studia. V denním 
studiu soŠ je nabídnuto studium v oborech sociální pe-
čovatelství (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.

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 

Mgr. Martina Sklenářová
náměstkyně vedoucí tajemnice
pro výchovu a vzdělávání
ředitelka Ústředí Evangelické akademie
tel. +420 224 999 223
sklenarova@e-cirkev.cz
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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, 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, 542 213 593
ředitelka: Mgr. Hana Svobodová
cszs@eabrno.cz, www.eabrno.cz

Škola vzdělává žáky v maturitním oboru zdravotnický 
asistent a v učebním oboru ošetřovatel (ukončeném vý‑
učním listem), úzce spolupracuje s Diakonií v rámci 
praxí našich studentů.

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.

Škola vzdělává žáky denního studia v oborech soci-
ální činnost – sociální pečovatelství a sociální vychova-
telství (obdobné studium jako při ea Praha)

Škola je zapojena aktivně do programu Fair Trade. 
Spolupracují na projektech s městskou zŠ a MŠ.

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

Hudební konzervatoř s možností zaměření na církevní 
hudbu. Škola absolventy úspěšně připravuje pro stu‑
dium na vysokých školách s uměleckým nebo s peda‑
gogickým zaměřením. Další uplatnění absolventi na‑
cházejí v oblasti umělecké praxe (komorní hráči / pěvci, 
sólisté v koncertním provozu, orchestrální hráči / sbo‑
roví zpěváci, korepetitoři, hudební redaktoři, církevní 
hudebníci / pěvci při bohoslužbách, sbormistři církev‑
ních sborů a dirigenti církevních souborů); v peda‑
gogické praxi jako umělecko ‑pedagogičtí pracovníci 
a církevní kantoři; v oblasti veřejného kulturního a hu‑
debního života nebo hudebního života v církvi.
Během studia se žáci aktivně účastní uměleckého a kul‑
turního života města Olomouc, dále jsou aktivními 
účastníky výročí pořádaných čce. Škola pořádá kon‑
certy pro veřejnost. Oblíbené jsou absolventské kon‑
certy a letní soutěž mladých konzervatoristů Olmik.

Konzervatoř nabízí zázemí studentům, varhaníkům 
a budoucím církevním kantorům v rámci tříletého ex‑
terního studia při scHea.

Setkání zaměstnanců škol Evangelické akademie
Společné setkání zaměstnanců škol ve spolupráci s lito‑
měřickou Diakonií. Podpořili jsme dobročinnou aukci 
Diakonie jejíž výtěžek slouží diakonickým aktivitám 
v regionu. Seznámili jsme se s dalšími možnostmi praxí 
pro naše studenty.
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práce s Mládeží
Práci s mládeží na celocírkevní úrovni zajišťuje od‑
dělení 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 celocír‑
kevní úrovni. Nabízet aktivity a vzdělávání, které lze 
těžko nabídnout na seniorátní či sborové úrovni. Roz‑
víjet 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 odbo‑
rem synodní rady), se seMem (Sdružení evangelické 
mládeže), se zahraničními partnery.

Realizované akce za rok 2015

Již tradiční Velikonoční duchovní obnova se uskutečnila 
v Kostelním Vydří a zúčastnilo se jí 11 lidí a 2 vedoucí. 
Akce je určena hlavně pro mládežníky, i když je jistě 
veřejným tajemstvím, že věkový průměr každý rok 
narůstá. Pomozte nám to změnit vy, co rádi trávíte 
čas meditací, modlitbou či procházkami! Příští rok 
bude Velikonoční duchovní obnova kvůli zdravotním 
problémům vedoucích přesunuta do Kolína do exer‑
cičního domu.

Jarní brigáda byla i letos v Herlíkovicích mezigene‑
rační. K práci a aktivnímu odpočinku se sešlo 23 lidí.

Letní kurz starší mládeže v Křížlicích byl nakonec 
spojen s kurzem pro mladší mládež. Zúčastnil se ho 
téměř rekordní počet mladých – 25, z toho jen pár bylo 
z řad mladší mládeže. Kurz měli na starosti 2 vedoucí.

V roce 2015 proběhly v Praze velké oslavy 600 let od 
upálení Mistra Jana Husa. Akce se navzdory tropickým 
teplotám zúčastnilo hodně dobrovolníků z řad mládeže. 
Na Staroměstském náměstí také proběhl koncert sku‑
piny Tata bojs, který přilákal hodně mladých návštěv‑
níků mimo církev.

Kemp mládeže oslavil své páté narozeniny ve Str‑
milově. Nabídl hned několik kurzů: sebeobranu, me‑
diální a divadelně ‑dramaturgickou. Kemp je určen 
pro zvídavé účastníky mezi 13 a 28 lety, kteří se pod 
odborným vedením rádi učí něco nového a zdokona‑
lují se v dané oblasti. Poměrně velké věkové rozpětí 

Bc. Jana Škubalová
vedoucí oddělení mládeže
tel: +420 224 999 232



Výroční zpráva 201514

účastníků je příležitostí ke sdílení mezi různými „ge‑
neracemi“ mládeže.

Letní kurz mladší mládeže proběhl formou filmového 
pobytu v Čáslavi. Patnáct mládežníků natáčelo film, 
který se před Vánoci promítal v Čáslavi. Najdete ho 
také na Youtube (youtu.be/y7‑3uaedOLM).

International Camp poprvé proběhl v režii oddělení 
mládeže. Do Herlíkovic se vydalo třináct mládežníků 
z ČR a dva z Usa. Celý pobyt probíhal v angličtině 
pod vedením Daniela Harpera z Church of Scotland 
(Skotsko). Další rok je v plánu větší propagace a více 
účastníků z dalších zemí Evropy.

Letní sezónu akcí jsme uzavřeli Letní brigádou 
v Herlíkovicích, která byla poprvé ryze mládežnická. 
Spoustu práce a společné zábavy nejen při ní ale také 
při výletě a hrách si užilo dvacet mládežníků z celé 
republiky. Další rok je tato brigáda opět plánovaná 
coby mládežnická. Před ní proběhne ale ještě týdenní 
brigáda mezigenerační, která bude v gesci seM ‑Přátelé 
Herlíkovic.

Sjezd mládeže oslavil letos 25. narozeniny, proběhl 
2. – 4. 10. v Litoměřicích. Jeho téma bylo „Přes čáru“ 
a do malebných Litoměřic přijelo 370 mládežníků 
včetně organizátorů, což je pokles oproti loňskému 
roku o 60 lidí. Zde se vždy ukáže, jak moc je potřeba 
mít síť dobrovolníků a ochotných lidí, bez kterých by 
se akce tohoto typu nemohla uskutečnit. Děkuji vám 
všem, kteří jste se nebáli a vzali na sebe odpovědnost, 
byli jste na příjmu, v šatně, hlídali školu, vypomáhali 
už v Praze při organizaci, atd. Děkuji vám za váš čas 
a obětavost.

Poslední akcí roku byl dobrovolnický večírek Pobýt 
spolu. Poděkovat za jejich zásluhy jsme mohli 23 dob‑
rovolníkům, což je jen malý zlomek těch z vás, bez kte‑
rých by realizace našich akcí byla buď nemožná, nebo 
velice složitá. Bylo to milé a povzbudivé, bude moc 
fajn, když v této tradici budeme pokračovat. Děkujeme!

Vzdělávání

Tento rok pokračoval také cyklus „Mládež online“. 
Cílem těchto přenosů je trochu vzdělat členy mládeží, 

kteří nemají přístup k opravdové mládeži. Dále pak 
chceme uvést do mládeže zajímavého hosta, rozpoutat 
diskusi, zprostředkovat jak různě to vypadá na růz‑
ných místech a také se sdílet. V letošním roce jsme se 
rozhodli tento projekt ukončit, protože jsme zjistili, 
že je o tyto přenosy jen nepatrný zájem.
Proběhly tyto přenosy:
•	 8. 12. 2015 Fs čce Praha 8 Libeň – Marnotratný 

Bůh, f. Roman Mazur
•	 6. 11. 2015 Fs čce Chrudim – Za uprchlíky 

na hranice, Kristýna Boháčová
•	 16. 6. 2015 Fs čce Braník – Nejen 

chlebem živ je člověk, Lukáš Drápal
•	 10. 4. 2015 Fs čce Turnov – Vina? (Otázky nad 

Pašijemi, smrtí Ježíše Krista.), f. Filip Susa
•	 5. 2. 2015 Fs čce Ostrava – Izraelská 

Mozaika, Doc. ThDr. Tomáš Novotný

Na konci roku 2015 jsme vytvořili novou pracovní sku‑
pinku v rámci porad coMu (Celocírkevní odbor mlá‑
deže). Jejím cílem je bavit se o vzdělávání mládeže 
v čce. Členy skupinky jsou jak lidé z coMu a z oM, 
tak další pracovníci v dané problematice, se kterými 
chceme dohromady připravit aktivity či projekt do 
roku 2017.

Celocírkevní farář pro mládež — Oddělení mládeže 
má nyní tři zaměstnance: vedoucí, referentku a faráře 
mládeže. Hlavní náplní faráře pro mládež je terénní 
práce, pomoc při přípravě celocírkevních akcí pro mlá‑
dež. Také se účastní setkávání mládeže v jednotlivých 
seniorátech čce.

Více informací o akcích pro mládež najdete na mladez.
evangnet.cz nebo na Facebooku Evangelická mládež.
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ekuMenické oddělení
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);

•	 4 zámořské (Usa, Korea, Tchaj ‑wan);
•	 6 českých sborů v zahraničí (Chorvatsko, 

Polsko, Rumunsko, Srbsko, Ukrajina);

Hlavní události r. 2015
•	 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.

•	 Konference k 600. výročí smrti M. J. 
Husa v Praze 9.–11. 4. 2015 – zúčastnilo 
se jí 130 osob z Česka i ze zahraničí.

•	 Česká účast na německém Kirchentagu 
ve Stuttgartu 3.–7. 6. 2015 – okolo 
100 účastníků z ČR.

•	 Husovské slavnosti 5.–6. 7. 2015 s účastí 
kolem stovky zahraničních hostů.

•	 Instalace církevního vedení dne 21. 11. 2015 
– účast 42 zahraničních hostů z celého světa.

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.)

•	 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 www.e ‑cirkev.cz/en/
rubrika/380‑Our ‑ecumenical ‑Bulletin/index.htm).

Gerhard Frey-Reininghaus
náměstek vedoucího tajemníka
tel: +420 224 999 216
reninghaus@e-cirkev.cz
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hospodaření čce
Činnost Českobratrské církve evangelické je financována především z příspěvku na činnost od Ministerstva kul‑
tury čr poskytované v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s círk‑
vemi a náboženskými společnostmi.

Dalším zdrojem příjmů rozpočtu ústředí Českobratrské církve evangelické jsou příspěvky členů farních 
sborů, dary, sbírky při shromážděních, celocírkevní sbírky vyhlašované synodem, mimořádné dary tuzemské 
i zahraniční a v neposlední řadě také výnosy z pronájmu nemovitostí.

V roce 2015 činily náklady ústředí Českobratrské církve evangelické celkem 442 022 519 Kč a výnosy 
441 867 861 Kč. V těchto částkách jsou zahrnuty jak náklady a výnosy aktivit, které ústředí zastřešuje (tj. vy‑
dávání 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 pojist‑
ného. Tyto mzdové náklady byly i v roce 2015 z 85 % pokryty z příspěvku na činnost od Ministerstva kultury čr.

Českobratrská církev evangelická hospodařila v roce 2015 se ztrátou 154 658 Kč.

Náklady a výnosy Českobratrské církve evangelické v roce 2015

Náklady      442 022 519 Kč
Výnosy      441 867 861 Kč
Výsledek hospodaření         ‑154 658 Kč
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Drobný spotřební materiál 1 545 517,85 Kč
Drobný hmotný materiál 194 887,51 Kč
Potraviny 1 838 095,49 Kč
Potraviny, nápoje – bar 75 745,04 Kč
Pohonné hmoty 314 966,38 Kč
Knihy, noviny, časopisy 11 842,14 Kč
Propagační materiál 7 657,02 Kč
Elektřina 1 595 978,61 Kč
Plyn 810 772,59 Kč
Vodné, stočné 639 089,79 Kč
Prodané zboží ‑277 330,99 Kč
Opravy a údržba 
strojů a zařízení

324 610,33 Kč

Opravy a údržba aut 127 621,80 Kč
Opravy a údržba 
budov a staveb

2 439 583,60 Kč

Opravy a údržba ostatní 149 234,07 Kč
Cestovné 1 058 813,67 Kč
Náklady na reprezentaci 812 321,27 Kč
Služby, práce 
výrobní povahy

12 771 426,05 Kč

Ostatní služby – ubytování, 
stravování

218 000,63 Kč

Poštovné 311 290,57 Kč
Leasing 53 500,00 Kč
Telekomunikační 
služby, internet

362 860,30 Kč

Nájemné 111 840,00 Kč
Poradenství 36 496,00 Kč
Náklady na propagaci 402 121,21 Kč
Ostatní služby – ubytování 516 595,91 Kč
Ostatní služby – příspěvek 276 028,98 Kč
Ostatní služby – příspěvek 0,00 Kč

Hrubé mzdy 72 806 881,00 Kč
Dohody 3 652 681,00 Kč
Zdravotní pojištění 6 468 575,00 Kč
Sociální pojištění 18 541 552,00 Kč
Náhrady za nemoc 102 952,00 Kč
Důchodové 
připojištění hrazené 
zaměstnavatelem – limit

738 594,00 Kč

Důchodové 
připojištění hrazené 
zaměstnavatelem – 
nadlimit

0,00 Kč

životní pojištění 777 450,00 Kč
Zákonné úrazové 
pojištění osob

311 500,00 Kč

Stravenky hrazené 
zaměstnavatelem

4 555 455,00 Kč

příspěvek – zaměstnanci 494 200,00 Kč
ost. soc. náklady – 
mimomzdové 
prostředky – příbytečné

314 340,00 Kč

Daň silniční 9 000,00 Kč
Daň z nemovitostí 105 511,00 Kč
Ostatní daně 
a doměrky daní

152 052,00 Kč

Poplatky správní 206 753,81 Kč
Poplatky 
ostatní – notářské a jiné

17 836,75 Kč

neupl. dpH při 
přeúčtování

79 365,09 Kč

Pokuty 36 300,00 Kč
Penále 93 653,00 Kč

Odpis nedobytné 
pohledávky

2 239,12 Kč

Kurzové ztráty 89 916,13 Kč
Dary poskytnuté 316 876,00 Kč
Dary poskytnuté –
Diakonie

500 000,00 Kč

manka a škody 1 000,00 Kč
Ostatní provozní náklady 2 138,82 Kč
Pojištění budov 188 164,00 Kč
Pojištění aut 42 778,26 Kč
Pojištění – ostatní, 
jednorázové

8 895,00 Kč

Ostatní finanční náklady 3 024,54 Kč
Bankovní výlohy 103 918,82 Kč
Bankovní výlohy 
čerpané z fondu

2 638,60 Kč

Bankovní výlohy 
čerpané z fondu pF

1 349 329,83 Kč

Převod do fondů – dotace 
sFzp cr

0,00 Kč

Bankovní 
výlohy – srážková 
daň z úroku

97 490,27 Kč

Převod do fondů 82 685 582,82 Kč
Převod úroků do fondů 155 297,61 Kč
Převod úroků do 
fondu 911.901

78 477,86 Kč

Poplatky terminál 43 601,90 Kč
Bank. poplatky pF 6 866,78 Kč
Vypočtený nevyplacený 
výnos z kauce

2 353,45 Kč

Nedaňové náklady 128 605,76 Kč
Odpisy HM – budovy 5 496 521,00 Kč
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Odpisy HM – věci movité 242 535,46 Kč
Odpisy vozidlo 144 960,00 Kč
ZC prodaného DNHM 0,00 Kč
ZC prodaného DHM 74 176,05 Kč
Prodané cenné 
papíry a vklady

116 048 867,33 Kč

Prodané cenné 
papíry – směnky

80 175 775,35 Kč

Tvorba opravných položek 4 220 459,19 Kč
Poskytnuté příspěvky 
zúčtované mezi 
organizačními složkami

59 068,00 Kč

Poskytnuté příspěvky 486 431,88 Kč
Daň z příjmů 11 234 420,00 Kč
Přeúčtování nákladů 
mezi středisky

1 924 793,48 Kč

Tržba za stravování ‑2 163 699,84 Kč
Tržba bar recepce ‑154 040,96 Kč
Tržby z pronájmu‑
nebytové prostory

‑7 101 644,47 Kč

Tržby z pronájmu‑byty ‑2 815 515,00 Kč
Tržby z prodeje 
služeb – nájemné

‑212 272,89 Kč

Tržby z ubytování ‑6 673 592,00 Kč
Tržby z ubytování – 
terminál

‑1 872 372,46 Kč

Tržby z prodeje 
služeb – předplatné

‑920 606,98 Kč

Tržby z prodeje 
služeb – kurzy

‑750 735,70 Kč

Tržby tábory, pobyty ‑1 265 567,15 Kč
Tržby z prodeje 
služeb – ostatní

‑901 179,21 Kč

Tržby za prodané zboží ‑1 116 396,12 Kč
Platby za odepsané 
pohledávky

‑13 400,00 Kč

Úroky z vkladů na BÚ 
fond úroky 911.901

‑79 296,73 Kč

Úroky z vkladů 
převáděné na fond

‑155 297,61 Kč

Úroky z půjček na 
fond úroky 911.901

‑8 646,90 Kč

Úroky z krátkodobých 
cenných papírů

0,00 Kč

Úroky pF ‑452 773,68 Kč
Kurzové zisky ‑130 340,99 Kč
Zúčtování fondů ‑9 716 660,01 Kč
Zúčtování fondů na 
bank.poplatky

‑26 958,60 Kč

Zúčtování fondu 911.901 
na bank.poplatky

‑83 012,90 Kč

Zúčtovaní fondu repartic ‑4 636 500,00 Kč
Zúčtování 
personálního fondu

‑12 655 423,00 Kč

Zúčtování ostatních dotací ‑1 017 926,64 Kč
Zúčtování ostatních 
dotací OPZP

0,00 Kč

Zúčtování fondu PF 
na bank.poplatky

‑66 963,54 Kč

Ostatní provozní výnosy ‑1 618 587,02 Kč
Ostatní finanční výnosy 
(zaokrouhlení)

‑2 570,00 Kč

Mimořádné výnosy ‑18 880,00 Kč
Bonus ‑53 525,59 Kč
Tržby z prodeje DNHM 0,00 Kč
Tržby z prodeje DHM ‑322 239,60 Kč

Tržby z prodeje cenných 
papírů a vkladů

‑135 376 301,13 Kč

Tržby z prodeje cenných 
papírů – dluhopisy

‑81 444 092,80 Kč

Výnosy z krátkodobého 
fin.majetku – WOOD 
přísp. na činnost

‑1 133 728,65 Kč

Výnosy z dlouhodobého 
finančního majetku

‑2 319 205,00 Kč

Přijaté příspěvky (dary) ‑362 703,03 Kč
Dary ‑5 000,00 Kč
Dary na investiční 
majetek čerpání

‑79 332,00 Kč

Sbírky ‑47 022,38 Kč
Dotace ‑75 602 053,96 Kč
Provozní dotace Mk ‑7 354 940,00 Kč
Dotace – sFzp cr 0,00 Kč
Dotace a granty (oddělení) ‑88 900,00 Kč
Finanční náhrada Mk ‑79 139 008,00 Kč
Přeúčtování výnosů 
mezi středisky

‑1 924 759,02 Kč

-154 657,52 Kč
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staVební a inVestiční činnost čce
Českobratrská církev evangelická je z pohledu samostatných právních subjektů dělena na ústředí církve, dále 
pak 14 seniorátů a 252 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 nezbyt‑
ných 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 2015 
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 2015 částku 3 333 Kč.

Pro obnovu a výstavbu církevních budov je v rámci Českobratrské církve evangelické ustanoveno zařízení pod 
názvem Jeronýmova jednota. 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 vy‑
bavení 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 pro‑
střednictvím 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 hos‑
podaření 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.

Ing. František Straka
ekonomicko-provozní náměstek
tel. 224 999 257
straka@e-cirkev.cz
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Srovnání sbírek Jeronýmovy jednoty v letech 2014 a 2015

Seniorát

r. 2014 r. 2015 meziroční 
srovnání 
(r. 15‑14)sd (2/3) Hdl Jtd

sbírky 
celkem sd (2/3) Hdl Jtd

sbírky 
celkem

Pražský 277 733 114 973 83 421 476 127 295 901 135 212 86 481,00 517 594 41 467

Poděbradský 88 960 52 327 24 434 165 721 94 541 50 383 26 093 171 017 5 296

Jihočeský 27 099 16 409 10 886 54 394 27 371 16 706 8 619 52 696 ‑1 698

Západočeský 90 600 45 768 26 679 163 047 99 000 47 072 32 519 178 591 15 544

Ústecký 30 266 33 885 11 802 75 953 31 516 20 910 14 709 67 135 ‑8 818

Liberecký 48 567 25 719 12 510 86 796 57 853 25 899 12 675 96 427 9 631

Královéhradecký 90 000 48 652 23 414 162 066 105 000 45 325 18 939 169 264 7 198

Chrudimský 136 217 79 106 45 648 260 971 127 003 85 873 46 739 259 615 ‑1 356

Poličský 148 000 34 950 17 331 200 281 150 500 31 450 19 440 201 390 1 109

Horácký 288 074 60 479 24 907 373 460 273 586 59 380 39 468 372 434 ‑1 026

Brněnský 324 500 107 674 58 795 490 969 340 000 108 127 50 518 498 645 7 676

Východomoravský 520 000 129 255 73 707 722 962 540 000 130 846 67 036 737 882 14 920

Moravskoslezský 132 639 89 308 56 756 278 703 167 024 98 951 55 317 321 292 42 589

Ochranovský 11 420 12 540 9 070 33 030 10 200 48 290 9 046 67 536 34 506

ostatní dárci 43 500 38 000 7 958 89 458 55 136 1 727 2 915 59 778 ‑29 680

∑ 2 257 575 889 045 487 318 3 633 938 2 374 631 906 151 490 514 3 771 296 137 358
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Vývoj sbírek ve prospěch JJ za období let 2007–2015

Název sbírky 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

sd 2 349 499 2 430 447 2 418 883 2 343 587 2 412 741 2 311 024 2 254 447 2 257 575 2 374 631

Hdl 831 759 862 360 842 656 825 749 815 370 839 628 860 684 889 805 906 151

Jtd 454 975 451 425 454 612 465 585 435 979 447 228 507 056 487 318 490 514

Státní příspěvek Ministerstva kultury ČR na opravu a údržbu církevního majetku v roce 2015

Chotiněves 400 000 oprava střechy a střešních oken na SD v Úštěku 

Šternberk 68 848 oprava balkónů na fasádě bytového 
domu U Horní brány 130/4

Rumburk 400 000 rekonstrukce farního bytu

Celkem přiděleno 868 848
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Rekonstrukce vnitřních prostor kostela v Ratiboři u Vsetína

V roce 1782 se rozhodli evangelíci v Ratiboři vystavět 
první dřevěný kostelík, jehož základy byly položeny 
v září 1782, po dvou týdnech 13. října 1782 ve výroční 
den vydání tolerančního patentu, byl kostel vysvěcen. 
Rozdělení evangelíků na luterány a reformované, a je‑
jich vzájemné spory je však navzájem oslabovaly. Tyto 
těžkosti musel překonávat zejména třetí ratibořský 
farář Jan Lány (st.), zhoršující jeho zdravotní stav ho 
přiměl přijmout k výpomoci svého synovce Jana Lányho 
ml. jako vikáře. Také zhoršující stav dřevěné modlitebny 
vedl k úvahám o stavbě nového zděného chrámu. V roce 
1835 se již tesaly první trámy na stavbu nového kostela 
a to už za faráře Jana Lányho ml. Slavnostní posvě‑
cení základního kamene se konalo 31. července 1842, 
v r. 1843 se stavba kvůli nedostatku peněz zastavila. 
Pak se farář Jan Lány obrátil na nejslavnějšího vídeň‑
ského architekta té doby, profesora Ludwiga Förstera, 
aby se stavba kostela dokončila. Do věže pověsili dva 
nové zvony a také třetí zvon ze starého kostela. Dne 
13. října 1861, k výročí tolerančního patentu, byl kos‑
tel vysvěcen a v témže roce došlo k zrovnoprávnění 
evangelické církve s dosud vládnoucí církví katolic‑
kou. Od té doby se vystřídalo v tomto sboru několik 
farářů, několikrát byl administrován z okolních sborů 
a od r. 2010 zde působí ses. farářka Wiera Jelinek, která 
přišla se svým manželem (nyní farář v Kateřinicích) 
z polského Zelowa. Manželé Jelínkovi jsou potomci 
českých exulantů, kteří okolo r. 1740 kvůli víře museli 
opustit svou vlast.

Za posledních 15 let proběhly na kostele opravy 
konstrukcí na věži, výměna půdních oken, v r. 2012 

komplexní rekonstrukce střechy s výměnou krytiny, 
pak následovaly opravy vnitřních omítek, výmalba. Při 
úvodních pracích na vnitřních opravách kostela byly 
zjištěny zásadní problémy se statikou kleneb a celé bu‑
dovy kostela (skryté trhliny pod vnitřními omítkami), 
které vyžadovaly okamžitý zásah, jinak by mohlo dojít 
k ohrožení osob uvnitř budovy, zřícení klenby kostela. 
Statika kostela byla zajištěná pomocí ocelových kon‑
strukcí a byly obnoveny vnitřní omítky.

Na tuto opravu havarijního stavu kleneb kostela 
jim byl na Ústředním shromáždění Jeronýmovy jed‑
noty v září 2015 navržen příspěvek z Mk čr ve výši 
250 000 Kč a 50 000 Kč ze sbírky darů Jeronýmovy jed‑
noty. V témže roce jim byla poskytnuta půjčka z fondu 
Jtd Jeronýmovy jednoty ve výši 1 500 000 Kč. Celkové 
náklady na statické zajištění a rekonstrukci vnitřních 
prostor činily 2.670.000 Kč.

V r. 2014 jim byl poskytnut dar z pk gaW 2013 ve 
výši 12 000 € na výměnu střešní krytiny, na překlenutí 
doby, než obdrželi dar, jim JJ v r. 2012 poskytla překle‑
novací půjčku ve výši 300.000 Kč.

Za pomocí těchto darů a půjček a velkého úsilí ra‑
tibořského sboru byl kostel v r. 2015 úspěšně opraven 
a znovu otevřen.
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koMunikace s Médii a Veřejností
V únoru 2015 vznikla v Ústřední církevní kanceláři čce 
pozice pracovníka pro komunikaci s médii a veřejností, 
kterou zastává Jana Vondrová. Díky tomu mohla začít 
aktivní a systematická práce na vytváření pozitivního 
mediálního obrazu církve. Kromě osobního kontaktu 
se zájemci z veřejnosti a médii probíhá také komuni‑
kace přes oficiální webové stránky církve a sociální sítě.

V souladu s nově vytvořeným mediálním plánem 
docházelo k propagaci akcí pořádaných Ústřední cír‑
kevní kanceláří čce, poradními odbory synodní rady, 
komisemi atd. Spolupráce na propagaci se týkala i jed‑
notlivých sborů, pokud o to projevily zájem (např. vý‑
ročí 150 let od postavení kostela v Libkovicích, benefiční 
koncerty na podporu projektu Milíčovy kaple a další). 
K médiím a veřejnosti byla šířena také vyjádření sy‑
nodní rady či synodu k aktuálním celospolečenským 
událostem (uprchlická krize, atentáty v Paříži atd.)

Nejvýznamnější a pro média i veřejnost nejzajíma‑
vější akcí z celého roku byly Husovské slavnosti 2015, 
které se konaly 5. a 6. července v centru Prahy. Čes‑
kobratrská církev evangelická na nich spolupracovala 
s Církví československou husitskou. Mediálními part‑
nery akce byla Česká televize a Český rozhlas, o akci se 
zajímaly i další rozhlasové a televizní stanice i novináři 
z tištěných a online médií. Velký ohlas měla uspořádaná 
sbírka, jejíž výtěžek putoval na pomoc uprchlíkům v li‑
banonském táboře Shatila. Husovských slavností 2015 
v centru Prahy se zúčastnilo zhruba deset tisíc lidí.

Připomínce výročí Husova upálení byla věnována 
i řada dalších aktivit v rámci Husova roku, například 
mezinárodní konference v senátu, několik vydaných 
publikací nebo setkání církevních představitelů s pa‑
pežem a bohoslužba smíření ve Vatikánu.

Velký zájem médií i veřejnosti vyvolaly akce s přesa‑
hem z církve, zejména ty spojené s ochranou životního 
prostředí (Autopůst, Do kostela na kole) nebo s proble‑
matikou lidských práv (Den pro Kubu).

Naopak nepříliš velký zájem sekulárního světa byl 
o akce s malým přesahem mimo církev. Přes vynalo‑
ženou snahu se nepodařilo dostat mimo nábožensky 
zaměřené redakce Sjezd (nejen) evangelické mládeže 
či – až na jednu výjimku – synod a volbu nové synodní 
rady.

V roce 2015 také vznikla oficiální stránka Česko‑
bratrské církve evangelické na sociální síti Facebook 
(www.facebook.com/ceskobratrskacirkev), na kterou 
jsou průběžně a pravidelně přidávány informace a za‑
jímavosti o dění nejen uvnitř církve.

V roce 2015 také proběhla první etapa tříletého pro‑
jektu Vzdělávání pracovníků Úck v oblasti pr, marke‑
tingu a médií. Tato fáze projektu měla za cíl analyzovat 
současný stav komunikace Ústřední církevní kanceláře 
čce do církve i mimo ni. Na základě auditu vypraco‑
vaného externí firmou je v plánu směřovat v následu‑
jících letech ke změnám, které napomohou efektivnější 
mediální práci zaměstnanců Úck.

Bc. Jana Vondrová
komunikace s médii a veřejností
tel: +420 224 999 235
mobil: +420 734 170 486
vondrova@e-cirkev.cz
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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.

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 pře‑
hledně 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 pořáda‑
ných 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.

Mgr. Tomáš Najbrt
šéfredaktor webu
web@e-cirkev.cz
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český bratr
„Jeho úkolem bude sloužiti celé Českobratrské církvi 
evangelické, 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 bratra, které vyšlo v roce 1924. A platí 
to dodnes.

Náplní časopisu je předávat čtenářům aktuální 
zprávy o dění v církvi jak z jejího ústředí, tak z farních 
sborů. Ekumenicky otevřený časopis se v pravidelných 
rubrikách věnuje různým společenským otázkám, čte‑
náři mají možnost přečíst si rozhovory se zajímavými 
osobnostmi nejen z církevního světa, ale i z oblasti kul‑
tury a vědy, komentáře k aktuálním událostem i k eko‑

logickým otázkám. Do měsíčníku přispívají renomovaní 
publicisté, teologové i laici. Své místo má v časopise 
Diakonie ČCE, stránky podporující práci s dětmi ve 
sborech i komiks k tématu.

V roce 2015 rozpracovával časopis cyklus „Mo‑
derní doba“ jednotlivými tématy navazujícími na před‑
chozí ročník. Pozornost jsme zaměřili na rozporuplné 
a dvěma totalitami poznamenané 20. století, například 
v tématech „Dobývání světa“, „Ocelové století“, „Mimo‑
zemšťani, nebo andělé“, „Země bez nebes“, „Za svobodu 
a spravedlnost“… apod. 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 mučednické smrti mistra Jana Husa 
a věnovali se celoročním oslavám, které vyvrcholily 
„Husovskými slavnostmi 2015“, dvoudenním festiva‑
lem v centru Prahy.

Stalo se již tradicí přidávat k časopisu jako vánoční 
dárek kompaktní disk. V roce Husova jubilea to bylo 
DVD s filmem natočeným při Husovských slavnostech, 
fotkami a krátkými videy, v kterých se k významu mis‑
tra Jana Husa pro dnešek vyjadřovaly známé osobnosti 
společenského, akademického i církevního života.

Časopis má vlastní webové stránky www.ceskybratr.cz, 
žije i na Facebooku, kde přináší zejména rozhovory se 
zajímavými lidmi.

Náklad periodika je 3000 ks, roční předplatné činí 
290 Kč, rozsah 44 až 48 stran.

Daniela Ženatá
šéfredaktorka
tel. 224 999 236
zenata@e-cirkev.cz
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nota nebe 
Časopis pro mládež Nota nebe se každým rokem zabývá jedním celospolečenským tématem, pro rok 2015 bylo 
zvoleno téma ‑ lidská práva, chtěli jsme je nahlížet křesťanskýma očima a zároveň jsme záměrně volili téma, 
které oslovuje širší okruh lidí. Pravidelnou spolupráci jsme navázali se středisky Diakonie. V dubnu jsme otiskli 
velký rozhovor s paní Soniou Garró, která byla v Praze jako host Dne pro Kubu. Hodně jsme psali o uprchlících, 
ať formou reportáží, nebo i rozhovorů, vyšel obsáhlý rozhovor s farářem pro menšiny Mikulášem Vymětalem.

V roce 2015 uběhl druhý rok s novým názvem – Nota nebe. Jedná se o přesmyčku úsloví Nota bene. Nebe i 
proto, že v sekulárním světě, do kterého chceme proniknout je to srozumitelný a nenásilný pojem související 
s Bohem, vírou. 

V redakční radě jsme uvítali nové členy: Terezu Matoušovou, Sáru Košťákovou, Benjamina Rolla a nově za‑
čal pracovat v redakci časopisu Karel Müller, který se věnuje především webu.

V listopadu ukončilo odběr Karmelitánské nakladatelství, důvod byl stěhování prodejny a zmenšení skla‑
dovacích prostor.

V aktuální rubrice Do živého jsme se snažili aktuálně reagovat na společenské problémy. 
Rubrika Ladí – neladí zůstala Kateřině Málkové tentokrát s Pavlem Junem. 
Nechyběly reportáže ze sjezdu, církevních výročí a také kulturtipy.  Vyšel rozhovor s šéfem baletu ND Pe‑

trem Zuskou. Zajímavosti – zprávy z Hergotu! pro nás nadále připravoval Jakub Ort – jako spolupráci z roz‑
hlasovou stanicí Radio Wave. 

Rubrika Art  z pera Sáry Košťákové se ubírá převážně výtvarným směrem. Sára také kreslila komiks o Hu‑
sovi a další ilustrace se plánují. 

Obálky časopisu fotila Anna Burantová.
V roce 2016 se budeme zabývat tématem Křesťan v dnešním světě. Plánujeme spolupráci s Kubou a s Janou 

Vondrou vymýšlíme další seminář pro redaktory.

Šárka Schmarczová
šéfredaktorka
tel. +420 224 999 273
schmarczova@e-cirkev.cz
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Ústřední archiV čce
Ústřední archiv čce spravuje archivní fondy o celkovém 
aktuálním rozsahu 542,17 bm. Jedná se o archiválie vze‑
šlé z působnosti ústředních orgánů čce a jejích před‑
chůdkyň, 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 ně‑
kterých 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 církev‑
ních dějin a katalogizovaná sbírka inkunábulí a starých 
tisků, jejíž součástí je několik unikátů. V archivu jsou 
také uloženy a evidovány trojrozměrné předměty z bý‑
valého 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 – 
telef. 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 2015
V r. 2015 studovalo v archivu 31 badatelů při 100 návště-
vách (z toho 6 osob studovalo pro účely čce; 7 pro účely 
vědecké). Badatelna Úa čce poskytovala v roce 2015 
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 vysokoškol‑
ským studentům z etF i dalších fakult, využívajících 
archivní materiál při tvorbě bakalářských, magister‑
ských i disertačních prací.

Pokračovalo se v inventarizaci rozsáhlého fondu 
Moravské superintendence h. v. k jeho budoucímu ulo‑
žení v Národním archivu v Praze a nadále probíhala 
také inventarizace archivního fondu Kostnické jednoty, 
který byl již dříve předán do archivu čce vedením 
Kostnické jednoty.

Kromě každodenní úřední agendy, vyřizování dotazů 
a pořádání písemností, postoupili pracovníci archivu 
dále při katalogizaci rozsáhlé sbírky církevních časo-

pisů, 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.

Po provedení delimitace cca 50 bm archiválií bývalé 
Německé evang. církve v Čechách, na Moravě a ve Slez-
sku do Národního archivu v Praze v r. 2012 za účelem 
vyřešení limitované kapacity archivního depozitáře 
v Husově domě pokračovaly i v roce 2015 práce na po-
řádání a inventarizaci tohoto fondu v programu Janus 
v Národním archivu. Dokončená inventarizace umožní 
v budoucnu badatelské využití archiválií bývalé 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 v budoucnu a jeho výsledkem by mělo být přesunutí 
části badatelské agendy do Národního archivu a uvol‑
nění prostoru depozitáře Úa čce pro nově vznikající 
písemnosti.

Archiv se prezentoval odborné veřejnosti i dvěma 
přednáškami: Ztracená paměť Českobratrské církve evan-
gelické (přednáška na konferenci Českého komitétu 
Modrého štítu, Národní archiv 13. 10. 2015) a Archivní 
prameny a správa ČCE (přednáška ve Státním oblast‑
ním archivu v Praze 1. 12. 2015). Prvá z nich se připra‑
vuje k tisku.
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diakonie čce
Diakonie Českobratrské církve evangelické (z řeckého diakonein – sloužit) je druhou největší neziskovou orga‑
nizací 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, azy‑
lových domů až po seniorská zařízení či hospic pro umírající. 

Diakonie ČCE nabízí služby ve více než 110 zařízeních po celé republice. Poskytuje 127 registrovaných soci‑
álních 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: 242 487 811 
fax: 242 487 834 
e‑mail: info@diakonie.cz
www.diakonie.cz
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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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církeVní střediska

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
http://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
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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: +420499875425
solafide@mbox.vol.cz

29Českobratrská církev evangelická |církevní střediska

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 2015 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 Litoměřicích organizovaný Oddělením 
mládeže a Celocírkevním odborem

•	 Ministerstvo kultury velmi štědře podpořilo 
Husovské slavnosti při příležitosti 600. 
výročí od upálení mistra Jana Husa

•	 Ministerstvo zahraničních věcí ČR finančně 
přispělo na projekt Na prázdniny do Čech, 
v rámci něhož se mládež z krajanských 
evangelických komunit na Ukrajině mohla 
účastnit letního kempu ve Strmilově

Samospráva
•	 Magistrát hl. m. Prahy byl největším 

podporovatelem Husovských slavností a zásadně 
přispěl k úspěšné organizaci celé akce

•	 Praha 1 podpořila program pro děti v areálu 
Karolina konaný během Husovských slavností

•	 Rektorát Univerzity Karlovy v Praze pozval 
do Karolina na recepci zahraniční a domácí 
ekumenu a další hosty. Zpřístupnil též své 

prostory v Karolinu pro konání dětského 
programu během Husovských slavností

Nadace a nadační fondy
•	 Nadační fond Věry Třebické ‑Řivnáčové 

podpořil 4 projekty 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

•	 vydání audionahrávky S Biblí v ruce, kde se autoři 
napříč církvemi zamýšlejí nad různými tématy

•	 Den pro Kubu organizovaný ve spolupráci 
s Člověkem v tísni a připomínající 
stav lidských práv na Kubě

•	 Setkání zástupců Komunity Kříže z hřebů 
ze středovýchodní Evropy v Praze

•	 Česko ‑německý fond budoucnosti pomohl 
na svět mnoha kulturním a vzdělávacím 
aktivitám a vydání několika publikací: 
mezinárodní Husovská konference; předvedení 
oratoria Johan Hus během Husovských slavností 
v kostele U Salvátora v podání würtenberských 
filharmoniků a pěveckých sborů; vydání 
německojazyčných propagačních materiálů 
a tiskovin k Husovským slavnostem; překlad 
a vydání knihy Pravda vítězí od Uweho Hausera 
o Janu Husovi v kontextu své doby; vydání knihy 
Orte der Reformation – Prag und Tschechien 

o památných místech české reformace pro 
návštěvníky z německy mluvících zemí.

Zahraniční dárci
V roce 2015 obdržela ČCE dary a podporu 
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
•	 Mezinárodní evangelický sbor v Kobylisích
•	 Pěvecký spolek Evangelických 

církví v Německu (EKD)
•	 Pomocné dílo Gustava Adolfa, Německo (GAW)
•	 Pomocné dílo evangelických 

církví ve Švýcarsku (HEKS)
•	 Presbyterní církev v Koreji (PCK)
•	 Presbyterní církev v USA (PC USA)
•	 Schröterova nadace v Ludwigshafenu, Německo
•	 Skotská církev
•	 Společenství evangelických církví v Evropě (GEKE)
•	 Valdenská církev v Itálii
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Dary zahraničních partnerů pomohly 
následujícím projektům
•	 stavební a investiční: vybudování a zahájení 

provozu mateřské školy Diakonie v Chebu, 
výstavba environmentálního výukového 
střediska v Horní Krupé, rekonstrukce farních 
a sborových domů v Přešticích, Čáslavi, Krnově, 
Úštěku, Malešicích, rekonstrukce a rozvoj 
nízkoprahového klubu v Rokycanech v prostorách 
místního sboru, koupě automobilu pro asistenční 
službu Střediska křesťanské pomoci, rozvoj 
terapeutické služby v diakonickém středisku 
v Rýmařově, nákup aktivizačních pomůcek pro 
Dům na půl cesty v Sobotíně, rekonstrukce 
prostor v kostele v Radotíně pro práci s dětmi

•	 publikační a mediální: publikační řada Cesta 
církve, mezinárodní Husovská konference, 
Husovské slavnosti, analýza mediální práce ÚCK 
a koordinace mediálních a PR aktivit, vydání 
knihy pro mládež H.U.S. od Kláry Smolíkové, 
vydání knihy Orte der Reformation – Prag und 
Tschechien o památných místech české reformace 
pro návštěvníky z německy mluvících zemích, 

překlad a vydání knihy Pravda vítězí od Uweho 
Hausera o Janu Husovi v kontextu své doby

•	 mládežnické: práce s mládeží a dětmi, táborové 
pobyty pro rodiny s postiženými dětmi, letní 
tábory pro děti, účast dětí z ukrajinských 
krajanských sborů na táborech v Bělči

•	 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, 
vzdělávání zaměstnanců v oblasti PR a médiích

•	 a další: aktivity misijní spolupracovnice z USA, 
sociální podpora farářů, rozvoj církevní hudby, 
ekumenická spolupráce a návštěvy v zahraničí

Soukromí sponzoři
•	 UniCredit Bank
•	 Investiční skupina Wood & Company
•	 Investiční skupina Conseq
•	 Všechny tři subjekty podpořily 

uskutečnění Husovských slavností.

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 lidmi s postižením 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

Petr Bruna
fundraiser
tel: +420 224 999 214
fundraiser@e-cirkev.cz






