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Úvodní slovo
Hlavní událost roku 2017 bylo 500. výročí světové reformace. Celý kulturní 
svět si připomínal, jak myšlenky Martina Luthera, Jana Kalvína, Jana Husa, 
Petra Valdéze a dalších ovlivnily lidské myšlení a celou světovou společnost.

Byli jsme zváni na slavnostní shromáždění do církví v Německu, 
Rakousku, Polsku, Slovensku, Maďarsku, Holandsku a dalších zemí. Často 
jsme při těchto příležitostech byli žádání o přednášky či slova pozdravu.

Naše hlavní shromáždění k této významné události se konalo v neděli 
10. září 2017 v Ratiboři.

Pokračovalo hledání vhodné struktury církve v období přechodu 
k fi nanční nezávislosti na státu, tedy pro období příštích let. Touto prací je 
pověřena především Strategická komise synodní rady. Nepodařilo se jí práce 
dokončit, proto předloží konečné výsledky své práce synodu 2019.

V létě 2017 jsem byl zvolen předsedou ekumenické rady církví v České 
republice. Vztahy mezi církvemi v naší zemi jsou otevřené a věcné.

Hlavní odpovědností církví bylo a je hledání, jak reagovat na paradoxní 
vývoj situace ve společnosti nejen v České republice. Na jedné straně 
stále vyšší životní úroveň, na druhé straně vzrůstající nespokojenost 
s demokratickým způsobem vedení společnosti a s tím spojená touha po 
jednoduchých řešeních, která jsou ovšem vždy zaměřena proti menšinám.

O to více jsme vděčni za hustou síť ekumenických vtahů s církvemi 
v Evropě, USA, Jižní Koreji a jinde.

Připomínají nám svými příběhy a svým chápáním evangelia, že hlavní 
úkole církve je řádně a pravidelně zvěstovat evangelium.

Daniel Ženatý
synodní senior
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ČCE a její ústředí
Českobratrská církev evangelická (ČCE) je nejpočetnější protestantskou 
a druhou největší křesťanskou církví v České republice.

K 31. 12. 2017 měla ČCE 71 847 členů. K témuž datu zahrnovala 
251 farních sborů ve 14 seniorátech a působilo v ní 217 farářů (155 mužů 
a 66 žen), 8 vikářů (5 mužů a 3 ženy), 16 jáhnů (12 mužů a 4 ženy) 
a 17 pastoračních pracovníků (1 můž a 16 žen).

ČCE je spravována ve třech úrovních. Základní jednotkou církve je místní 
farní sbor. Každá obec v České republice patří k některému z farních sborů 
ČCE. Druhou úrovní je seniorátní sbor (seniorát), tvořený farními sbory 
v určité oblasti. Seniorátů je čtrnáct a dohromady vytváří tzv. povšechný 
sbor – tedy celou ČCE. Všechny tři úrovně mají své představitele, správní 
orgány a širší shromáždění k rozhodování zásadnějších otázek.

Nejvyšší shromáždění církve na úrovni povšechného sboru je synod, 
sestávající z poslanců volených na úrovni seniorátu (synod lze volně 
přirovnat k „církevnímu parlamentu“). Nejvyšším správním orgánem 
církve je synodní rada („vláda“), jejíchž šest členů volí synod. V čele synodní 
rady stojí nejvyšší představitelé (statutární zástupci) církve: synodní senior 
(duchovní) a synodní kurátor (laik). Obdobná struktura existuje i na úrovni 
seniorátu (konvent + seniorátní výbor) a na úrovni farního sboru (sborové 
shromáždění + staršovstvo). Statutárními zástupci seniorátu jsou senior 
a seniorátní kurátor, farního sboru pak farář a kurátor. Struktura ČCE 
je velmi demokratická a na všech úrovních dbá na vyvážené postavení 
duchovních a laiků.

Jako administrativní a organizační zázemí slouží synodní radě a synodu 
Ústřední církevní kancelář (ÚCK), která zajišťuje přípravu podkladů 
jednání, realizaci přijatých rozhodnutí, komunikaci se sbory i navenek 
církve apod. ÚCK se stará také o ekonomiku a správu majetku církve. 
V ÚCK pracovalo k 31. 12. 2017 49 zaměstnanců, rozdělených do šesti 
úseků (úsek vedoucího tajemníka, úsek celocírkevních aktivit, úsek vnějších 
vztahů, úsek mediální a publikační, úsek ekonomický a investiční, úsek 
provozní a správy majetku). Do provozního úseku spadá ještě dalších 
7 zaměstnanců ÚCK, kteří pracují v rekreačních střediscích mimo Prahu.

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 bohoslužebného života farních 
sborů, náboženské výchovy a církevního školství je jedním z hlavních 
těžišť práce ČCE různorodá sociální práce, zaměřená na staré, nemocné, 
postižené, lidi v nouzi, a to především v zařízeních Diakonie ČCE. Dále 
jde o poradenskou 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.

Českobratrská církev evangelická udržuje četné ekumenické kontakty, 
a to jak s ostatními církvemi v České republice, tak s partnerskými církvemi 
v zahraničí, a je také činná v mezinárodních církevních svazech. Mezi 
tradiční důrazy ČCE patří také odpovědný přístup k dění ve společnosti a ve 
státě.

Jaromír Plíšek
vedoucí tajemník
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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
 www.ustredicce.cz

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

Vedoucí tajemník ÚCK +420 224 999 218
Oddělení personální +420 224 999 224
 personalni@e -cirkev.cz

Úsek provozní a správy majetku +420 224 999 281
 provozni@e -cirkev.cz

Úsek ekonomický +420 224 999 227
 ekonomicke@e-cirkev.cz
 mzdy@e-cirkev.cz

Úsek vnějších vztahů +420 224 999 216
 ekumena@e-cirkev.cz

Úsek celocírkevních aktivit +420 224 999 233

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
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 +420 736 504 283
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 pořádáním akcí pro děti a rodiny. Naše akce 
jsou přístupné široké veřejnosti, členství v církvi není nutné.

V roce 2017 oddělení zorganizovalo tyto akce: sedm letních rodinných 
pobytů, pět pobytů pro rodiny s dětmi s postižením, dva letní tábory pro děti, 
pobyt pro penzisty, pobyt pro maminky s předškolními dětmi, 3 semináře 
pro učitele nedělních škol a dalších 11 vzdělávacích akcí.

Vybrané akce pro děti a rodiny

Tábor pro děti s účastí krajanských dětí z Ukrajiny
Dvoutýdenní tábor navštěvují děti od 7 do 14 let. V roce 2017 se tábora 
zúčastnily i děti z české vesnice Bohemka na Ukrajině. Krajanské děti si na 
táboře přirozeně zlepšily češtinu, v rámci pobytu v ČR navštívily i Prahu 
a její pamětihodnosti.

Pobyty pro děti a mládež s postižením
Pobyty jsou určeny rodinám s dětmi s postižením. Většina účastníků pobytů 
je z necírkevního prostředí. Během pobytů je zajištěn kvalitní odpočinkový 
a terapeutický program, což oceňují především rodiče. Tým vedoucích tvoří 

farář, psycholog, programový vedoucí, fyzioterapeut a lékař. Na rekreacích 
nechybí klasické letní aktivity jako táborák, olympiáda, karneval, výlety 
a večerní programy pro rodiče. Na těchto akcích pomáhají dobrovolní 
asistenti převážně z řad studentů. Bez těchto mladých lidí by se pobyty 
nemohly uskutečnit.

Vzdělávací akce

Víceletý kurz pro pracovníky s dětmi
V roce 2018 byl ukončen studijní kurz pro pracovníky s dětmi. Byl určen 
především učitelům nedělní školy a dalším, kteří se věnují práci s dětmi. 
Kurz kombinoval kontaktní výuku a studium na webovém portále Moodle 
a měl napomoci lépe porozumět potřebám dětí, užívat různé metody při 
práci s nimi.

Instruktáž pro dobrovolné asistenty 
na pobytech pro osoby s postižením
Letošním tématem jednodenního školení byla komunikace, zejména její 
alternativní formy. Asistentům byla upřesněna jejich úloha na pobytu 
a jednotlivé diagnózy klientů.
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Evangelické akademie
Evangelickou akademii, která zastřešuje více škol různého typu a zaměření, 
zřídila naše církev před 27 lety jako nástroj působení v oblasti veřejného 
vzdělávání. Všechny školy sdružené pod hlavičkou EA reagují na změny ve 
vzdělávací soustavě ČR přípravou nových studijních oborů či rozšiřováním 
kapacity nebo nabídkou programů celoživotního vzdělávání. Zároveň 
spolupracují, každá ve svém prostředí, s místní komunitou – s rodiči, 
s občanskými sdruženími či neziskovými organizacemi a se školami 
podobného zaměření, s městem či městskou částí, kde působí. Každá 
má svůj jedinečný přístup k rozvíjení občanských hodnot a solidarity 
s potřebnými. Školy jsou přirozeným prostředím pro integraci, pro 
tlumení eventuálních nepříznivých vlivů z rodiny a pro předávání postojů 
milosrdenství, tolerance a dalších demokratických hodnot.

Již mnoho set absolventů a absolventek šíří dobré jméno našich škol, což 
vede ke stabilnímu zájmu o jednotlivé typy studia, navzdory demografi ckým 
změnám v populaci a nepřízni části politické reprezentace. Synodní rada 
ČCE v uplynulém období společně s koordinátorkou škol EA a s jejich 
řediteli jednala o nových zdrojích hospodaření. Rozhodla o otevření dalšího 
zdroje: kromě Nadačního fondu (NFPCŠ), který se naplňuje každoroční 
sbírkou ve sborech, jsou k dispozici i příspěvky z grantového systému ĆCE. 
Jednotlivé školy připravily rozvojové projekty a získaly nemalé prostředky, 
které pomáhají zajistit nové studijní programy či mediální prezentaci 
jednotlivých studijních programů (nové webové stránky škol).

SR jmenovala nové členy rad Školských právnických osob, které společně 
s řediteli odpovídají za hospodaření a rozvoj (např. schvalování nových 
studijních programů).

Ačkoli v nezávislém šetření České školní inspekce vyšly výsledky pro 
církevní školy celkově lépe než pro školy zřizované obcemi a kraji, přesto 
nejsou vnímány jako rovnocenné se školami regionálními, co se týče 
narovnávání rozdílů v odměňování pedagogů. V posledním roce na některé 
z našich škol dolehl nedostatek zdrojů určených na inkluzi – zákonné 
prostředky na podpory žáků a studentů se speciálními potřebami školy 
obdržely v nedostatečné výši nebo vůbec. Také společné úsilí s kolegy z ČBK 

nevedlo bohužel k navýšení prostředků přímo přes pozměňovací návrh 
plánovaného rozpočtu kapitoly MŠMT, neboť se v Parlamentu ČR pro něj 
nenašlo dostatek podporujících hlasů.

Přesto nadále věříme, že kvalita našich škol se stejně nakonec prosadí. 
Zkušené týmy pedagogů, vedené vynikajícími řediteli, již prošly mnohými 
zápasy a zkouškami a vždy obstály se ctí. Současné podmínky fi nancování 
církevního školství nás vedou k užší spolupráci s ČBK i ERC. Významným 
tématem posledního období jsou velké projekty přípravy nových budov 
pro pražské školy, které znamenají vyjednávání se samosprávami a hledání 
průniků mezi zájmy komunit, škol a jejich podporovatelů na jedné straně 
a zájmy zřizovatele na straně druhé.

Ústředí Evangelické akademie 
a jednotlivé školy

Jungmannova 9, 111 21 Praha 1
koordinátorka škol Evangelické akademie: Mgr. Helena Wernischová (od 
1. 2. 2017), tel.: +420 224 999 223, e-mail: wernischova@e -cirkev.cz, 
www.e -cirkev.cz

Úkolem ústředí je zastupovat zřizovatele při jednáních se školami 
a odpovědnými orgány, zvláště MŠMT, koordinovat činnost škol 
a napomáhat jejich rozvoji. Spolupracujeme se školami zastřešenými 
Ekumenickou radou církví a Českou biskupskou konferencí. Koordinátorka 
škol Evangelické akademie moderuje pracovní skupiny k projektům nových 
budov pro pražské školy, připravuje pravidelná setkání ředitelů a pedagogů, 
v poslední době též koordinuje přípravy žádosti ke zřízení nové základní 
školy – Školy příběhem v Brně–Židenicích.

Ve školách EA ve školním roce 2016/17 studovalo 913 žáků a studentů.
Ve školách pracovalo celkem 161 interních a externích pedagogů 

(+ 16 nepedagogických pracovníků) v úplných i zkrácených pracovních 
úvazcích. 
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Naše školy se stále rozvíjejí:
První běh kurzu asistenta pedagoga na EA Praha úspěšně absolvovalo 

všech 24 přihlášených, další běh je také zcela zaplněn.
V EA Náchod převzalo prvních 20 absolventů akreditovaného kurzu 

Sanitář za přítomnosti starosty města z rukou ředitele školy osvědčení 
o úspěšném absolvování.

KEA (Konzervatoř Evangelické akademie) v posledním školním roce 
zorganizovala dvě abonentní řady koncertů a mistrovské kurzy Olmik, které 
rozšířila i o mezinárodní část, její výročí připomněl v dobře sledovaném 
hodinovém pořadu ČRO Vltava.

Tradiční vánoční představení všech dětí a mnoha pedagogů Bratrské 
školy na téma Labyrint světa a ráj srdce, dlouho pečlivě připravované, 
potěšilo mnohé návštěvníky, jeho reprízu měli možnost shlédnout studenti 
pedagogického lycea EA Praha a žáci blízké základní školy v Praze 7.

Pedagogové EA Brno připravili program večera, kdy bylo předáno 
pomyslné žezlo z rukou dlouholeté ředitelky Hany Svobodové její 
nástupkyni Renátě Michálkové.

V uplynulém školním roce oslavily všechny školy spolu se svými příznivci 
a spolupracujícími institucemi čtvrtstoletí dobré praxe a smysluplného úsilí 
na poli vzdělávání základního, středního zdravotnického, středního i vyššího 
odborného sociálního a hudebního na konzervatoři. V následujícím textu 
přinášíme o jednotlivých školách konkrétnější informace, jejich doplnění 
můžete čerpat z webových stránek těchto škol.

Všechny školy EA budou působit v rámci programu oslav 100 let ČCE, 
o mnoha úspěších se psalo v pravidelných aktualitách o EA v časopise Český 
bratr.

Bratrská škola — církevní základní škola
Rajská 300/3, 170 00 Praha 7 
ředitelka: Mgr. Pavlína Radová, bc. 
tel.: +420 283 870 423, e-mail: bratrska@seznam.cz, www.bratrska.cz

• ZŠ I. stupeň (rozšířená výtvarná výchova)

• Podpora žáků se specifi ckými poruchami učení a chování (s asistenty 
pedagoga)

• 65 žáků v programu individuálního vzdělávání (domácího) dle 
§ 41 561/2004 Sb. v platném znění (1 žák v zahraničí), jeho kvalitu opět 
potvrdila kontrola ČŠI

• nultý přípravný ročník s 18 budoucími žáky
• Menší počet žáků ve třídách (individuální přístup), celkem bylo ve šk. 

roce 2016/7 ve všech třídách 112 žáků
• Výrazná spolupráce s rodinami, rodinná atmosféra školy, rodiče nabízejí 

svou pomoc při školních programech
• Družina a bohatá nabídka volnočasových aktivit, nadstandardní 

logopedická podpora dětí; oblíbený kroužek náboženství je od r. 2017/18 
veden pražským farářem pro mládež K. Müllerem

• Školní divadlo, mikulášská nadílka, Bratrské plesání, podzimní a jarní 
táborák a další aktivity jsou hojně navštěvovány celými rodinami, škola 
má sociální fond, naplňovaný též z církevních darů.
Bratrská škola je škola rodinného charakteru a úzce spolupracuje s rodiči 

v rámci volnočasových aktivit a kulturních akcí školy. Výrazný zájem o denní 
vzdělávání svých dětí ve škole mají i rodiče z jiných městských částí, počet 
míst ve škole nestačí všem zájemcům. Vedení školy společně s ÚEA a SR 
připravilo podklady pro uzavření Smlouvy o právu stavby nové školní 
budovy na pozemku ve vlastnictví MČ Praha 7.

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

Nabízí denní i dálkovou formu studia, celkem ve školním roce 2016/17 zde 
studovalo na SOŠ 179 v denní a v dálkové formě studia a 52 studentů, na 
VOŠ v denní a v kombinované formě studia a 24 absolventů kurzu asistenta 
pedagoga.
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V denním studiu SOŠ je nabídnuto studium v oborech:
• Sociální činnost (přímá péče seniorům a klientům s různými typy 

hendikepů a v terénních službách, např. při osobní asistenci).
• Pedagogické lyceum (budoucí asistent pedagoga či pedagog volného 

času nebo pokračování na VŠ humanitního či pedagogického zaměření), 
někteří studenti poskytovali asistenci na integrativním táboře v Seefeld-
-Hechendorf.

• Studenti se účastnili mnoha programů v rámci prevence výskytu 
sociálněpatologických jevů, např. programu zaměřeného na nenávistné 
programy na internetu a budování respektu v online prostředí.
V dálkovém studiu lze absolvovat:

• Sociální činnost v prostředí etnických minorit (uplatnění v neziskových 
organizacích, na úřadech státní správy a samosprávy), někteří studenti 
se účastnili mezinárodní konference Identita evropských Romů, jejíž 
součástí byla i návštěva pietního místa bývalého koncentračního tábora 
Lety u Písku

• Škola otevřela kurz pro asistenty pedagoga na ZŠ, je o něj velký zájem, 
probíhá druhý běh a další se připravují

Škola se účastní pravidelně projektů v rámci OPPA a projektu z MŠMT –
podpora multikulturní výchovy na školách. Studenti jezdí na výměnné 
pobyty do zahraničí, zaměřené na praxi (Saská diakonie Drážďany, 
Diakonie v Rakousku), dále uskutečnila projekt Místa a lidé v našem městě, 
jako každým rokem pomáhali studenti při organizaci Jarmarku u Ludmily, 
který pořádá Diakonie Praha.

Studenti denního studia SOŠ se zapojili do projektu Světová škola, Běh 
pro Afriku i Den pro Kubu, vybrané peníze z těchto programů pomohly 
potřebným a studenti si osvojili hodnoty solidarity v konkrétní podobě.

Studenti oboru VOŠ sociální práce se účastnili mnoha odborných 
seminářů a konferencí, také ve spolupráci s ETF UK, Diakonií ČCE 
a Vězeňskou duchovenskou službou, v rámci výuky praxí (30% studijního 
programu) poznali mnoho neziskových organizací poskytujících sociální 
služby. Škola má dlouhodobě uzavřené smlouvy s vybranými výukovými 
pracovišti, např. pražskými středisky Diakonie ČCE, je od roku 2000 

řádným členem Asociace vzdělavatelů v sociální práci, její učitelé působí 
jako konzultanti pro další školy, poskytující vzdělání v oboru sociální práce 
v ČR.

Absolventi denního i dálkového studia na VOŠ EA mohou při 
navazujícím studiu ETF UK nebo na Teologické fakultě JU v Českých 
Budějovicích získat titul Bc. Absolventi školy vedou často na svých 
pracovištích současné studenty.

Ředitelka školy společně s koordinátorkou škol EA a pověřeným členem 
synodní rady J. Schneiderem jednali v pracovních skupinách společně 
s projektovou kanceláří Positive Projekt. s.r.o o přípravě stavby nové školní 
budovy na území MČ Prahy 12.

Evangelická akademie, Vyšší odborná škola sociálně právní
Opletalova 6, 602 00 Brno 2
ředitelka: Mgr. Hana Svobodová, od 1. 1. 2018 Mgr. Renáta Michálková 
tel.: +420 542 221 741, e-mail: vos@eabrno.cz, www.eabrno.cz

Škola vzdělává diplomované sociální pracovníky. Spolupracuje s Diakonií 
ČCE, s mnoha dalšími neziskovými organizacemi, poskytujícími sociální 
služby v regionu, dále s Teologickou fakultou v Českých Budějovicích a ETF 
UK v Praze (možnost dosáhnout titulu Bc.), ve škol. roce 2016/17 zde 
studovalo 69 studentů.

Účastnili se adaptačního kurzu a kurzu komunikačních dovedností 
v Daňkovicích, charitního projektu Brněnská cihla, někteří i praxí 
v zahraničí (Finsko, Německo, Rakousko). Škola přivítala několik 
studentů z Finska na výměnné stáži, zajistila jim a jejich pedagožkám 
exkurze v neziskových organizacích v Brně. Dále pokračovala spolupráce 
s partnerskou školou ve Stuttgartu, spolufi nancovaná z prostředků 
tzv. Kulatého stolu. Devět studentů se účastnilo akce „Noc venku“, která 
veřejnosti přibližuje sociální situaci lidí bez domova.

Škola je vybavena informačními technologiemi a využívá samostatný 
evidenční program SAS, který je veden jako matrika školy, evidence 
majetku, hodnocení studentů, databáze knihovny a je také využíván 
k předávání informací MŠMT.
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Součástí školy je i Domov mládeže EA, kde v tomto škol. roce bylo 
ubytováno 27 studentek obou stupňů škol, které využívaly bohatou nabídku 
volnočasových aktivit.

Střední zdravotnická škola Evangelické akademie
Šimáčkova 1, 628 00 Brno -Líšeň
ředitelka: Mgr. Hana Svobodová, od 1. 1. 2018 Mgr. Renáta Michálková 
tel.: +420 542 213 593, e-mail: cszs@eabrno.cz, www.eabrno.cz

• Škola vzdělává žáky v maturitním oboru zdravotnický asistent v denním 
i nástavbovém studijním programu

• Škola vzdělává žáky v učebním oboru ošetřovatel (ukončeném výučním 
listem)

Ve školním roce 2016/17 zde studovalo 161 studentů. Škola úzce 
spolupracuje v rámci praxí s Diakonií ČCE a místními zdravotnickými 
zařízeními, kde jsou aktivity studentek a studentů velmi dobře hodnoceny. 
Praktické vyučování v nemocnicích probíhalo k vzájemné spokojenosti 
všech stran a škola získala mnoho pozitivních zpětných vazeb. Naopak 
již několik let umožňuje SZŠ budoucím odborným učitelkám z PF UP 
absolvovat zde své praxe. V letošním šk. roce také pokračoval program 
zahraničních exkurzí zdravotnických a sociálních zařízení ve Stuttgartu 
a v Marienbergu.

Někteří se také účastnili jazykových a poznávacích pobytů v Anglii 
a v Rakousku. Škola připravila pro studenty v rámci primární prevence 
mnoho zajímavých programů, např. o problematice bezpečného chování 
na internetu nebo o nebezpečí pornografi e. V průběhu roku se konala 
tzv. Kůlna, kde se mohou studenti i pedagogové a ostatní zaměstnanci 
setkávat k neformálním rozhovorům. Pravidelně pořádaný pro místní 
komunitu v Brně -Líšni je tzv. polévkový den, připomínající historii budovy 
školy spojenou s charitativním řádem sester řádu sv. Karla Boromejského. 
Studentky se podílely na dvou celostátních sbírkách – na Srdíčkovém dnu 
a Květinovém dnu.

Škola z daru církve nově vybavila některé učebny a také inovovala 
nábytek v knihovně, zlepšil se přístup studentů k odborné literatuře, 
využívané především při vypracování závěrečných maturitních prací, 
dostupnou beletrii studenti využili v rámci tzv. čtenářských dílen.

Při svém studiu využívají studenti rozhovorů s výchovnou poradkyní 
i spirituálkou či vedoucí vychovatelkou, které jim pomáhají zvládnout 
eventuální nepříznivé vlivy, které si přinášejí ze svých rodin.

Během maturitních zkoušek se uskutečnila inspekce ČŠI, při níž nebylo 
zjištěno žádné porušení právních předpisů.

Střední odborná škola sociální 
a zdravotnická — Evangelická akademie
Kladská 335, 547 01 Náchod
ředitel: Mgr. David Hanuš
tel.: +420 491 426 044, e-mail: sekretariat@socea.cz, www.socea.cz

Škola je ve městě i v celém náchodském regionu respektovanou institucí, 
ve školním roce 2016/17 zde studovalo 152 studentů. Škola svými 
původními obory – sociální činnost a ošetřovatelství, nedávno zřízený 
kurz sanitáře a nově schválený obor zdravotnický asistent vychází vstříc 
potřebám jednoho z největších zaměstnavatelů Náchodska a okolí, Oblastní 
nemocnici Náchod. Studenti kromě všeobecné i odborné výuky spolupracují 
na projektech s městskou ZŠ a MŠ, např. při Pohádkovém putování aj. 
Během škol. roku se konalo mnoho zajímavých mimoškolních aktivit, 
některé v rámci prevence sociálněpatologických jevů a v rámci celoškolního 
programu Fair trade, když se studenti společně s pedagogy intenzivně 
věnují osvětě v oblasti spravedlivého odměňování a ekologické citlivosti vůči 
obyvatelům chudých afrických a asijských společností.

Škola vzdělává žáky denního studia v oborech:
• Sociální činnost – sociální pečovatelství
• Sociální vychovatelství (obdobné studium jako při EA Praha)
• Ošetřovatel – otevřen od 1. 9. 2016
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• Na jaře 2018 bude škola přijímat první uchazeče o obor zdravotnický 
asistent a bude také pokračovat v doškolování zaměstnanců místní 
nemocnice v kurzu sanitář. V praktické výuce využívá mnoho moderních 
zdravotnických pomůcek, významnou část zakoupila ze zdrojů 
grantového systému v ČCE.

Škola nadále nabízí také integraci studentům se zvláštními potřebami 
a vede jejich spolužáky cestou přímé zkušenosti k poskytování pomoci 
a k projevům autentické solidarity.

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

Hudební konzervatoř s možností zaměření na církevní hudbu, ve šk. roce 
2016/17 zde studovalo 123 studentů různých hudebních oborů, zájem 
o studium na KEA v Olomouckém kraji se zvyšuje. Škola absolventy 
úspěšně připravuje pro studium na vysokých školách s uměleckým nebo 
s pedagogickým zaměřením.

Další uplatnění absolventů:
• v oblasti umělecké praxe – komorní hráči (pěvci), sólisté v koncertním 

provozu, orchestrální hráči (sboroví zpěváci), korepetitoři, hudební 
redaktoři, církevní hudebníci (pěvci) při bohoslužbách, sbormistři 
církevních sborů a dirigenti církevních souborů

• v pedagogické praxi jako umělecko -pedagogičtí pracovníci, církevní 
kantoři

• v oblasti veřejného kulturního a hudebního života nebo hudebního života 
v církvi

Během studia se žáci aktivně účastní uměleckého a kulturního života 
města Olomouc, dále jsou aktivními účastníky výročí pořádaných ČCE. 
Škola pořádá koncerty pro veřejnost. Ve školním roce 2017/18 také pořádala 
velký projekt společně s Moravskou fi lharmonií Olomouc a místními ZUŠ. 
Oblíbené jsou absolventské koncerty a letní soutěž mladých konzervatoristů 
Olmik, požadavky na provedení koncertů přicházejí i z dalších měst a médií. 
Spirituál vytváří podmínky pro prezentaci školy mezi sbory ČCE. Učitelé 
předmětu Církevní hudba a zpěv L. Moravetz a F. G. Krušina připravují se 
svými studenty hudbu pro školní bohoslužby a koncerty v evangelickém 
kostele. Pěvecký sbor KEA také navštívil Středisko Diakonie v Sobotíně. 
V rámci hudebně dramatického studia připravili studenti a pedagogové 
výchovné představení pro školky a hudebně pohybový projekt, inspirovaný 
Moravskými dvojzpěvy A. Dvořáka.

Mnozí studenti se účastní soutěží a někteří získali i významná ocenění – 
např. Z. Zámečníková vyhrála v soutěži Pražský pěvec 1. místo za 
interpretaci a cenu absolutního vítěze.

Konzervatoř nabízí zázemí studentům, varhaníkům a budoucím 
církevním kantorům v rámci tříletého externího studia při SCHEA (Seminář 
církevní hudby Evangelické akademie), rozšiřuje nabídku studijních oborů, 
ve spolupráci se zahraničními dárci i z darů naší církve rozšiřuje nabídku 
nástrojového vybavení, z grantového fondu ČCE získala prostředky na 
nákup cembala.
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Práce s mládeží
Práci s mládeží na celocírkevní úrovni zajišťuje oddělení mládeže, realizuje 
akce, které jsou nad rámec činností jednotlivých sborů a seniorátů.

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

Oddělení mládeže má nyní dva zaměstnance: vedoucí a referentku. 
Pozice faráře pro mládež není v tuto chvíli obsazena, nový kandidát 
se hledá. Hlavní náplní faráře pro mládež je terénní práce, pomoc při 
přípravě celocírkevních akcí pro mládež. Také se účastní setkávání mládeže 
v jednotlivých seniorátech ČCE.

Více informací o akcích pro mládež je uveřejněno na 
http://mladez.evangnet.cz nebo na Facebooku „Evangelická mládež“.

Rok 2017

V uplynulém roce proběhlo pod oddělením mládeže několik akcí. Obecně 
jsme zaznamenali nárůst účasti z řad mladší mládeže.

V loňském roce jsme opět přizvali k účasti 9 mládežníků z Ukrajiny. Na 
jejich pobyt jsme získali grant od Ministerstva zahraničních věcí. Dotace 
od ministerstva byla 60 000 Kč. Mládež měla možnost vycestovat do České 
republiky a navštívit kemp mládeže Pod jednou střechou, který se konal ve 
Strmilově. Na této akci také uspořádali večer, kde mluvili o životě, o aktuální 
situaci na Ukrajině a uvařili tradiční jídlo ukrajinské kuchyně. Účastnilo 
se 30 mládežníků z celé republiky a 5 vedoucích z řad COMu a dalších 
aktivních mladých lidí. Tuto akci pořádá oddělení mládeže ve spolupráci se 
SEM v ČR z.s.

Dva ukrajinští účastníci z této skupiny navštívili navazující International 
Camp v Herlíkovicích.

11. ročník International Campu se odehrál v létě, pod vedením 
Jana Lavického (vikář ČCE) a Alistera Murraye (duchovní, The Church of 
Scotland), který byl vedoucí již podruhé. Většina účastníků pocházela ze 
zahraničí, nejvíce byla zastoupena Velké Británie (Skotsko) a Ukrajina. 
Z Ukrajiny se nám podařilo kontaktovat a pozvat k účasti mladé lidi 
z válečné oblasti Žitomiru. Téma jsme nazvali „Putting on the Whole 
Armour of God“.

Úspěšně také proběhl tradiční Bigbítový kurz, který se konal v Křížlicích. 
Účastníci během jednoho týdne cvičili na hudební nástroje – baskytara, 
kytara, klávesy, bicí pod odborným vedením lektorů. Závěrečným vrcholem 
byly již tradiční bigbítové bohoslužby v místním kostele.

Podařilo se nám obnovit letní kurz pro mladší mládež. Vybrali jsme místo 
Hradiště u Nasavrk, kde se v minulosti kurzy mládeže odehrávaly. Akce 
proběhla v měsíci srpnu, vedly ji dvě farářky ČCE.

Mládež mohla také přiložit ruku k dílu na jarní a letní brigádě 
v Herlíkovicích. Tuto brigádu jsme spoluorganizovali se SEM přátelé 
Herlíkovic. Pomáhalo se v areálu Horského domova. 

Po roce se v létě opět uskutečnil Ekumenický autobus do Taizé, kterého se 
účastnilo 48 mladých lidí. Ve francouzské komunitě strávili celý týden. Akce 
byla spoluorganizována a fi nančně podpořena Ekumenickou radou církví – 
Komisí pro mládež, přispěli 17 840 Kč.

27. ročník Sjezdu (nejen) evangelické mládeže se uskutečnil v Jablonci 
nad Nisou. Od Ministerstva kultury jsme získali dotaci 100 000 Kč. 
Pomohla zaplatit část nájmů a nákladů na propagaci. Téma „Wanted: Bůh“ 
bylo zaměřeno na hledání Boha v mnoha oblastech našeho života. Těší nás, 
že účast každým rokem roste, podílí se na tom dorůstající mladší 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)
• 6 českých sborů v zahraničí (Chorvatsko, Polsko, Rumunsko, Srbsko, 

Ukrajina)

Hlavní události r. 2017
• Zahájení postní sbírky v Erlangen/SRN – vystoupení pěveckého sboru 

ECHO Zlín, pódiová diskuze na téma Spravedlivá Evropa, společenský 
večer

• 500 let reformace:
• Německý evangelický Kirchentag v Berlíně a Wittenbergu (z ČR 

cca 100 účastníků)
• Světová reformační výstava ve Wittenbergu (týdenní program 

v Nebeském stanu Světového luterského svazu spolu se Slezskou 
evangelickou církví – diskuzní fóra, komentované výstavy, ekologický, 
pěvecký a vzdělávací workshop, prezentace diakonických projektů, 
koncerty, bohoslužby)

• Oslava 500 let reformace v Ratiboři – 10 ekumenických hostů
• Česko -německá putovní výstava o dějinách reformace v Českých 

zemích – cca na 20 místech po celé ČR, výstava putuje i v dalším roce
• Valné shromáždění Komise církví pro migranty v Evropě – spoluúčast při 

organizaci, cca 60 účastníků z celé Evropy, hlavní téma: Neměj strach, 
ale naději!

• Valné shromáždění Světového luterského svazu ve Windhoek/Namibii – 
do rady SLS byla poprvé zvolena Češka, členka ČCE Olga Navrátilová
Další aktivity

• vyslali jsme delegáty na 25 studijních seminářů a tematických konferencí 
v ČR i v zahraničí

• měli jsme zastoupení na 20 ofi ciálních akcích v zahraničí 
(synody, církevní slavnosti, ofi ciální 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
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Hospodaření ČCE
V roce 2017 činily náklady ústředí Českobratrské církve evangelické 
534 134 tis. Kč a výnosy 532 119 tis. Kč. Výsledkem hospodaření je ztráta ve 
výši 2 015 tis. Kč, která je kryta rezervním fondem.

Nejvýznamnější položku nákladové části hospodaření tradičně tvoří 
mzdové náklady spojené se zaměstnaneckým poměrem duchovenských 
a ostatních zaměstnanců ČCE. V roce 2017 výše těchto nákladů činila 
106 613 tis. Kč.

Náklady na celocírkevní aktivity, tzn. na střediska ÚCK, poskytující 
služby celocírkevního rozsahu, na poradní odbory a komise a na církevní 
tisk, dosáhly částky 15 817 tis. Kč.

Na provoz, opravy a investice spojené s nemovitým majetkem ÚCK 
bylo v roce 2017 vydáno 7 041 tis. Kč a na činnost církevních rekreačních 
středisek 12 465 tis. Kč.

Specifi ckou část výdajů povšechného sboru tvoří fi nanční příspěvky, 
poskytnuté v rámci grantového programu Diakonických a rozvojových 
projektů (DaRP). Tyto příspěvky byly v roce 2017 poskytovány poprvé 
a jejich souhrnná výše činila 5 026 tis. Kč.

Dominantním zdrojem příjmů Českobratrské církve evangelické 
je příspěvek státu na činnost, poskytovaný v souvislosti s nabytím 
účinnosti zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi 

a náboženskými společnostmi. V roce 2017 ČCE obdržela příspěvek ve výši 
74 661 tis. Kč. Z tohoto příspěvku jsou hrazeny mzdové náklady kazatelů, 
pastoračních pracovníků a členů SR, obnova církevního majetku přes 
Jeronýmovu jednotu a částečně i provoz Ústřední církevní kanceláře.

Významné fi nanční zdroje povšechného sboru tvoří provozní výnosy 
z hospodářské činnosti. Jedná se zejména o výnosy z pronájmů nemovitostí 
ve vlastnictví ÚCK, výnosy z ubytování v církevních rekreačních střediscích 
a o tržby z prodeje zboží a služeb.

Další zdroj příjmů v hospodaření ČCE tvoří dary, celocírkevní repartice, 
příspěvky z Personálního fondu a dalších fondů v majetku ÚCK. V roce 2017 
tvořila celková suma takto přijatých příspěvků 28 854 tis. Kč.

Vedle provozních výnosů ovlivňují hospodaření povšechného sboru také 
výnosy z prodeje movitého a nemovitého majetku a výnosy z fi nančních 
operací.

Podrobná struktura nákladů a výnosů je patrná z výkazu zisku a ztrát za 
rok 2017.

Účetní závěrka v nezkrácené verzi je k nahlédnutí na adrese: https://
www.ustredicce.cz/rubrika/815-Ustredni -cirkevni -kancelar -Dokumenty-
-Ekonomika -a-ucetnictvi/index.htm
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Stavební a investiční činnost
Českobratrská církev evangelická je z pohledu samostatných právních 
subjektů dělena na ústředí církve, dále pak má 14 seniorátů a 251 farních 
sborů. Ve vlastnictví těchto právních subjektů je v souhrnu evidováno 
celkem cca 440 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 od 
státu příspěvek na činnost, ze kterého je možno částečně hradit opravu 
a údržbu církevního majetku. Pro rok 2017 byla z tohoto příspěvku na 
činnost vyčleněna na opravu a údržbu církevního majetku částka ve výši 
1 350 000 Kč. V přepočtu na jeden objekt to představuje pro rok 2017 částku 
3 068 Kč.

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

Toto zvláštní zařízení církevní služby fi nančně podporuje obnovu 
a výstavbu církevních budov nebo i opravy nákladného vybavení, jako 
jsou např. varhany. Z tohoto důvodu shromažďuje fi nanční prostředky 
od členů naší církve, ale i od zahraničních dárců a podpůrných organizací 
a využívá i prostředků vyčleněných k tomuto účelu z příspěvku státu na 
činnost. 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, a s ekumenickým 
odborem ústřední církevní kanceláře. Postavení, činnost a struktura je 
upravena statutem Jeronýmovy jednoty a Pracovním řádem díla JJ.
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Srovnání sbírek Jeronýmovy jednoty v letech 2016 a 2017

Seniorát

r. 2016 r. 2017 meziroční srovnání 
(2017–2016)SD(2/3) HDL JTD sbírky celkem SD (2/3) HDL JTD sbírky celkem

Pražský 270 341 120 176 85 670 476 187 304 235 139 470 75,019 518 724 42 537

Poděbradský 111 853 48 521 29 434 189 808 111 314 52 805 26 145 190 264 456

Jihočeský 27 017 16 689 13 609 57 315 32 900 20 096 10 095 63 091 5 776

Západočeský 102 000 42 865 35 724 180 589 98 000 42 652 32 250 172 902 -�7 687

Ústecký 29 166 23 561 10 405 63 132 32 270 24 324 11 494 68 088 4 956

Liberecký 55 725 22 474 10 417 88 616 60 607 27 709 10 297 98 613 9 997

Královéhradecký 95 000 39 942 19 960 154 902 105 000 49 462 16 962 171 424 16 522

Chrudimský 134 563 80 729 38 871 254 163 135 182 87 878 42 912 265 972 11 809

Poličský 161 000 33 343 16 742 211 085 153 000 38 177 15 806 206 983 -�4 102

Horácký 238 446 59 862 31 951 330 259 236 860 75 210 37 749 349 819 19 560

Brněnský 348 000 110 289 61 884 520 173 349 300 119 209 60 288 528 797 8 624

Východomoravský 540 000 121 315 72 745 734 060 563 574 143 430 68 338 775 342 41 282

Moravskoslezský 156 870 92 445 55 853 305 168 157 074 96 200 51 121 304 395 -�773

Ochranovský 11 310 12 845 8 645 32 800 11 500 15 510 8 740 35 750 2 950

ostatní dárci 29 600 21 210 1 120 51 930 36 560 1 048 1 200 38 808 -�13 122

2 310 891 846 266 493 030 3 650 187 2 387 376 933 180 468 416 3 788 972 138 785

Vývoj sbírek ve prospěch JJ za období let 2009–2017
Název sbírky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

SD 2 418 883 2 343 587 2 412 741 2 311 024 2 254 447 2 257 575 2 374 631 2 310 891 2 387 376

HDL 842 656 825 749 815,370 839 628 860 684 889 805 906 151 846 266 933 180

JTD 454 612 465 585 435 979 447 228 507 056 487 318 490 514 493 030 468 416
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Státní příspěvek Ministerstva kultury ČR na opravu a údržbu církevního majetku v roce 2017
Strmilov 120 000 oprava střechy a odvodnění kostela v Zahrádkách

Nejdek 251 425 obnova střechy fary

Libštát 50 000 odvlhčení a generální rekonstrukce přízemí fary

Vsetín -Dolní sbor 50 000 oprava interiéru kostela

Celkem přiděleno 471 425



19

Ústřední archiv ČCE
Ústřední archiv ČCE spravuje archivní fondy o celkovém rozsahu cca 500 
bm. Jde o archiválie vzešlé z činnosti ústředních orgánů ČCE a jejích 
předchůdkyň (ev. církví a.v. a h.v. v Čechách a na Moravě do roku 1918). 
Z dalších fondů církevně -správních jsou zde deponovány některé fondy 
seniorátní. Archiv také uchovává písemnosti některých církevních ústavů, 
školních institucí, spolků a pozůstalosti osobností, činných na poli církve. 
Součást ÚA ČCE tvoří katalogizovaná sbírka inkunábulí a starých tisků, 
prezenční knihovna i trojrozměrné předměty z bývalého Muzea Husova 
domu.

Náplň činností Ústředního archivu ČCE:
• 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 

badatelům, evidence návštěv a předložených archiválií na badatelských 
listech; externí kontakt s badateli – telef. a písemné vyřizování dotazů, 
rešerše

• prezentace archivu – publikační činnost, výstavy
• 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 2017

Badatelna ÚA ČCE byla v provozu po celý rok s výjimkou července a srpna. 
Studovalo zde 33 badatelů při 85 návštěvách, z nichž část tvořili VŠ studenti 
a pedagogové, využívající archivní materiál jako podklad k odborným 
publikacím či závěrečným diplomovým a disertačním pracím.

Začaly přípravné práce k digitalizaci archivních materiálů a sepsání 
odborných článků, souvisejících s historií sjednocení evangelíků v českých 
zemích (1918) pro ČB a web 100 let ČCE.

Probíhalo pořádání fondů Moravská superintendence h.v., Kostnická 
jednota, katalogizace sbírky církevních časopisů, obsahujících údaje 
k historii ČCE i evang. církví a.v. a h.v. a inventarizace fondu Německá 
evang. církev v Čechách, na Moravě a ve Slezsku v programu Janus, 
deponovaném v NA.

Došlo k jednání ohledně deponace fondu Pražský seniorát ČCE 1919–
1991 (rozsah 10,90 bm) do Archivu hl. m. Prahy a proběhlo deponování 
arch. fondu Vsetínský seniorát ČCE 1918–1952 (cca 0,33 bm) do SOkA ve 
Zlíně, kde byl zařazen do fondu stejného obsahu. Do ÚA ČCE byly z ETF 
UK v Praze přijaty zlomky osobních pozůstalostí, jejichž větší část se zde 
již nacházela. Převzata byla také písemná pozůstalost a notový materiál po 
klavíristce Anně Heryánové, u které se do budoucna počítá s deponováním 
v Českém muzeu hudby.
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Komunikace s veřejností a médii, 
publikační činnost

Vytvářet pozitivní obraz církve ve společnosti jsme se snažili po celý rok 
2017. Prezentaci církevních aktivit, důležitých rozhodnutí nebo komentářů 
k aktuálnímu dění šíříme více kanály ve snaze dostat informace do širokého 
povědomí.

Počátkem roku jsme spustili nové webové stránky církve (e -cirkev.cz). 
Ve zcela nové grafi ce stránky nabízejí na stejné adrese přehlednější web 
se základními informacemi o církvi a lze na něm nalézt to nejdůležitější 
z aktuálního dění. Přinášejí stručný vhled do bohaté historie, současnosti 
i do budoucích plánů, informace o tom, čemu jako křesťané věříme, jak 
vypadá církevní život a kde je možné se s námi setkávat. Zájemci snadno 
naleznou vše potřebné o vzdělávání nebo diakonické práci. Nechybí 
odpovědi na aktuální témata, jakými jsou fi nanční vyrovnání státu 
s církvemi nebo přechod na samofi nancování. Pro ty, kdo hledají spíše 
praktické informace pro sbory či kazatele, vznikly webové stránky ústředí 
církve (www.uckcce.cz), na nichž jsou shromážděny informace o agendách 
Ústřední církevní kanceláře ČCE, o synodní radě a synodu.

Hojně komunikujeme s médii a využíváme profi ly naší církve na 
sociálních sítích Facebook (www.facebook.com/ceskobratrskacirkev) 
a Twitter (www.twitter.com/Ecirkev) a kanál na YouTube. Jednou měsíčně 
rozesíláme e -mailový newsletter zájemcům o aktuální informace o dění 
v církvi.

Výraznými událostmi roku 2017 byly akce spojené s 500. výročím světové 
reformace. Vše začalo již v listopadu 2016, kdy do Prahy přijel reformační 
kamion, který putoval Evropou po významných místech reformace 
a jehož cesta končila v červenci 2017 v Lutherově městě Wittenbergu. 
Mediálně úspěšný byl německý Kirchentag, odkud jsme měli několik živých 
rozhlasových vstupů. Celocírkevní oslavy výročí reformace za účasti členů 
církve i zahraničních partnerů se konala v září v Ratiboři. Nemalý zájem 
o tuto událost byl ze strany rozhlasu i tištěných médií.

V oblasti mediální práce vznikají také časopisy Český bratr a Nota nebe, 
Sbírka kázání a Ekumenický bulletin pro zahraniční zájemce.

Časopis Český bratr je měsíčník, určený zejména členům církve. Vychází 
od roku 1924. Čtenářům předává aktuality z dění v církvi, pozvánky, 
reportáže, rozhovory se zajímavými lidmi či komentáře k současnému 
dění. V roce 2017 byl celoroční cyklus zaměřen na výročí reformace 
a jednotlivá čísla rozpracovávala témata, která mají přesah do současného 
života společnosti. Názvy čísel byly například „Od knihtisku k facebooku“, 
„Rebelové v taláru“, „Cesty ke smíření a odpuštění“ a podobně. Náklad 
časopisu je 2900 kusů, roční předplatné je 290 korun a rozsah se pohybuje 
mezi 48 a 52 stranami. Časopis má i webové stránky www.ceskybratr.cz 
a profi l na sociální síti Facebook.

Nota nebe je časopis nejen pro mladé evangelíky, který navazuje na 
časopis Bratrstvo. Název vznikl jako přesmyčka ze slov Nota bene. Nebe 
i proto, že v sekulárním světě je nebe srozumitelný a nenásilný pojem, 
související s Bohem, vírou. Časopis je moderní, aktuální a nevyhýbá se ani 
kontroverzním tématům. Problémy dnešního světa refl ektuje křesťanskou 
optikou. Vychází deset čísel ročně, náklad je 750 kusů. Roční předplatné činí 
250 Kč. Časopis má i webové stránky www.notanebe.cz a profi l na sociální 
síti Facebook.

V roce 500. výročí reformace vyšly v nakladatelství Kalich čtyři publikace:

Martin Luther: Bůh je rozpálená pec plná lásky
Kniha je koncipována jako slovník Lutherových myšlenek a vizí, jež 
pocházejí z kratších i obsáhlejších prací. Hesla jsou řazena abecedně; 
nejobsáhlejší položky se týkají víry, Boha, Krista, smrti, lásky a církve, 
jednoznačně však vede heslo křesťan asi s 50 citacemi. Hesla jsou přehledně 
řazena i v obsahu na konci knihy. Přečteme si i krátkou Lutherovu biografi i. 
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Překladu se ujali čtyři elitní teologové z prostředí pražské Evangelické 
teologické fakulty: Petr Gallus, Ondřej Kolář, Ondřej Macek a Jan 
Zámečník.

Martin Luther: Menší a větší katechismus
Dva svazky společně – stručnější katechismus, hutný a prostý, 
a podrobnější, kde Luther jednotlivé články popisuje a vysvětluje. Za vše 
hovoří ukázka z předmluvy: „Martin Luther všem věrným a zbožným 
farářům a kazatelům. Milost, milosrdenství a pokoj v Ježíši Kristu, našem 
Pánu. K nabídce tohoto katechismu neboli křesťanského učení, v této krátké, 
prosté a jednoduché formě, mě přinutily žalostná nouze a bídný nedostatek, 
které jsem shledal, když jsem byl vizitátorem. Bože, kolik bídy jsem viděl! 
Prostí lidé – zvláště na venkově – nevědí zhola nic o křesťanském učení. A žel 
i mnozí faráři jsou velmi neobratní a jen málo způsobilí vyučovat. Všichni se 
chtějí nazývat křesťany, být pokřtěni a užívat svaté svátosti, neumí však ani 
Otčenáš ani Vyznání víry či Desatero přikázání.“

Albrecht Beutel: Martin Luther
Překladatelům se jednalo o to, vydat v češtině o Lutherovi knihu, která 
bude srozumitelná, bude se zabývat i tím, co na Lutherovi není tak slavné, 
a zároveň nebude moc dlouhá, aby si ji přečetli nejen odborníci. Autorem 
knihy o muži své doby, který viděl dopředu, a o době, ve které Luther žil, je 
Albrecht Beutel, německý profesor církevních dějin v Münsteru.

Ondřej Macek, Lenka Ridzoňová: O bouřce, Bibli a Martinu Lutherovi
Přestože je kniha věnována především dětem, označení „kniha pro děti“ 
by nebylo zcela přesné. Stručný a přehledný životopis Martina Luthera, 
který publikace přináší, má jistě potenciál oslovit i starší čtenáře. S lehkostí 
a svěžestí knížka seznamuje se základními obrysy Lutherova příběhu, aniž 
by se čtenáři zalkli hutným teologickým či historickým textem nebo přehršlí 
dat a termínů. Milým oživením jsou ilustrace Lydie Férové.
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Diakonie ČCE
Diakonie Českobratrské církve evangelické je druhým největším nestátním 
poskytovatelem sociálních služeb v České republice. Denně pomáhá tisícům 
klientů v různých nepříznivých životních situacích – rodinám s dětmi, 
lidem s postižením, lidem v nouzi, seniorům i umírajícím. Věnuje se také 
humanitární pomoci a rozvojové spolupráci v zahraničí.

Své služby Diakonie nabízí ve více než 130 zařízeních po celé republice. 
Poskytuje 140 registrovaných sociálních služeb, 7 zdravotních služeb, 
3 služby sociálně právní ochrany dětí a další. Vytváří rovněž chráněná 
pracovní místa pro lidi s postižením. Pracuje zde více než 1700 zaměstnanců 
a 1000 dobrovolníků.

Péče a podpora, poskytovaná v zařízeních Diakonie, směřuje k tomu, 
aby klienti mohli žít v co největší míře svým běžným a důstojným způsobem 
života.

Služba Diakonie vychází z evangelia o Boží lásce a z příkladu služby 
Ježíše Krista. Její čtyři hodnoty vyjadřuje věta: „Diakonie tvoří společenství, 
které v milosrdenství a s nadějí fortelně pomáhá potřebným.“

Svou činnost obnovila Diakonie v roce 1989, a navazuje tak na 
předválečnou Českou Diakonii.

Kontakty
Belgická 22, 120 00 Praha 2 – Vinohrady
tel.: 242 487 811–2
e -mail: info@diakonie.cz
www.diakonie.cz
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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

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
solafi de@mbox.vol.cz

Luhačovice
Dům Doubravka
Masarykova 273
763 26 Luhačovice
tel.: +420 739 544 368
doubravka.luhacovice@seznam.cz
http://doubravka.wordpress.com
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Poděkování dárcům
V roce 2017 získala Českobratrská církev evangelická podporu od subjektů 
státní správy, samosprávy, nadací a dalších dárců. I díky této velkorysé 
podpoře jsme mohli realizovat své projekty.

Státní správa

• Ministerstvo kultury ČR fi nančně podpořilo realizaci Sjezdu (nejen) 
evangelické mládeže v Jablonci nad Nisou, organizovaného Oddělením 
mládeže a Celocírkevním odborem

• Ministerstvo zahraničních věcí ČR poskytlo fi nanční podporu projektu 
„O letních prázdninách do Čech“

• Senát Parlamentu České republiky podpořil konferenci Martin Luther 
pro dnešek, pořádanou v prostorách Senátu dne 20. 10. 2017

Samospráva

• Městská část Praha 1 fi nančně podpořila restaurování sochy mistra 
Jana Husa na průčelí Husova domu v Jungmannově ulici č. 9, Praha 1 
z programu „Ochrana kulturního dědictví“

• Hlavní město Praha poskytlo dotaci na repasování oken v uliční části 
Husova domu v Jungmannově ulici č. 9, Praha 1

• Město Jablonec nad Nisou fi nančně podpořilo Sjezd (nejen) evangelické 
mládeže v Jablonci nad Nisou

Nadace a nadační fondy

Nadační fond Věry Třebické -Řivnáčové podpořil v roce 2017 celkem 
6 projektů:
• Publikace Církev v proměnách času III
• Kirchentag Berlin, květen 2017
• Vydání čtyř českých publikací o Martinu Lutherovi k 500. výročí počátku 

reformace

• Česko -německá putovní výstava o reformaci v Českých zemích
• Publikace o Jeronýmu Pražském
• 500 let evropské reformace – slavnost v Ratiboři, 10. 9. 2017

Česko -německý fond budoucnosti podpořil v roce 2017 tyto 3 projekty:
• Český překlad dvou publikací k 500. výročí začátku luterské reformace
• Česká účast na slavnostním zahájení postní sbírky Evangelické luterské 

církve v Bavorsku 4. – 5. 3. 2017, Erlangen, SRN
• Česko -německá putovní výstava o reformaci v Českých zemích

Zahraniční dárci

• Evangelická církev v Německu (EKD)
• Evangelická luterská církev v Bavorsku
• Evangelická luterská církev Saska
• Evangelická církev v Badensku
• Evangelická církev v Hesensku-Nasavsku
• Evangelická církev ve Falci
• Evangelická církev v Porýní
• Evangelická jednota bratrská
• Skotská církev
• Společenství evangelických církví v Evropě
• Pomocné dílo evangelických církví ve Švýcarsku (HEKS)
• Pomocné dílo Gustava Adolfa (GAW)
• Německé kulturní fórum střední a východní Evropy
• Svaz evangelických církevních hudebníků v Německu (VEM)
• Svaz pěveckých sborů v evangelické církvi v Německu (CEK)
• Schröterova nadace
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Dary zahraničních partnerů pomohly následujícím okruhům aktivit:
Letní tábory, rekonstrukce církevních budov, vybavení pro církevní subjekty, 
sociální práce, práce s dětmi a mládeží, publikace a výstavy, církevní hudba, 
výročí 500 let reformace

Firemní a soukromí sponzoři:
Firma Škoda Auto, a. s. Mladá Boleslav darovala peněžní prostředky na 
realizaci projektu „Pobyty pro děti s postižením v Táboře Jana Amose 
Komenského v Bělči nad Orlicí“ v rámci grantového programu „ŠKODA 
dětem“.

Společnost Conseq fi nančně podpořila letní tábory pro děti, 
organizované Českobratrskou církví evangelickou

Individuální dárci
Po celý rok podporovali mnozí jednotlivci fi nančně, 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.
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Výrok auditora
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky organizace Českobratrská 
církev evangelická (dále také „Organizace“), sestavené na základě českých 
účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2017, výkazu zisku 
a ztráty za rok končící 31. 12. 2017 a přílohy této účetní závěrky, která 
obsahuje popis použitých podstatných metod a další vysvětlující informace. 
Údaje o Organizaci jsou uvedeny v bodě a) přílohy této účetní závěrky.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz 
aktiv a pasiv organizace Českobratrská církev evangelická k 31. 12. 2017 
a nákladů a výnosů  a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2017 
v souladu s českými účetními předpisy.

22HLAV, s. r. o.
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