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(synodní senior)
Pavel Stolař
(1. náměstek synodní kurátorky)

synodní rada
funkční období od listopadu 2009
do listopadu 2015 (zleva):
Daniel Ženatý
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Úvodní slovo
V existenci Českobratrské církve evangelické se setkávají dva prvky, které jsou určující pro její
život. Výroční zpráva zachytí spíše jen jednu, tedy podobu organizace, která hospodaří, pracuje
s lidmi, dodržuje vnitřní směrnice a veškerou legislativu, pohybuje se mezi ostatními institucemi,
chová se podobně jako její okolí, soutěží o granty, hledá sponzory nebo usiluje o dobrou pověst
a o své místo na slunci. Takovou organizaci na následujících stránkách opravdu potkáte a bude
potěšením a povzbuzením pro nás všechny, když na nich naleznete něco, čím vás činnost a život
této církve zaujme.
Nedá mi to však, abych nezmínil i tu druhou stránku života církve, ačkoliv nebude v této výroční
zprávě příliš patrná. Církev skutečně působí navenek jako firma, mnohé vlastní, hlásí se k ní
desetitisíce až statisíce členů, je větší než kterákoliv politická strana. Mohla by existovat jako
společenství, které si může být jisto svým majetkem a vlastně i vlivem. Nebylo by nic divného
na tom, kdyby se tak chovala.
Ovšem ona se tak chovat nehodlá, nechce a možná ani nesmí. Církev není společnost s ručením
omezeným, není to ani akciovka, natož družstvo. Je to organizace, která tomu, kdo označení církev
rozumí, říká, že se hlásí k jiným kořenům a základům než jen k nějaké zakládací smlouvě nebo
zápisu do obchodního nebo jiného rejstříku. Církev věří, že žije z vazby na Ježíše Krista, toho, který
ji zaslíbil mnohé nadčasové benefity, pokud ona a ti, kdo do ní patří, budou připraveni v životě dávat
prostor jeho způsobům a jeho vůli. Protože vůle Ježíše Krista má co společného i s delším horizontem
výhledu, než jaký nám poskytuje naše schopnost plánovat a představovat si, čeká od svých věrných
a církve, aby v pozemských poměrech příliš nezdomácněla, aby si o sobě příliš nemyslela, ba dokonce,
aby se na sebe příliš nesoustřeďovala. Aby i ve všedních věcech ukazovala na něho jako na toho,
kdo jediný chce člověku spásu nabízet a dávat a tak oprošťovat jak od falešných a umělých nadějí,
tak i pozdějšího hořkého vystřízlivění a rozčarování.
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Mgr. Joel Ruml
synodní senior

Velice nás potěší, když něco z tvrzení předcházejícího odstavce bude zřejmé i ze stránek výroční
zprávy. Pokud se stane, že to tam nebude příliš zřejmé, pak existuje další možnost. A sice: opustit
tyto stránky a vydat se poznat život v některém ze sborů, které tvoří celek církve a ve svědectví těch,
kdo aktivně tvoří jejich život poznat ovoce vyznávání Krista jako Spasitele a Hlavu církve.
Jménem Synodní rady Českobratrské církve evangelické
Joel Ruml, synodní senior
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ČCE a její ústředí
studentští faráři (pracují při Evangelické teologické fakultě
UK – ETF UK), spirituálové (pracují na školách Evangelické
akademie – EA), nemocniční kaplani a celocírkevní kantor.
Dalšími zaměstnanci ÚCK jsou vedoucí tří rekreačních
středisek ČCE (v Bělči n.O., Herlíkovicích a Chotěboři).
Celkem má Ústřední církevní kancelář téměř 50 zaměstnanců.

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

ČCE je nejpočetnější protestantskou církví v České republice.
V roce 2009 měla 117 000 členů, 259 farních sborů
ve 14 seniorátech, 247 kazatelů (z toho 58 žen a 189 mužů)
a 12 pastoračních pracovníků (8 žen a 4 muži).
ČCE je spravována ve třech stupních. Základní částí
církve je místní sbor. Každá obec v České republice patří
k některému sboru ČCE. Sbory v jedné oblasti tvoří senioráty,
které dohromady vytvářejí povšechný sbor, tedy celou ČCE.
Sbor, seniorát i celá církev mají své představitele, správní
orgány i správní shromáždění. Struktura církve je tak plně
demokratická.
Synod je nejvyšší zákonodárné a řídicí shromáždění (parlament),
složené z volených poslanců. Synodní rada je nejvyšší, šestičlenný
správní orgán ČCE volený synodem, se sídlem v Praze. V čele
stojí nejvyšší představitelé církve: synodní senior (duchovní)
a synodní kurátorka (laik). Ústřední církevní kancelář (ÚCK)
pomáhá synodní radě plnit její úkoly, vyřizuje záležitosti
dané synodem, potřebami sborů, činností poradních odborů.
Synodní rada zřizuje ÚCK z odborníků pro jednotlivé úseky
církevní práce. Přímo v ústřední kanceláři (se sídlem v zadním
traktu Husova domu v Jungmannově 9) pracuje 36 zaměstnanců
ve 14 odděleních, která jsou rozčleněna do čtyř úseků (kancelář
vedoucí tajemnice, úsek personalistiky a vzdělávání, úsek
vnějších vztahů a úsek ekonomicko-provozní). K zaměstnancům
ÚCK patří ještě další pracovníci, které povolává synodní rada:
Českobratrská církev evangelická

V přední budově Husova domu v Jungmannově 9 je penzion
(Church pension – viz http://www.churchpension.cz/) –
možnost příjemného ubytování v centru Prahy, s kapacitou
22 pokojů, ubytování pro 56 osob.
ČCE navazuje na tradice české reformace, na hnutí husitské,
církev podobojí i Jednotu bratrskou, na církve evangelické
augsburského i helvetského vyznání, povolené v našich zemích
tolerančním patentem v roce 1781 a sloučené svobodným
rozhodnutím zástupců všech sborů na generálním sněmu roku
1918 v církev jedinou, která přijala jméno Českobratrská církev
evangelická. Vedle čilého bohoslužebného života farních sborů,
náboženské výchovy a církevního školství je jedním z hlavních
těžišť práce ČCE mnohostranná služba sociální péče, zaměřená
na staré, nemocné, postižené, lidi v nouzi, a to především
v zařízeních Diakonie ČCE, poradenská služba křesťanské
pomoci, duchovenská činnost v nemocnicích, v armádních
útvarech, nápravných zařízeních, v uprchlických táborech.
Významná je rovněž organizace práce s lidmi s postižením,
s rodinami s postiženými dětmi, příprava dalšího vzdělávání
dětí a mládeže, pořádání kurzů a jiných celocírkevních setkání
pro mládež, semináře a školení pro pracovníky s mládeží atd.
Důležité je také rozvíjení ekumenických kontaktů, a to jak
s ostatními církvemi v České republice, tak s partnerskými
církvemi v zahraničí a činnost v mezinárodních
církevních svazech.
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Kontakty
Rok 2009 byl bohatý na události:
v květnu proběhlo 3. zasedání 32. synodu, při kterém byla
zvolena nová synodní rada. V listopadu se potom konalo
mimořádné zasedání synodu, při němž byla nová synodní rada
slavnostně instalována a zahájila svoji činnost.
Členy synodní rady na období 2009–2015 jsou:
Joel Ruml – synodní senior, Lia Valková – synodní kurátorka,
Daniel Ženatý – 1. náměstek synodního seniora,
Pavel Stolař – 1. náměstek synodní kurátorky,
Eva Zadražilová – 2. náměstkyně synodní kurátorky,
Pavel Kašpar – 2. náměstek synodního seniora.
V Ústřední církevní kanceláři došlo během roku k zásadním
změnám (strukturálním i personálním), které vedla snaha
o profesionalizaci a větší efektivitu práce.
Během roku probíhala také tvorba nových webových stránek:
www.e-cirkev.cz a byla zahájena práce na nové koncepci
organizace a řízení správy ústředí církve.
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ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ
Ústřední církevní kancelář
Jungmannova 9
110 00 Praha 1
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Synodní rada ČCE	

224 999 211
e-cirkev@e-cirkev.cz
www.e-cirkev.cz

Sekretariát

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

Vedoucí tajemnice ÚCK	
Oddělení personální
Oddělení ekonomické

224 999 218
224 999 224
224 999 227
ekonomicke@e-cirkev.cz

Oddělení ekumenických
a zahraničních styků
Oddělení výchovy a vzdělávání
Oddělení mládeže
Oddělení právní
Oddělení knihovny a archivu
Oddělení provozní

224 999 216
ekumena@e-cirkev.cz
224 999 233
224 999 232
224 999 220
224 999 231
224 999 221

Fundraiser
Kancelář Jeronymovy jednoty
Redakce časopisu Český bratr
Redakce časopisu Bratrstvo
Redaktor webových stránek
Studentští faráři
Ústředí Evangelické akademie
Celocírkevní kantor
Churchpension
Koordinátor IT	

224 999 230
224 999 226
224 999 236
224 999 273
608 860 067
221 988 205
224 999 223
573 378 607
224 999 240
224 999 222
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Mapka
farních
sborů ČCE

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV
EVANGELICKÁ
(Stav k 31. 12. 2000)

I.

PRAŽSKÝ seniorát

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Benešov u Prahy
Beroun
Dobříš
Hořovice
Hvozdnice
Kladno
Libčice n. Vltavou
Praha 1 – Kliment
Praha 1 – evang. sbor
německého jazyka
Praha 1 – Salvátor
Praha 2 – Vinohrady
Praha 3 – Jarov
Praha 3 – Žižkov I.
Praha 3 – Žižkov II.
Praha 4 – Braník
Praha 4 – Modřany
Praha 4 – Nusle
Praha 4 – Spořilov
Praha 5 – Radotín
Praha 5 – Smíchov
Praha 6 – Dejvice
Praha 6 – Střešovice
Praha 8 – Libeň
Praha 8 – Kobylisy
Praha 9 – Horní Počernice
Praha 10 – Strašnice
Praha 10 – Uhříněves
Praha 10 – Vršovice
Sedlec-Prčice
Soběhrdy
Škvorec

II.

PODĚBRADSKÝ seniorát

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Brandýs nad Labem
Český Brod
Chleby
Kolín
Kovánec
Krakovany v Čechách
Křinec – Bošín
Kutná Hora
Libenice
Libice nad Cidlinou
Lysá nad Labem
Mělník
Mladá Boleslav
Mšeno u Mělníka
Neratovice – Libiš
Nymburk
Pečky
Poděbrady
Předhradí
Velenice
Velim
Zruč nad Sázavou

III.

JIHOČESKÝ seniorát

1
2
3
4
5
6
7
8
IV.
1
2
3
4
5
6
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České Budějovice
Jindřichův Hradec
Písek
Soběslav
Strakonice
Strmilov
Tábor
Volyně
ZÁPADOČESKÝ seniorát
Aš
Černošín
Dolní Bělá
Domažlice
Horní Slavkov
Cheb

StrÆnka 1

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Chodov u Karl. Varů
Chrást u Plzně
Karlovy Vary
Kdyně na Šumavě
Kralovice
Mariánské Lázně
Merklín u Přeštic
Nejdek
Ostrov
Plzeň – Korandův sbor
Plzeň – západní sbor
Podbořany
Přeštice
Rokycany
Sokolov
Stříbro
Teplá

V.

ÚSTECKÝ seniorát

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Děčín
Duchcov
Chomutov
Chotiněves
Kadaň
Krabčice u Roudnice n. L.
Libkovice pod Řípem
Litoměřice
Louny
Most
Roudnice nad Labem
Teplice
Třebenice
Ústí nad Labem
Žatec

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Hořice v Podkrkonoší
Hradec Králové
Hronov
Jičín
Klášter nad Dědinou
Kostelec nad Orlicí
Letohrad
Náchod-Šonov
Nový Bydžov
Semonice
Trutnov
Třebechovice pod
Orebem
Vrchlabí

VIII. CHRUDIMSKÝ seniorát
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Brandýs nad Orlicí
Bučina
Bukovka
Čáslav
Česká Třebová
Dvakačovice
Džbánov-Ústí nad Orlicí
Heřmanův Městec
Holice v Čechách
Horní Čermná
Hradiště
Choceň
Chrudim
Chvaletice
Lanškroun
Litomyšl
Lozice
Opatovice

VI. LIBERECKÝ seniorát
1
2
3
4

Česká Lípa
Doksy
Jablonec nad Nisou
Jilemnice

5
6
7
8

Křížlice
Liberec
Libštát
Nové Město
pod Smrkem
Rumburk
Šluknov
Varnsdorf

9
10
11

VII. KRÁLOVÉHRADECKÝ
seniorát
1
2
3
4

Bohuslavice nad Metují
Broumov
Černilov
Dvůr Králové nad Labem
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19
20
21
22
23
24
25

Pardubice
Přelouč
Semtěš
Sloupnice
Trnávka
Vilémov u Golčova
Jeníkova
Vysoké Mýto

IX. POLIČSKÝ seniorát
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
X.
1
2
3
4
5
6

Borová u Poličky
Hlinsko v Čechách
Jimramov
Krouna
Krucemburk
Polička
Proseč u Skutče
Raná u Hlinska
Svratouch
Telecí
HORÁCKÝ seniorát
Daňkovice
Horní Dubenky
Horní Krupá
Horní Vilémovice
Humpolec
Jihlava

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Moraveč
Nové Město na Moravě
Opatov
Sázava
Sněžné na Moravě
Strměchy
Telč
Třebíč
Velká Lhota u Dačic
Velké Meziříčí

XI. BRNĚNSKÝ seniorát
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Boskovice
Brno I
Brno II
Brno-Husovice
Brno-Židenice
Břeclav
Dambořice
Heršpice
Hrabětice
Hustopeče u Brna
Klobouky u Brna
Miroslav
Moravská Třebová
Nikolčice
Nosislav
Olešnice na Moravě
Prosetín u Bystřice
nad Perštejnem

18
19
20
21
22
23

Rovečné
Silůvky u Brna
Svitavy
Vanovice
Veselí
Znojmo

XII. VÝCHODOMORAVSKÝ
seniorát
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Hodonín
Hoš�álková u Vsetína
Hrubá Vrbka a Velká
nad Veličkou
Huslenky
Jablůnka
Jasenná
Javorník nad Veličkou
Kateřinice
Kroměříž
Kyjov
Leskovec
Liptál
Pozděchov
Prusinovice
Pržno
Ratiboř u Vsetína
Rusava
Růž�ka
Střítež nad Bečvou
Uherské Hradiště
Valašské Meziříčí
Velká Lhota
Vizovice
Vsetín (dolní sbor)
Vsetín (horní sbor)
Zádveřice-Raková
Zlín

XIII. MORAVSKOSLEZSKÝ
seniorát
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Bruntál
Český Těšín
Frýdek-Místek
Hodslavice
Hrabová
Hranice na Moravě
Javorník u Jeseníku
Jeseník
Krnov
Nový Jičín
Odry
Olomouc
Opava
Orlová
Ostrava
Ostravice
Prostějov
Přerov

19
20
21
22
23
24
25
26

Rýmařov
Suchdol nad Odrou
Šenov u Ostravy
Šternberk
Štramberk
Šumperk
Vítkov
Zábřeh na Moravě

XIV. OCHRANOVSKÝ
seniorát
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Jablonec nad Nisou
Koberovy
Potštejn
Praha
Rovensko pod Troskami
Tanvald-Smržovka
Turnov
Ujkovice
Železný Brod

1
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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, není nutné
členství v církvi.
V roce 2009 oddělení výchovy a vzdělávání uskutečnilo mnoho akcí a projektů, které můžeme
rozdělit do tří skupin:

2

• vzdělávací akce
• akce pro rodiny s dětmi
• dětské tábory

Vzdělávací akce
Mezinárodní seminář s heslem „Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v nedělní škole“.
Tento česko-německý odborný seminář se tematicky vztahoval k vydané publikaci Ve víře žít, ve víře
slavit. Seminář představil metodické dovednosti katechetické práce s dětmi v církvi a na základě
publikace Ve víře žít, ve víře slavit poukázal na spojitosti této práce na mezinárodní úrovni. Seminář
se konal za finanční podpory Česko-německého fondu budoucnosti.

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

Další velmi úspěšnou akcí oddělení byl seminář pro učitele nedělních škol. Tématem letošního
semináře byly příběhy ze Starého zákona. Účastníci měli též možnost seznámit se s novou
metodickou pomůckou Biblické domalovánky a naučit se s ní pracovat.
Během roku se uskutečnily dva kurzy pro laiky. Kurz pro laiky je týdenní biblický kurz, který je
určen presbyterům i ostatním laikům v církvi. Program je zaměřen jednak na výklad vybraných
biblických oddílů, jednak na některá aktuální témata (etická, společenská či kulturní).
Tyto semináře se u účastníků již mnoho let těší velké oblibě.
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Akce pro rodiny s dětmi

Dětské tábory

Oddělní výchovy a vzdělávaní pořádá rodinné pobyty během
celého roku. V roce 2009 jsme jich připravili třináct. Specialitou
mezi rodinnými pobyty je evangelizační kurz. Stejně jako každý
rok se tento rodinný kurz konal v církevním středisku v Bělči
nad Orlicí. Kurz byl nabitý biblickým a duchovním programem
zaměřeným na obnovu a prohloubení duchovního života.

V létě 2009 jsme pořádali čtyři letní tábory pro děti školního
věku. Novinkou byl stanový tábor ve volné přírodě. Děti bydlely
v tee-pee, učily se na zálesáckým dovednostem, jak přežít
v přírodě, rozdělat oheň a uvařit si jídlo v polních podmínkách.

Tři z rodinných pobytů byly určeny pro rodiny s dětmi
s postižením. Pro účastníky pobytů zajišťujeme nejen
psychologa, lékaře, fyzioterapeutku a zajímavý program,
ale i tým dobrovolníků, kteří pomáhají dětem s postižením.
Dobrovolníci, kteří se chtějí zúčastnit pobytu, musí absolvovat
instruktáž pro dobrovolníky pro práci s dětmi s postižením,
kterou připravuje a financuje naše oddělení.
Novinkou roku 2009 byl rekreační pobyt prarodičů s vnoučaty.
Pobyt se velmi povedl a zřejmě se stane stálicí v našem seznamu
pořádaných akcí.

A tradičně byl jeden tábor mezinárodní, účastnily se ho děti
z České republiky a děti a mládež z českého evangelického sboru
Bohemka na Ukrajině. Po skončení letního tábora byl pro děti
z Bohemky připraven zajímavý dvoudenní pobyt v Praze.
Další táborový pobyt byl určen pro děti s postižením.
Tento tábor je určen pro děti s mentálním či kombinovaným
postižením. Na táboře jsou děti celý týden bez rodičů,
obětavost dobrovolníků je bezmezná, protože mají
odpovědnost čtyřiadvacet hodin denně. Tábor a všechny
pobyty pro děti s postižením finančně podporuje
Českobratrská církev evangelická.

Speciální projekty
Vytvoření konferenčního centra v církevním objektu Herlíkovice.
V roce 2009 se nám podařilo vytvořit v rekreačním středisku
v Herlíkovicích prostor pro konání konferencí a seminářů.
Byl zde vybudován konferenční sál vybavený moderním
technickým zařízením a bylo vytvořeno potřebné zázemí
pro účastníky konferencí. Hned po vybudování byly
konferenční prostory využity. Vše proběhlo díky finanční
podpoře nadace GAW.

Českobratrská církev evangelická
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EVANGELICKÁ AKADEMIE
Ústředí Evangelické akademie
Jungmannova 9, 111 21 Praha 1
Úkolem ústředí je zastupovat zřizovatele při jednáních se školami a odpovědnými orgány,
koordinovat činnost škol a napomáhat jejich rozvoji. Ve školách studuje cca 1200 žáků a studentů
a pracuje cca 250 pedagogů. Důležitou součástí škol jsou školní faráři – spirituálové.
Bratrská škola – církevní základní škola
Rajská 300/3, 170 00 Praha 7, 283 870 423
ředitelka: Mgr. Pavlína Radová
bratrska@seznam.cz, www.bratrska.cz
Jde o základní školu 1. stupně s rozšířenou výtvarnou výchovou, s důrazem na integraci
a s programem individuálního vzdělávání (domácí). Školní rok 2008/09 zahájila škola s novým
vedením a z části obnoveným plně kvalifikovaným pedagogickým sborem. Po problematickém
školním roce 2007/08 začal stoupat zájem o školu ze strany rodičů potencioálních žáků i ze strany
odborné veřejnosti. Znovu nabytou výbornou úroveň potvrdila Česká školní inspekce.

2

Mgr. Martin Čech
ředitel Ústředí Evangelické akademie,
náměstek vedoucí tajemnice
pro úsek vzdělávání
tel. 224 999 223
cech@e-cirkev.cz

Evangelická akademie – Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola
Hrusická 2537/7, 141 00 Praha 4, 272 761 609
ředitelka: Mgr. Jitka Jarošová, skola@eapraha.cz, www.eapraha.cz
Dokladem toho, že vzdělávání na Evangelické akademii dosahuje nejvyšší kvality s tendencí
dalšího zlepšování je i certifikát systému managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001.
V denním studiu SOŠ je nabídnuto studium v oborech Sociální pečovatelství (zejména sociální
služba pro sociální službu seniorům a pro osobní asistenci lidem se zdravotním postižením)
a Sociální vychovatelství (zejména péče a organizace volného času dětí a dospělých s postižením).
V dálkovém studiu lze absolvovat obor Sociální činnost v prostředí etnických minorit (uplatnění
zejména v neziskových organizacích, na úřadech státní správy a samosprávy). Absolventi denního
i dálkového studia na VOŠ (Sociální práce a Sociální práce a pedagogika) mohou usilovat na ETF
UK o získání titulu Bc. Škola uzavřela smlouvu s Teologickou fakultou JU v Českých Budějovicích
o uznávání předmětů absolvovaných na EA.
Evangelická akademie, Vyšší odborná škola sociálně právní
Opletalova 6, 602 00 Brno 2, 542 221 741
ředitelka: Mgr. Hana Svobodová, vos@eabrno.cz, www.eabrno.cz
Škola vzdělává diplomované sociální pracovníky. Povedlo se: rozšíření spolupráce s dalšími
neziskovými organizacemi, např. s Diakonií ČCE, projekty včetně mezinárodních, prohloubení
spolupráce s teologickou fakultou v Českých Budějovicích a ETF UK v Praze na úrovni uznávání
VÝROČNÍ ZPRÁVA | 2009
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vzdělání absolventů (možnost titulu Bc.), obměna ICT zařízení
ve škole i v Domově mládeže, bohatá zahraniční spolupráce
(Finsko, Německo, Rakousko).
Studenti se připravují samostatně řešit různé sociální situace,
ověřují si své schopnosti na příslušných pracovištích při
odborných praxích. Různorodost typů pracovišť svědčí
o širokém a kvalitním záběru školy, např.: dětský dům,
psychiatrická léčebna, úřad práce, azylové centrum pro matky
s dětmi, Armáda spásy, pedagogicko – sociální zařízení,
Naděje, Diakonie, ÚSP, neziskové organizace i zařízení státní
správy a samosprávy.
Střední zdravotnická škola Evangelické akademie
Šimáčkova 1, 628 00 Brno-Líšeň, 542 213 593
ředitelka: Mgr. Hana Svobodová, cszs@eabrno.cz, www.eabrno.cz
Škola vzdělává studenty v maturitním oboru Zdravotnický
asistent (dříve všeobecná sestra) a v oboru Ošetřovatel
ukončeném výučním listem. Reference o absolventech
i praktikantech jsou velmi pochvalné.
Z úspěchů školy: celostátní koordinátor při tvorbě rámcového
vzdělávacího programu (model pro všechny školy v ČR) pro
obor ošetřovatel a pilotní škola pro realizaci závěrečných zkoušek
v oboru ošetřovatel, prohloubení spolupráce se střediskem
Diakonie Citadela, modernizace ICT zařízení, pokračování
projektů, které škole přinesly i finanční prospěch. Kontrola
ČŠI proběhla s velmi dobrým hodnocením.

zasedací místnosti, knihovny, učebny dramatické výchovy
i keramické dílny, pořízení dalších tří dataprojektorů
s příslušenstvím, nové sanační omítky v přízemí a nové sprchy
(podmínka provozování vlastní tělocvičny).
Konzervatoř Evangelické akademie
Wurmova 13, 779 00 Olomouc, 585 208 583
ředitel: MgA. František Fiala, ckonz@ckonz.cz, www.ckonz.cz
Jde o šestiletou hudební konzervatoř s rozšířenou nabídkou
předmětů zaměřených na studium církevní hudby. Studium
lze ukončit po čtvrtém ročníku maturitou či po šestém ročníku
absolutoriem. Škola připravuje absolventy zejména pro: studium
na vysokých školách s uměleckým nebo pedagogickým
zaměřením. Absolventi mohou najít také uplatnění v oblastech
umělecké praxe jako např. komorní hráči (pěvci), sólisté
v koncertním provozu, orchestrální hráči (sboroví zpěváci),
korepetitoři, hudební redaktoři, církevní hudebníci (pěvci) při
bohoslužbách, sbormistři církevních sborů a dirigenti církevních
souborů, umělecko-pedagogičtí pracovníci s odbornou
kvalifikací pro výuku na základních uměleckých školách
nebo jako umělecko-pedagogičtí pracovníci (církevní kantoři)
pověření ve svých církvích výchovou a uměleckým vzděláváním
mladých členů církevních souborů a mladých církevních
hudebníků, dále v oblasti metodiky se zaměřením na kultivaci
veřejného hudebního života nebo hudebního života v církvi,
v podnikatelských aktivitách kultury apod.

Střední odborná škola sociální – Evangelická akademie
Kladská 335, 547 01 Náchod, 491 426 044
ředitel: Mgr. David Hanuš, sekretariat@socea.cz, www.socea.cz
Škola je respektovanou institucí ve městě, regionu a mezi
církevními školami i SOŠ sociálními v celé ČR. Svědčí o tom
výborná spolupráce s vlastníkem budovy (město Náchod),
pozvánky na krajské akce i aktivity ředitele školy v O.s.
církevních škol a zařízení Anežka. Ve škole lze studovat
v denním studiu obory: Sociální činnost – sociální pečovatelství
a Sociální činnost – sociální vychovatelství. Jde o obdobnou
SOŠ, jako EA Praha.
Povedlo se: vybudování a vybavení – nové sborovny,
Českobratrská církev evangelická
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PRÁCE S MLÁDEŽÍ
Práci s mládeží na celocírkevní úrovni zajišťuje Oddělení mládeže
Cílová skupina
Oddělení mládeže pracuje pro mladé lidi ve věku 14–30 let z celé ČR. Je to primárně mládež ze sborů
ČCE, ale snažíme se, aby akce byly otevřené jak věřícím z jiných církví, tak necírkevní mládeži.
Poslání
Oddělení mládeže vzniklo v roce 2001. Jeho posláním je koncipovat výchovu evangelické mládeže
na celocírkevní úrovni a realizovat tuto koncepci. Koordinuje a nabízí takové aktivity a vzdělávání
mladým lidem, které není možné nabídnout na seniorátní či sborové úrovni.
Jeho cíle jsou
• šířit evangelium mezi mládež formami, které jsou jí blízké
• rozvíjet mládež duchovně, duševně, intelektuálně, sociálně
• nabízet prostor k setkávání mladým lidem stejného vyznání
• nabízet mladým lidem alternativu ke komerční kultuře
• rozvíjet u mládeže tvořivost, samostatnost a odpovědnost
• vést evangelickou mládež tak, aby dokázala pracovat pro druhé
• vychovávat k dobrovolnickému zapojení ve společnosti
• vést mladé lidi k otevřenosti, ekumeně
• nabízet možnosti zahraničních zkušeností a navázání mezinárodních kontaktů

2

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

Zaměstnanci
• tajemnice-farářka mládeže – vede oddělení, je celocírkevní farářkou pro mládež
• referentka oddělení mládeže – zajišťuje administrativní práci
• technická redaktorka časopisu Bratrstvo – obstarává technickou práci na časopisu vydávaném
oddělením
Spolupracovníci
Dalšími dobrovolnými spolupracovníky oddělení mládeže jsou členové Celocírkevního odboru
mládeže (COM). Tento orgán je poradním odborem synodní rady, která ho jmenuje. Tvoří ho
skupina devíti mladých lidí (čtyři kazatelé, pět laiků) volená vždy na dva roky a farář mládeže.

Realizované akce za rok 2009
Sjezd (nejen) evangelické mládeže
Sjezd (nejen) evangelické mládeže je celocírkevní setkání mládeže, které je pořádána každoročně,
střídavě ve větších městech Čech a Moravy. Je to největší církevní akce, která se takto pravidelně koná.
Cílem tohoto setkání je rozšiřovat mladým lidem obzory, rozvíjet je, učit je otevřenosti a novým věcem.

VÝROČNÍ ZPRÁVA | 2009
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V roce 2009 se setkání uskutečnilo v Kolíně na konci září.
Název „Pod vlivem“ inspiroval témata, kterými se zabývaly
připravené programy. Účastníci mohli navštívit vzdělávací,
kulturní, výtvarné, sportovní aktivity. Z řečníků a umělců,
kteří se účastnili dění v Kolíně, můžeme jmenovat např.:
MUDr. Karla Nešpora, primáře psychiatrické léčebny Bohnice,
PhDr. Danu Rabiňákovou, klinickou psycholožku, herce
Jaroslava Duška. Akce se zúčastnilo cca 550 lidí.
Finančně tuto akci podpořil T-mobil částkou 100 000 Kč,
MK ČR částkou 90 000 Kč a částkou 18 000 Kč město Kolín.
SEPRAM (Seminář pro pracovníky s mládeží)
Dvouletý cyklus čtyř víkendových setkání pro mladé lidi,
kteří se chtějí naučit pracovat s mládeží.
Připravené přednášky a praktická cvičení si kladou za cíl
zkvalitnit jejich práci se skupinou mládeže ve sborech
a na seniorátní úrovni. Zaměřují se na osobnostní a duchovní
rozvoj, způsoby organizace a metody práce s mládeží.
V letošním roce se uskutečnil poslední díl druhého
cyklu a první díl třetího cyklu Semináře. Připravili ho
zkušení pracovníci s mládeží z řad farářů i laiků ČCE.
Vyškoleno bylo po 15 účastnících.
SEPRAM byl podpořen částkou Kč 12 000 Kč F-nadace.
Kurzy pro mládež jsou týdenní zimní i letní pobyty
s programem, který je zaměřen jak biblicky, tak kulturně
ale i sportovně.
• Zimní biblické kurzy (Pro mládež nad 24 let,
Pro mládež mezi 14–18)
• Letní biblický kurz pro mládež
Biblické kurzy jsou tradiční akce ČCE, které mají za cíl
vzdělávání evangelické mládeže – jak ve znalostech, tak
ve schopnosti vést diskusi a prezentovat svůj názor.
Druhým, a stejně důležitým cílem, je otevírání nových
obzorů mladým lidem, aby byli přístupní novým informacím
a dnešnímu světu.
• Vodácká výprava (řeka Otava)
• Sportovní pobyt evangelické mládeže
Týdenní pobyt pro mladé lidi. Cílem tohoto pobytu byla
možnost pro každého vyzkoušet si širokou škálu sportů
(fotbal, volejbal, basketbal, futsal, hasketbal, softbal,
lukostřelba, nohejbal, kroket, pétanque, šipky, frisbee,
Českobratrská církev evangelická

cyklistika/turistika). Zároveň po sportovním programu
probíhaly praktické lekce sportovních masáží, protahování
a posilování, které vedla studentka fyzioterapie.
• Pobyt pro mládež ze střední a východní Evropy
Společný pobyt české evangelické mládeže ze sborů
v CZ, UA, RO, CRO. Mládež, která se zúčastnila tohoto
pobytu, přijela z českých evangelických sborů v zemích
východní Evropy. V těchto sborech se udržuje český
jazyk, česká kultura a také česká evangelická tradice.
Každý rok dává ČCE dětem a mládeži z těchto zemí možnost
navštívit vlast jejich předků.
Tento projekt byl podpořen dotací s MŠMT ve výši 15 317 Kč.

Akce pořádané ve spolupráci
s o.s. SEM v ČR
Dle Dohody o dlouhodobé spolupráci podepsané dne
15.1.2009 spolupracuje oddělení mládeže ČCE a o.s. SEM
na některých akcích pro mládež. O.s.SEM v ČR je organizace
s celorepublikovou působností, která sdružuje evangelickou
mládež http://www.semcr.cz/ . Spolupráce se týká zejména
kurzů a Sjezdu (nejen) evangelické mládeže. Smyslem spolupráce
je zdokonalování práce s mládeží, a to zejména v oblasti
předávání zkušeností a práce s dobrovolníky.
V rámci této spolupráce byly v roce 2009 zrealizovány
2 projekty, které byly velmi úspěšné.
SEM – sdružení evangelické mládeže, je občanské sdružení
(NNO) založené za účelem práce s dětmi a mládeží,
které vychází a je úzce propojeno s Českobratrskou církví
evangelickou. Jeho založení mělo tři cíle:
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1) Přivádět mladé lidi k samostatnosti a odpovědnosti. Usilovat
o to, aby akce pořádané církví, byly předány do kompetence
mládeže samé. Skrze přípravu a realizaci akcí chceme mládež
učit samostatnosti a uvést ji do praxe, kterou následně může
využít ve svých sborech.
2) Otevřít křesťanskou práci s mladými i mimo pole ČCE;
členům jiných církví, ale zejména lidem, kteří se k žádné
církvi nehlásí.
3) Získávání externích zdrojů na financování akcí pro mládež.
• Bigbítový týden – spoluorganizace s o.s.SEM v ČR
Pobyt pro ty, kdo se chtějí zdokonalit ve hře na hudební
nástroje s tvrdším zvukem.
Cílem tohoto již několikaletého projektu je budovat
v mladých lidech lásku k hudbě a to prostřednictvím rytmů
jim vlastním. Renomovaní lektoři se individuelně věnují
účastníkům týdenního pobytu. Společně na závěr kurzu
zorganizují veřejné bigbítové bohoslužby.
V tomto hudebním prostředí lze snáze sbližovat mládež
vyrostlou v církvi a mládež necírkevní – společný zájem
v hudbě otevírá prostor pro sdílení jiného rázu.
Tento projekt byl pod hlavičkou o.s.SEMv ČR podpořen
dotací s MK ČR ve výši 5 000 Kč.
• International youth camp „Freedom and liberation“ –
spoluorganizace s o.s.SEM v ČR
Mezinárodní týdenní pobyt, kterého se zúčastnili mladí lidé
z Evropy a USA. Tento camp má již několikaletou tradici.
Jeho cílem je mezinárodní dialog mezi mladými lidmi,
poznávání odlišných kultur a životních názorů, budování
ekumeny, navazování kontaktů, sbírání zkušeností.
Program letošního ročníku byl inspirován výročím pádu
totalitních režimů v Evropě. Toto téma bylo rámcem všech
připravených programů.
Projekt pod hlavičkou o.s.SEM byl podpořen Agenturou
mládež ve výši 7 270 €.

2

Více informací o akcích pro mládež najdete
na http://mladez.evangnet.cz/
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Ekumenické vztahy
Ekumenické oddělení se zabývá ekumenickými vztahy, tedy vztahy a spoluprací ve společenství
křesťanských církví.
Ekumenické organizace
V České republice spolupracujeme s těmito organizacemi:
• ERC a jejími členskými církvemi včetně římskokatolické církve
• Leuenberské společenství (členem je 5 protestantských církví v ČR)
• Spolupráce probíhá i s dalšími církvemi mimo tato společenství
V zahraničí:
• Světová rada církví
• Světový reformovaný svaz
• Světový luterský svaz
• Konference evropských církví
• Společenství evangelických církví v Evropě

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

Spolupráce s církvemi v zahraničí
• 26 evropských církví
• 3 zámořské
• 6 českých sborů v zahraničí (v jižní a východní Evropě)

Hlavní události roku 2009
• Oslavy 20. výročí pádu totalitních režimů v Evropě – 2 mezinárodní semináře, slavnostní program
na Velvyslanectví SRN, pochod Prahou a ekumenická bohoslužba – celková účast kolem 150 osob
• Seminář Quo vadis Kuba – přednášky, charitativní dražba obrazů s výtěžkem 33 000 Kč
pro kubánské děti, slavnostní přípitek kubánským vězňům, ekumenická bohoslužba
• Lutersko-reformovaný dialog – seminář a setkání generálního tajemníka světového
luterského svazu Dr. Ishmaele Noka a generálního tajemníka světového reformovaného svazu
Dr. Setri Nyomiho.
• Slavnostní uvedení nové synodní rady do úřadu – 24 hostů z celé Evropy

Českobratrská církev evangelická
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Další aktivity
• cca 50 delegací zástupců ČCE při nejrůznějších
ekumenických příležitostech v zahraničí (semináře,
konference, synody a další shromáždění)
• návštěvy představitelů a dalších zástupců partnerských církví
v ČR
• návštěvy skupin farářů a členů sborů převážně z Německa
(cca 20 během roku)
• ekumenický Bulletin o aktuálním dění v církvi,
na Evangelické teologické fakultě UK a v Diakonii ČCE
(vydáván v NJ a AJ 2x ročně v nákladu 2 000 ks)

3
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Hospodaření ČCE
Finanční prostředky pro práci a službu získává ČCE především
z dobrovolných příspěvků svých členů. Jsou to příspěvky členů
farních sborů, dary, sbírky při shromážděních, celocírkevní
sbírky vyhlašované synodem, mimořádné dary tuzemské
i zahraniční, částečně také výnosy z pronájmu budov. Vlastní
prostředky činí cca 70 % celkových prostředků. Kromě finanční
obětavosti členů jsou zdrojem příjmů příspěvky ze státního
rozpočtu České republiky na platy kazatelů a v malé míře
na platy ostatních zaměstnanců, provoz ústřední církevní
kanceláře, rekonstrukci budov a celocírkevní akce (30 %).
V roce 2009 činily náklady ústředí ČCE celkem
133 989 000 Kč a výnosy 130 858 000 Kč. V těchto částkách
jsou zahrnuty náklady i výnosy aktivit, které ústředí zastřešuje
(vydávání časopisů, knih, akce pro děti, mládež, postižené,
kurzy pro kazatele, laiky, veškerá práce poradních odborů,
cestovné v církvi atp.) a náklady a výnosy samotné ÚCK.
Největší podíl na výnosech i nákladech jsou mzdové prostředky
určené na výplatu kazatelům, které jsou z 80 % pokryty dotací
MK ČR.

Českobratrská církev evangelická

Náklady a výnosy Českobratrské
církve evangelické
Náklady
Výnosy
Výsledek hospodaření

133 989 000 Kč
130 858 000 Kč
-3 131 000 Kč

Druh nákladů
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Prodané zboží
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Ostatní sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Daň z nemovitostí
Ostatní daně a poplatky
Kurzové ztráty
Manka a škody
Jiné ostatní náklady
Odpisy DNHM a DHM
Členské příspěvky
Celkem

údaje v tisících Kč
3 564
2 919
655
2 119
1 185
416
9 495
75 602
24 205
898
3 885
113
212
12
10
731
7 600
368
133 989

Druh výnosů
Tržby z prodeje služeb
Tržby za prodané zboží
Zúčtování fondů
Ostatní výnosy
Provozní dotace
Celkem

údaje v tisících Kč
28 166
622
24 428
1 642
76 000
130 858
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Stavební a investiční
činnost ČCE v roce 2009
Českobratrská církev evangelická je z pohledu samostatných právních subjektů dělena na ústředí
církve, dále pak 14 seniorátů a 259 farních sborů. Ve vlastnictví těchto právních subjektů je
v souhrnu evidováno celkem cca 450 objektů, které církev využívá v rámci své činnosti. Finanční
prostředky jednotlivých farních sborů na opravu výše uvedených objektů jsou ve většině případů
velmi omezené a postačují pouze na provedení nezbytných oprav. Z hlediska stavebně technického se
ve většině případů jedná o opravy a udržovací práce, které svým rozsahem pouze zabraňují dalšímu
zhoršení technického stavu objektu. Na opravu a údržbu objektů obdrží ročně církev prostřednictvím
MK ČR příspěvek od státu, jehož výše je stanovena dle počtu kazatelů. V roce 2009 byla výše
příspěvku 1 191 000 Kč. V přepočtu na jeden objekt to představuje částku cca 2 600 Kč.

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

Pro obnovu a výstavbu církevních budov je v rámci Českobratrské církve evangelické ustanoveno
zařízení pod názvem Jeronymova jednota (JJ). Tento název označuje zvláštní zařízení ČCE, které
pomáhá řešit naléhavé otázky dneška. Jeho posláním je totiž podporovat finančně obnovu a výstavbu
církevních budov nebo i nákladného vybavení jako jsou např. varhany. Proto shromažďuje finanční
prostředky od členů naší církve, ale i od zahraničních dárců a podpůrných organizací, případně
dotace ministerstva kultury naší vlády. Každoročně potom přiděluje dary a půjčky na naléhavé
stavební projekty církevních sborů, které by samy náklady na stavební práce nemohly unést. Jde
tedy v podstatě o dílo obětavosti, štědrosti a solidarity. Podpory projektů vyžadují, aby JJ měla
také evidenci církevních budov, odborně posuzovala projekty z hlediska účelnosti, výtvarného
pojetí, hospodárnosti a kvality. Poradenskou činností pomáhá církevním sborům v hospodaření
s nemovitým majetkem. Jeronymova jednota spolupracuje s Pracovním společenstvím podpůrných
zařízení evropských církví s ekumenickým oddělením ústřední církevní kanceláře. Postavení, činnost
a struktura je upravena Statutem Jeronymovy jednoty a Pracovním řádem díla JJ.
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1. Přehled sbírek v rámci ČCE ve prospěch JJ za r. 2008, 2009 včetně meziročního
srovnání celkových sbírek za jednotlivé senioráty
r. 2008

r. 2009

meziroční
srovnání
(r.09–08)

SD (2/3)

HDL

JTD

sbírky celkem

SD (2/3)

HDL

JTD

sbírky celkem

sen. Pražský

291 313

128 195

80 446

499 954

287 599

111 226

66 729

465 554

-34 400

sen. Poděbradský

11 905

102 473

48 002

23 143

173 618

117 606

49 101

18 816

185 523

sen. Jihočeský

32 833

21 559

15 228

69 620

29 934

21 694

13 581

65 209

-4 411

sen. Západočeský

82 000

50 577

21 568

154 145

86 000

55 986

29 066

171 052

16 907

sen. Ústecký

49 480

26 793

14 623

90 896

53 813

23 201

14 212

91 226

330

sen. Liberecký

54 990

23 302

10 335

88 627

56 000

23 598

14 211

93 809

5 182

sen. Královéhradecký

86 657

44 254

18 610

149 521

73 393

44 286

19 396

137 075

-12 446

sen. Chrudimský

154 753

72 588

30 787

258 128

161 290

74 356

37 586

273 232

15 104

sen. Poličský

159 400

31 836

15 554

206 790

160 000

31 047

17 076

208 123

1 333

sen. Horácký

311 315

54 248

32 522

398 085

313 000

57 792

33 234

404 026

5 941

sen. Brněnský

360 000

106 746

52 771

519 517

340 000

98 141

56 653

494 794

-24 723

sen. Východomoravský

540 000

131 927

65 143

737 070

545 000

137 237

69 148

751 385

14 315

sen. Moravskoslezský

174 153

104 432

52 760

331 345

171 533

97 275

58 465

327 273

-4 072

sen. Ochranovský
ostatní dárci
∑

9 830

12 918

7 650

30 398

7 367

14 820

3 779

25 966

-4 432

21 250

4 984

10 285

36 519

16 347

2 896

2 660

21 903

-14 616

2 430 447

862 360

451 425

3 744 232

2 418 883

842 656

454 612

3 716 150

-28 082

Vývoj sbírek ve prospěch JJ za období let 2001–2009
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009 2009

2 463 954

2 084 078

2 238 301

2 316 055

2 294 480

2 264 562

2 349 499

2 430 447

2 418 883

HDL

759 442

768 456

855 541

770 462

766 666

851 830

831 759

862 360

842 656

JTD

454 480

352 267

415 836

411 071

422 524

401 783

454 975

451 425

454 612

SD
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Vývoj sbírek za rok 2100–2009
[Kč]
2 300 000

SD

1 800 000

HDL

1 300 000

JTD

800 000
300 000
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

[rok]

2. Státní příspěvek Ministerstva kultury ČR na opravy a údržbu
církevního majetku v roce 2009
FS v Novém Městě pod Smrkem
FS v Lanškrouně
FS v Dvakačovicích
FS v Suchdole nad Odrou
FS v Krouně
Celkem přiděleno

200 000 Kč
200 000 Kč
441 000 Kč
230 000 Kč
120 000 Kč

oprava věže kostela
výměna oken v kostele
statické zajištění kostela
výmalba kostela
výměna oken na faře

1 191 000 Kč

3. Oprava kostela v Čáslavi

4

V listopadu roku 2008 byla zahájena rozsáhlá oprava evangelického kostela v Čáslavi, která
pokračovala v roce 2009 a byla dokončena v září roku 2009. Rozpočtované náklady ve výši 4,6 mil.
Kč byly dodrženy. Oprava spočívala v kompletní výměně střešní krytiny včetně souvisejících
klempířských prvků, výměně poškozených prvků konstrukce krovu, celkové opravy fasády
(vyjma věže, která byla opravena v I. etapě) a výmalbě interiéru kostela.

Kostel Čáslav po opravě
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Ústřední archiv ČCE
Ústřední archiv ČCE spravuje archivní fondy o celkovém aktuálním rozsahu 542,17 bm. Jedná se
o archiválie vzešlé z působnosti ústředních orgánů ČCE a jejích předchůdkyň, tedy evangelických
církví a.v. a h.v. v Čechách a na Moravě před rokem 1918. Z rozsáhlejších fondů církevně-správních
jsou zde deponovány též některé fondy seniorátní, vztahující se k činnosti seniorátů před i po roce
1918. Dále archiv uchovává písemnosti některých církevních ústavů a církevních školních institucí,
fondy spolkové a pozůstalosti některých osobností činných na poli církve. Součástí ÚA ČCE je
knihovna nabízející k prezenčnímu studiu především tituly z oblasti církevních dějin a katalogizovaná
sbírka inkunábulí a starých tisků, jejíž součástí je několik unikátů. V archivu jsou také uloženy
a evidovány trojrozměrné předměty z bývalého muzea Husova domu.
Archiv a knihovna jsou otevřeny veřejnosti v badatelských dnech pondělí a středa.
Náplň činností Ústředního archivu ČCE:
• řízení archivu – strukturování a koncepce činnosti oddělení, sledování legislativy archivnictví
v ČR, spolupráce s ostatními archivy
• péče o archivní fondy
• pořádání, vnitřní skartace a inventarizace fondů
• kontrola fyzického stavu archiválií, návrhy na restaurování, lokace fondů
• evidence archivních fondů na kartách NAD, evidence přírůstků a delimitace
• badatelská agenda – chod badatelny, vyhledávání a předkládání archiválií ke studiu badatelům,
evidence návštěv a předložených archiválií na badatelských listech; externí kontakt s badateli –
telef. a písemné vyřizování badatelských dotazů, rešerše z materiálu
• prezentace archivu navenek – výstavy, rozhlasové pořady, publikační činnost
• správa knihovny archivu – evidence, katalogizace a lokace titulů knihovny a sbírky starých tisků,
údržba knihovního fondu
• práce pro ÚCK, SR, PO – vyřizování dotazů, rešerše, vyhledávání podkladů v archivních materiálech

Několik údajů z roku 2009:
V r. 2009 studovalo v archivu 34 badatelů při celkem 166 návštěvách. Z 34 badatelů 29 osob
studovalo pro účely ČCE. Mezi badatelsky často využívané fondy patřil fond Synodní rady ČCE,
fond Německé evangelické církve v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, fondy pozůstalostí a spolků,
sbírka fotografií a sbírka starých tisků.

PhDr. Eva Fialová
vedoucí Ústředního archivu ČCE
tel. 224 999 231
fialova@e-cirkev.cz

V souvislosti s uplynulými oslavami 90. výročí ČCE v roce 2008 vydal archiv s přispěním svých
badatelů prestižní sborník s názvem Ex archivis ecclesiae, který redigovala pracovnice archivu
Mgr. Adéla Šmilauerová. Články jeho autorů potvrzují, že archivní materiál církevních fondů nabízí
nečekané možnosti využití a přináší nová fakta o okolnostech směrodatných pro postavení církve
v obecně historickém vývoji. Publikace byla zakoupena některými knihovnami akademických
institucí, státních archivů a vysokých škol a setkala se s příznivým ohlasem rovněž u členů církve.
Českobratrská církev evangelická
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Redakce časopisu
Český bratr
Časopis vychází od roku 1924 s měsíční, v posledních letech třítýdenní, periodicitou. V roce 2009
přešel opět na klasický měsíčník, nově s barevnou obálkou. Ambicí vydavatele je předávat čtenářům,
převážně z evangelické veřejnosti, aktuální a nezaujaté zprávy o dění v církvi jak z jejího ústředí, tak
z farních sborů.
Redakce společně s redakční radou každoročně vytvoří koncepci následujícího ročníku. V roce 2009
to byly aktuální jevy v církvi, spojené s odpovídajícím biblickým citátem; image církve, spiritualita,
misie, restrukturalizace církve, peníze,dobrovolnictví, spolkový život, křesťanská výchova aj.
Ekumenicky otevřený časopis se kromě stálých rubrik věnuje různým společenským otázkám, čtenáři
mají možnost přečíst si rozhovory se zajímavými osobnostmi, nejen z církevního světa, ale i z oblasti
kultury a vědy, komentáře k aktuálním událostem i k ekologickým otázkám.

Jan Mamula
šéfredaktor Českého bratra
do června 2009
Mgr. Tomáš Pavelka
šéfredaktor od července
do prosince 2009

Do měsíčníku přispívají renomovaní publicisté, teologové i laici. Redakce má zpětnou vazbu od čtenářů
všech generací; časopis odebírají čtenáři nejen v Čechách a na Moravě, ale i v Evropě a USA.
V posledních letech se stalo příjemnou tradicí, dávat čtenářům vánoční dárek v podobě hudebního
CD. Vloni byl nově zařazen barevný komiks věnovaný církvi v dobách totality.
Náklad periodika je 3600 ks, roční předplatné činí 290 Kč, rozsah cca 36 stran.
Více informací na http://ceskybratr.evangnet.cz a nově
na http://e-cirkev.cz

5
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Diakonie ČCE
Diakonie (z řeckého diakonein – sloužit) Českobratrské církve evangelické je nevládní křesťanská
charitativní organizace, která nabízí sociální, zdravotnické, duchovní a pastorační služby člověku
v nouzi. Posláním Diakonie ČCE je poskytovat službu všem, kteří se neobejdou bez pomoci druhých
pro stáří, nemoc, postižení, krizovou životní situaci; pečuje o opuštěné děti, problémovou mládež
a děti s kombinovaným postižením, které vzdělává ve speciálních školách. Je samostatnou, nestátní,
neziskovou, veřejně prospěšnou organizací s cílem sloužit podle svých možností všem potřebným
z církve i celé společnosti, věřícím i nevěřícím.
Ve svých 33 zařízeních v různých regionech České republiky slouží lidem podle následujících typů péče:
•
•
•
•
•
•
•
•

péče o klienty v domácím prostředí
centra denních služeb
rezidenční služby a zařízení pro krátkodobé a dlouhodobé pobyty
raná péče
chráněné dílny a ergoterapeutická pracoviště
chráněné a podporované bydlení
azylové domy a dům na půl cesty
centra krizové intervence, kontaktní práce, nízkoprahová zařízení,
služby pro lidi se zrakovým postižením
• pomoc uprchlíkům
Významnou součástí práce Diakonie je rovněž pořádání celé řady vzdělávacích kurzů pro pracovníky
Diakonie.
Sídlo Diakonie
Ústředí Diakonie Českobratrské církve evangelické, Belgická 22, 120 00 Praha 2 Vinohrady
Kontakty
ústředna: tel.: 242 487 811 fax.: 242 487 834 e-mail: ustredi@diakoniecce.cz
www.diakoniecce.cz

6
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Církevní střediska
CHURCH PENSION PRAHA
(Husův dům)
Jungmannova 9, 110 00 Praha 1
tel.: 603 554 785, 296 245 432
fax: 224 999 238
churchpension@e-cirkev.cz
http://www.churchpension.cz

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

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

JANSKÉ LÁZNĚ
Dům Sola Fide
542 25 Janské Lázně 14
tel., fax: 499 875 425
solafide@mbox.vol.cz

BĚLEČ NAD ORLICÍ
Tábor Jana Amose Komenského
503 46 p. Třebechovice pod Orebem
tel.: 495 593 069
tjak@post.cz
http://www.taborbelec.cz
HORSKÝ DOMOV
HERLÍKOVICE – STRÁŽNÉ
543 52 Strážné 157
tel.: 499 434 300,604 434 300
fax: 499 434 303
horskydomov@quick.cz, hdrecepce@quick.cz
http://www.horskydomov.cz
BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
Středisko Sola gratia
Lázně – Vinohrádek 550
768 61 Bystřice pod Hostýnem
tel.: 602 777 262, 573 381 971
fax, záznamník: 573 378 935
info@sola.cz
www.sola.cz

Českobratrská církev evangelická

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

Běleč nad Orlicí
tábor Jana Amose
Komenského

Horský domov
Herlíkovice – Strážné
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Poděkování dárcům
Ústřední církevní kancelář Českobratrské církve evangelické děkuje za dotace na aktivity především
Ministerstvu kultury ČR a Ministerstvu financí ČR. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
ČR finančně přispívá na činnost všech pěti evangelických škol.
Na aktivity organizované Oddělením mládeže a Oddělením výchovy a vzdělávání jsme získali
subvenci od Ministerstva kultury ČR a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
Jednalo se o tyto projekty:
• Sjezd (nejen) evangelické mládeže
• „Sejdeme se o prázdninách“, v jehož rámci se realizoval pobyt pro děti za účasti krajanů z Ukrajiny
a podobně kurz pro mládež se zástupci českých sborů v Ukrajině a v Polsku
Na realizaci Sjezdu (nejen) evangelické mládeže přispělo také město Kolín a firma T-Mobile.
Další aktivita pro mládež, seminář pro pracovníky s mládeží se konala za finanční výpomoci
F-nadace. Kromě pravidelné činnosti jsme v roce 2009 realizovali některé projekty, které byly
podpořeny těmito subjekty:

Mgr. Miriam Richterová
fundraiser

• „Quo vadis, Cuba?“ – Nadační fond Věry Třebické-Řivnáčové
• 20 let od pádu totalitních režimů v Evropě – Česko-německý fond budoucnosti, Ministerstvo
kultury v ČR a Evangelische Kirche in Deutschland.
• „Za mřížemi a dráty – také trochu jinak“ (vydání německé verze knihy Dr. Jiřího Ottera) –
Česko-německý fond budoucnosti
Od roku 2008 běží projekt „Cesta církve v letech 1948–1989“, který se věnuje především bádání
v archivech a hledání historických souvislostí. Jeho cílem je vydání několika publikací, mapujících
život církve v uvedené době. Tento projekt byl v roce 2009 podpořen Nadačním fondem
Věry Třebické-Řivnáčové.
V roce 2009 jsme také obdrželi dary od zahraničních, zejména německých církví. Byly určeny na společný
projekt ČCE a Diakonie ČCE proti násilí především v pohraničních česko-německých oblastech,
na zřízení spisovny ÚCK, na podporu fungování fundraisingu Ústřední církevní kanceláře, podporu
vzdělávání farářů a laiků ČCE, vybavení Základní Bratrské školy, technické vybavení pro vzdělávací práci
v Herlíkovicích, a dále na rekonstrukce nemovitostí (Praha, Telecí, Nejdek, Svratouch, Teplá).
T-Mobile věnoval částku na finanční podporu Sjezdu (nejen) evangelické mládeže v Kolíně, ČSOB
finančně podpořila přestavbu střediska v Herlíkovicích na vzdělávací centrum. V posledním roce
také probíhala spolupráce s Automotol Beni, který zapůjčilo automobil na Sjezd (nejen) evangelické
mládeže a na mimořádný synod.
Někteří individuální dárci podpořili Sjezd (nejen) evangelické mládeže a kaplanskou službu v armádě.
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Všem, kteří naši práci podporují, patří naše úcta a upřímný dík.
Miriam Richterová, fundraiser
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KONTAKTY
ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ
Ústřední církevní kancelář
Jungmannova 9, pošt. př. 466
110 21 Praha 1
tel.: 00 420 224 999 211
fax: 00 420 224 999 219
e-cirkev@e-cirkev.cz
www.e-cirkev.cz

214898370/0300
190807357/0300
214898370/0300
190807357/0300
478496703/0300

v.s. 913100
v.s. 913300
v.s. 913500
v.s. 913610
v.s. 928

design ~ kreatura.cz | 2010

Bankovní spojení ČSOB
Fond pro práci s postiženými
Sjezd mládeže
Fond pro práci s dětmi
Fond pro práci s mládeží
Sbírky a dary bez určení

Českobratrská církev evangelická
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