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NÁZEV ORGANIZACE:  České sdružení Církve adventistů sedmého dne

SÍDLO ORGANIZACE:  Peroutkova 2482/57, 150 00 Praha 5 – Smíchov
zapsaná v Rejstříku evidovaných právnických osob Ministerstva kultury České republiky pod 
číslem evidence 3-01/1994

IČ:    63831244, neplátce DPH

TELEFON:   +420 739 345 659

E-MAIL:  kancelar@ceskesdruzeni.cz

WEB:    www.ceskesdruzeni.cz

DATOVÁ SCHRÁNKA:  bceaq22

STATUTÁRNÍ ORGÁN (K 31. 12. 2021) 

PŘEDSEDA:  Vít Vurst, B. Th.  E-MAIL: predseda@ceskesdruzeni.cz

TAJEMNÍK:  David Čančík, B. Th.  E-MAIL: tajemnik@ceskesdruzeni.cz 

HOSPODÁŘ:  Ing. Jiří Komárek  E-MAIL: hospodar@ceskesdruzeni.cz 

Statutárním orgánem sdružení jsou představitelé sdružení, kteří jsou oprávněni 
zastupovat církev v rozsahu stanoveném v čl. 40 Ústavy. Představitelé sdružení 
netvoří kolektivní orgán. Předseda sdružení zastupuje sdružení při právním jed-
nání uvnitř církve i navenek ve všech věcech, které náleží do působnosti sdružení 
samostatně, s výjimkou právního jednání, které se týká nabytí nebo převodu a za-
tížení nemovitostí patřících sdružení, při kterém je třeba, aby s předsedou sdru-
žení společně jednal další představitel sdružení, a to buď tajemník sdružení nebo 
hospodář sdružení. Tajemník sdružení zastupuje sdružení ve věcech administra-
tivních. V nepřítomnosti předsedy sdružení předsedu zastupuje. Omezení práv-
ního jednání předsedy týkající se nabytí, převodu nebo zatížení nemovitostí platí 
pro tajemníka sdružení obdobně. Hospodář sdružení zastupuje sdružení v dohodě 
s předsedou sdružení při právním jednání ve věcech hospodářských. Za sdružení 
podepisuje dokumenty předseda nebo na základě jeho pověření tajemník nebo 
hospodář.

mailto:cs@casd.cz
http://www.ceskesdruzeni.cz
mailto:vvurst@casd.cz
mailto:dcancik@casd.cz
mailto:jiri.komarek@casd.cz
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1. ÚVOD
Na konci roku 2020 jsme toužili po tom, aby rok 2021 byl úplně jiný. Nechtěli jsme další lockdown, znovu ome-
zovat svou činnost, chtěli jsme a toužili jsme vrátit se do „normálu“.

Z pohledu Církve adventistů s. d. v Českém sdružení se návrat do „normálu“ nekonal. V prvním půlroce pro-
bíhala většina aktivit online. Některé sbory tato forma vedla překvapivě k určitému oživení, pro některé to 
znamenalo určitou stagnaci. I když se pandemická situace uklidnila, ukázalo se, s nadsázkou řečeno, že už nic 
nebude jako dřív. A mimochodem to není vůbec špatně. Pokud jakékoliv společenství, církev nevyjímaje, ustr-
ne, zastaví se, nemění se, je to většinou začátek jeho konce. 

I v roce 2021 se hledaly nové cesty práce, nové aktivity pro společnost, hledaly se odpovědi na otázky, které 
nám kladla stále měnící se situace. 

Výroční zpráva Českého sdružení Církve adventistů s. d. za rok 2021 je ohlédnutím za tím, jak jsme jako spo-
lečenství sborů na území Čech žili. Není úplným obrazem, není zprávou o dokonalém uskupení, je to svým 
způsobem vyznání, že se s některými věcmi lidově řečeno pereme. Ale stále platí: „Nestaví-li dům Hospodin, 
nadarmo se namáhají stavitelé.“

Vít Vurst
předseda
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2. STRUKTURA ČESKÉHO SDRUŽENÍ
VĚCNÁ OBLAST ČESKÉ SDRUŽENÍ OBLASTI, OKRSKY SBORY

Ř
íz

en
í

Nejvyšší orgán Konference ČS Okrsková rada Členské shromáždění

Vedení

Výbor ČS
Předseda ČS
Tajemník ČS
Hospodář ČS

Oblastní kazatelé
Vedoucí okrskové rady

Okrsková setkání starších 
s vedením ČS

Výbor sboru
Kazatel

Starší/vedoucí sboru

Kontrolní orgán Revizní komise ČS

O
dd

ěl
en

í

Kazatelské odd.
Vedoucí kazatelského odd. 

(předseda ČS)
Výbor kazatelského odd.

Oblastní kazatel
Pastorálka

Kazatel

Odd. evangelizace
Vedoucí odd. evangelizace

Pracovní skupina odd. 
evangelizace

Bibličtí pracovníci
Vedoucí evangelizace

Misijní výbor

Odd. mládeže
Vedoucí odd. mládeže ČS

Tým mládeže
Vedoucí mládeže

Odd. DSŠ a KP
(Dětské sobotní školy 
a Klubu Pathfinder)

Vedoucí odd. dětí DSŠ a KP ČS
Výbor KP ČS

Oblastní vedoucí  
(v rámci KP)

Vedoucí DSŠ
Vedoucí oddílu 

Pathfinder
Učitelé DSŠ

Odd. adventistické 
služby rodinám (ASR) Vedoucí odd. ASR ČS Vedoucí odd. ASR

Odd. služby žen Vedoucí odd. služby žen ČS

Odd. diakonie 
a sociální služby

Vedoucí odd. diakonie 
a sociální služby ČS

Grantová komise

První diakon
Diakoni

Odd. komunikace Tajemník ČS Okrsková setkání 
tajemníků s vedením ČS Tajemník

Kaplanské odd.
Vedoucí kaplanského odd.

Vězeňští kaplani
Nemocniční kaplani

Školní kaplan
Vojenský kaplan
Dobrovolník VDP

Odd. zdraví Vedoucí odd. zdraví Kluby zdraví

Odd. křesťanského 
správcovství Hospodář ČS Okrsková setkání 

pokladníků s vedením ČS Pokladník sboru

Odd. sobotní školy
Vedoucí sobotní školy
Učitelé sobotní školy

Traktátník

In
st

it
uc

e

Škola KSŠZŠMŠ Elijáš

Rada školské právnické osoby
Správní rada
Školská rada
Ředitel školy

O
st

at
ní

Nemovitosti
Stavební technik

Výběrová komise pro stavební 
projekty

Správce nemovitosti
Stavební výbor
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K 31. 12. 2021 bylo v Českém sdružení zaměstnáno 57 osob.

2.1. OBLASTI, OKRSKY A KAZATELÉ (Stav k 31. 12. 2021)

OBLAST 
OKRSEK KAZATEL SBOR SKUPINA

Pr
ah

a 
+ 

st
ře

dn
í Č

ec
hy

Pr
ah

a 
+ 

st
ře

dn
í Č

ec
hy

Zdeněk Martasek Kladno, Beroun, Slaný Rakovník

Michal Balcar Praha-Vinohrady, Praha-Chodov

Martin Pavlík Praha-Vinohrady

Václav Vondrášek
Soňa Sílová

Praha-Smíchov, Praha Michle-Bethany

Jaromír Loder Praha-Strašnice, Praha-Lhotka Praha-Melantrichova

Andriy Shamray Praha-Kobylisy

Josef Dvořák Praha-Krč, Praha-Sedlec

Patrik Nehyba Poděbrady, Kolín, Brandýs nad Labem, Neratovice

Ji
ho

zá
pa

d Ji
ho

če
sk

ý Petr Adame České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec Vyšší Brod

Mikuláš Stehlík Písek, Protivín, Strakonice, Tábor Prachatice

Pavel Smolka Příbram, Štětkovice, Benešov Sedlčany, Vlašim

Zá
pa

do
če

sk
ý Daniel Hrdinka Plzeň 1 - KVK, Plzeň 2 - Klíč Rokycany

Pavel Šimek Karlovy Vary, Sokolov Sokolov odpolední

Miroslav Bísek Tachov, Cheb

Petra Hrdinková Klatovy Domažlice

Se
ve

rn
í Č

ec
hy

Li
be

re
ck

ý Stanislav Lanc Mladá Boleslav, Jičín, Turnov, Železný Brod Lipník

Roman Hampacher Jablonec nad Nisou, Liberec – Generace víry,  
Horní Rokytnice, Zásada-Zbytky

Marek Jonáš Liberec, Rumburk

Ú
st

ec
ký

Ivan Michalec Česká Lípa, Litoměřice, Roudnice nad Labem

Tomáš Duchoň Ústí nad Labem, Děčín

Jan Matoušek Horizont,  Teplice Litvínov

V
ýc

ho
dn

í Č
ec

hy H
ra

de
ck

ý Petr Staš Jaroměř, Hronov, Červený Kostelec, Náchod Černilov

Petr Pich Vamberk, Dobruška, Jablonné nad Orlicí

Jiří Koun Trutnov, Úpice, Vrchlabí, Dvůr Králové nad Labem

Pa
rd

ub
ic

ký

Josef Cepl Česká Třebová, Choceň, Svitavy

Karel Vasilek Pardubice, Přelouč, Hradec Králové, Hradec Králové-
Trinity Třebechovice pod Orebem

Aleš Kocián Havlíčkův Brod, Ledeč nad Sázavou Chotěboř

Tomáš Ondráček Luže, Polička Litomyšl
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2.2. SBORY ČESKÉHO SDRUŽENÍ

České sdružení je zřizovatelem 73 sborů. Celkový počet členů všech sborů k 31. 12. 2021 byl 3 246.

OKRSEK SBOR SBOR SKUP. POČET ČLENŮ 
K 31.12. 2020

POČET ČLENŮ 
K 31.12. 2021

PRŮM. POČET 
ÚČASTNÍKŮ 
BOHOSLUŽEB

VĚKOVÝ 
PRŮMĚR 
ÚČASTNÍKŮ

H
ra

de
ck

ý

Černilov 1 0 20 32.39

Červený Kostelec 1 51 53 63 34.18

Dobruška 1 23 18 16 33.65

Dvůr Králové nad Labem 1 7 7 6 57.86

Hradec Králové 1 54 51 30 41.75

Hradec Králové - Trinity 1 17 17 19 43.18

Hronov 1 37 30 20 40.76

Jablonné nad Orlicí 1 29 27 7 47.50

Jaroměř 1 65 65 42 40.95

Náchod 1 19 19 22 36.59

Trutnov 1 62 64 45 46.43

Třebechovice pod 
Orebem 1 10 37.14

Úpice 1 35 35 20 52.24

Vamberk 1 33 33 25 44.84

Vrchlabí 1 22 22 15 52.06

Celkem za okrsek 13 2 454 441 360 41.29

Ji
ho

če
sk

ý

Benešov 1 25 21 17 55.00

České Budějovice 1 142 141 85 43.78

Český Krumlov 1 25 25 19 56.58

Jindřichův Hradec 1 37 37 30 47.16

Písek 1 31 31 39 33.61

Prachatice 1 3 68.33

Protivín 1 19 22 28 34.43

Příbram 1 24 24 15 58.13

Sedlčany 1 23 39.35

Strakonice 1 22 21 12 55.71

Štětkovice 1 33 38

Tábor 1 25 25 8 42.69

Vlašim 1

Vyšší Brod 1 7 8 68.75

Celkem za okrsek 10 4 390 385 287 45.09
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OKRSEK SBOR SBOR SKUP. POČET ČLENŮ 
K 31.12. 2020

POČET ČLENŮ 
K 31.12. 2021

PRŮM. POČET 
ÚČASTNÍKŮ 
BOHOSLUŽEB

VĚKOVÝ 
PRŮMĚR 
ÚČASTNÍKŮ

Li
be

re
ck

ý

Horní Rokytnice 1 22 11 11 50.38

Jablonec nad Nisou 1 67 67 20 37.80

Jičín 1 16 16 14 46.18

Liberec 1 99 105 85 40.11

Liberec - Generace víry 1 33 32 5 52.50

Lipník 1 12 41.00

Mladá Boleslav 1 44 45 16 50.60

Rumburk 1 25 24 17 37.80

Turnov 1 33 32 18 57.78

Zásada-Zbytky 1 19 19 15 58.89

Železný Brod 1 12 12 5 73.33

Celkem za okrsek 10 1 370 363 218 45.90

Pa
rd

ub
ic

ký

Česká Třebová 1 74 70 60 34.79

Havlíčkův Brod 1 28 26 15 38.20

Choceň 1 15 13 11 41.67

Chotěboř 1 14 32.33

Chrudim 17

Ledeč nad Sázavou 1 9 10 19 37.63

Luže 1 43 40 30 41.16

Pardubice 1 48 52 47 52.17

Polička 1 26 26 23 44.52

Přelouč 1 12 10 7 69.00

Svitavy 1 35 35 11 60.33

Celkem za okrsek 9 1 307 282 237 42.31
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OKRSEK SBOR SBOR SKUP. POČET ČLENŮ 
K 31.12. 2020

POČET ČLENŮ 
K 31.12. 2021

PRŮM. POČET 
ÚČASTNÍKŮ 
BOHOSLUŽEB

VĚKOVÝ 
PRŮMĚR 
ÚČASTNÍKŮ

Pr
ah

a 
a 

st
ře

do
če

sk
ý

Beroun 1 44 43 21 51.00

Brandýs nad Labem 1 22 25 12 55.00

České sdružení - sbor 1 23 24

Kladno 1 49 52 50 47.07

Kolín 1 12 14 16 41.92

Neratovice 1 14 14 6 66.43

Poděbrady 1 51 52 20 35.54

Praha - Chodov 1 62 62 30 47.54

Praha - Kobylisy 1 86 99 123 36.06

Praha - Krč 1 105 101 60 41.02

Praha - Lhotka 1 19 18 24 35.61

Praha - Melantrichova 1 12 52.50

Praha - Sedlec 1 36 37 12 47.50

Praha - Smíchov 1 266 265 110 46.33

Praha - Strašnice 1 84 82 40 53.13

Praha - Vinohrady 1 222 224 74 44.15

Praha - Žižkov 1 16 46.88

Praha Michle - Bethany 1 117 100 110 32.46

Rakovník 1 4 55.00

Slaný 1 6 6 5 66.67

Celkem za okrsek 17 3 1218 1218 745 42.63

Ú
st

ec
ký

Česká Lípa 1 20 19 15 57.11

Děčín 1 26 23 12 44.38

Horizont 1 50 49 16 33.10

Litoměřice 1 53 56 48 37.33

Litvínov 1 10 55.83

Roudnice nad Labem 1 11 11 8 68.75

Teplice 1 44 40 45 36.56

Ústí nad Labem 1 49 50 30 55.94

Celkem za okrsek 7 1 253 248 184 44.06
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OKRSEK SBOR SBOR SKUP. POČET ČLENŮ 
K 31.12. 2020

POČET ČLENŮ 
K 31.12. 2021

PRŮM. POČET 
ÚČASTNÍKŮ 
BOHOSLUŽEB

VĚKOVÝ 
PRŮMĚR 
ÚČASTNÍKŮ

Zá
pa

do
če

sk
ý

Domažlice 1 0 7 53.75

Cheb 1 25 23 26 34.23

Karlovy Vary 1 64 66 38 50.74

Klatovy 1 33 30 12 49.56

Plzeň 1 - KVK 1 95 98 60 43.66

Plzeň 2 - Klíč 1 34 34 20 44.05

Rokycany 1 14 35.00

Sokolov 1 52 50 40 48.41

Sokolov - odpolední 1 12 30.71

Tachov 1 8 8 15 35.63

Celkem za okrsek 7 3 311 309 244 43.40

OKRSEK SBOR SKUP. POČET ČLENŮ 
K 31.12. 2020

POČET ČLENŮ 
K 31.12. 2021

PRŮM. POČET 
ÚČASTNÍKŮ 
BOHOSLUŽEB

VĚKOVÝ 
PRŮMĚR 
ÚČASTNÍKŮ

Hradecký okrsek 13 2 454 441 360 41.29

Jihočeský okrsek 10 4 390 385 287 45.09

Liberecký okrsek 10 1 370 363 218 45.90

Pardubický okrsek 9 1 307 282 237 42.31

Praha a středočeský okrsek 17 3 1218 1218 745 42.63

Ústecký okrsek 7 1 253 248 184 44.06

Západočeský okrsek 7 3 311 309 244 43.40

Celkem za České sdružení 73 15 3303 3246 2275 43.19
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ČLENSKÁ ZÁKLADNA SKUTEČNÁ ÚČAST NA BOHOSLUŽBÁCH
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ČLENSKÁ ZÁKLADNA vs ÚČASTNÍCI BOHOSLUŽEB

ČLENSKÁ ZÁKLADNA PODLE VĚKOVÝCH DEKÁD A POHLAVÍ
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3. ORGÁNY ČESKÉHO SDRUŽENÍ 

3.2. VEDENÍ ČESKÉHO 
SDRUŽENÍ

PŘEDSEDA

Vít Vurst, B. Th. 
předsedou od roku 2015 

predseda@ceskesdruzeni.cz 

TAJEMNÍK

David Čančík, B. Th. 
tajemníkem od roku 2015

tajemnik@ceskesdruzeni.cz 

HOSPODÁŘ 

Ing. Jiří Komárek
hospodářem od 1. 6. 2019 

hospodar@ceskesdruzeni.cz 

3.1. KONFERENCE ČS

Konference sdružení je nejvyšším orgánem sdru-
žení. Pravidelná konference sdružení se koná 
jedenkrát za pět let (podle rozhodnutí konference 
unie z jara 2019 a svolává ji výbor sdružení).

Konference sdružení zejména:

1. hodnotí činnost sborů, sdružení, jeho výbo-
ru, představitelů sdružení, kazatelů a insti-
tucí církve zřízených sdružením za období 
od poslední konference a přijímá opatření 
k odstranění zjištěných nedostatků,

2. hodnotí hospodaření sdružení a sborů, do-
držování jejich rozpočtů, a přijímá zásadní 
rozhodnutí majetkové a finanční povahy 
na další období,

3. přijímá opatření k zajištění jednoty a čistoty 
víry, k dodržování ústavy a dalších církev-
ních předpisů, usnesení a opatření nutných 
pro všestranný, harmonický a rovnoměrný 
rozvoj všech sborů a institucí církve zřizo-
vaných sdružením,

4. stanoví programy a cíle práce sdružení 
v budoucím období a způsoby jejich zajiště-
ní,

5. volí na další funkční období představitele 
a další členy výboru sdružení,

6. zřizuje a ruší oddělení sdružení a volí na 
celé funkční období orgánů sdružení nebo 
jeho část vedoucí oddělení, nebo pověřuje 
výbor sdružení jejich jmenováním,

7. hodnotí hospodaření a další činnost institu-
cí zřízených sdružením,

8. vyhlašuje mimořádné sbírky pro zajištění 
programů a projektů sdružení,

9. přijímá a vylučuje sbory ze svazku sdružení 
církve.

3.1.1. VIZE ČESKÉHO SDRUŽENÍ CASD 
PRO LÉTA 2019 AŽ 2024

„Sviťte jako hvězdy, které osvěcují svět!“ 
Filipským 2,15b

BÝT MILUJÍCÍ OTEVŘENOU CÍRKVÍ, KTERÁ ZVĚSTUJE 
JEŽÍŠE KRISTA

• Věnuji energii růstu
• Nezištně sloužím a pečuji
• Jsem srozumitelný a důvěryhodný

Doporučujeme, aby sdružení, sbory a každý člen 
církve usilovali o naplnění této vize podle vlastních 
možností a pod vedením Ducha Svatého.

“V horlivosti neochabujte, buďte vroucího ducha, slu-
žte Pánu. Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, 
v modlitbách vytrvalí.” 

Římanům 12,11–12

mailto:predseda@ceskesdruzeni.cz
mailto:tajemnik@ceskesdruzeni.cz
mailto:hospodar@ceskesdruzeni.cz


3.3. VÝBOR ČESKÉHO 
SDRUŽENÍ

V období mezi konferencemi sdružení vykonává 
funkci nejvyššího orgánu sdružení výbor sdružení. 
Konference 5. 5. 2019 zvolila na období 2019–2024 
Výbor Českého sdružení v následujícím složení:

JMÉNO ZASTUPUJE

Vít Vurst Předseda sdružení

David Čančík Tajemník sdružení

Jiří Komárek Hospodář sdružení

Stanislav Lanc Kazatel za severočeskou oblast

Marek Ondráček Člen za Liberecký okrsek

Tomáš Matějíček Člen za Ústecký okrsek

Pavel Smolka Kazatel za Jihozápadní oblast

Josef Svoboda Člen za Západočeský okrsek

Iva Kyselová Člen za Jihočeský okrsek

Soňa Sílová
Kazatel za Prahu + střední Če-
chy

Milan Müller Člen za Pražský okrsek

Petr Brousil Člen za Středočeský okrsek

Aleš Kocián
Kazatel za východočeskou ob-
last

Daniel Šála Člen za Hradecký okrsek

David Horák Člen za Pardubický okrsek

Výbor ČS se během roku 2021 sešel ke dvěma jed-
náním prezenčně a třem jednáním online a celkem 
přijal 75 rozhodnutí. Zprávy z jednání výboru ČS jsou 
dostupné na webových stránkách Českého sdružení.

3.3.1. FINANČNÍ KOMISE ČESKÉHO 
SDRUŽENÍ

Výbor Českého sdružení v říjnu 2019 zvolil pro obdo-
bí 2019–2024 finanční komisi Českého sdružení v ná-
sledujícím složení:

• zástupce ČSU
• Vít Vurst
• David Čančík
• Jiří Komárek
• Tomáš Matějíček
• Marek Ondráček
• Daniel Šála

Finanční komise výboru Českého sdružení navrhuje:

• řádný rozpočet s vazbou na plnění předchozí-
ho rozpočtu

• mimořádné sbírky ve svém sdružení
• rozdělení příspěvků z unie pro činnost svých 

oddělení
• mzdy, odměny a bonusy zaměstnanců
• limity výdajů zaměstnanců (cestovné)
• správu nemovitostí a jejich pronájem
• financování stavebních projektů
• pojištění církve

Finanční komise ČS jednala během roku 2021 1x.
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3.3.2. REVIZNÍ KOMISE ČESKÉHO 
SDRUŽENÍ

Revizní komise Českého sdružení pracovala v roce 
2021 v tomto složení:

• Michal Kysilko (předseda komise od 27. 4. 2021 
/ do února 2021 Tomáš Kubík)

• Tomáš Kubík (do února 2021)
• Jan Dusbaba (od 11. 4. 2021)
• Miroslava Illetšková
• Marek Petráček

Revizní komise provádí nezávislou kontrolu hospo-
daření příslušné organizační složky církve, ale nena-
hrazuje audit účetní závěrky, případně práci daňové-
ho poradce.

Revizní komise jednala během roku 2021 5x. Revizní 
komise řešila zejména hospodaření ČS CASD a mož-
nosti investování volných finančních prostředků.

3.3.3. VÝBĚROVÁ KOMISE ČESKÉHO 
SDRUŽENÍ PRO STAVEBNÍ 
PROJEKTY

Výbor Českého sdružení v říjnu 2019 zvolil pro obdo-
bí 2019–2024 výběrovou komisi pro stavební projekty 
v následujícím složení:

• Jiří Komárek – předseda komise
• Jaroslav Šotola 
• Miroslav Špinar 
• Václav Sedláček  

Konzultantem této komise je stavební technik ČS (bez 
hlasovacího práva).

Výběrová komise pro stavební projekty vyhodnocuje 
všechny stavební projekty nad 250 tis. Kč. U těchto 
projektů je vyžadováno získání více nabídek a jejich 
odborné vyhodnocení touto komisí (na základě pře-
dem stanovených kritérií a přidělených vah). Pod-
klady připravené komisí (včetně doporučení nejlepší 
nabídky) jsou předkládány výboru Českého sdružení, 
který provede finální rozhodnutí o vítězi výběrového 
řízení.

Během roku 2021 se výběrová komise zabývala opra-
vou venkovního schodiště na Smíchově a fasádou na 
sborovém objektu Karlovy Vary.

3.3.4. GRANTOVÁ KOMISE
Výbor Českého sdružení v říjnu 2019 zvolil pro obdo-
bí 2019–2024 grantovou komisi. 

Grantová komise se zabývá granty z Fondu podpory 
sociálních projektů ČS CASD – připravuje metodiku, 
vyhodnocuje došlé projekty a navrhuje výši příspěv-

ků přidělených jednotlivým projektům.

Účelem takto podporovaných projektů je pomoci 
zkvalitnit život sociálně potřebným a oslabeným oso-
bám ve sborech ČS CASD a v místech, kde církev a její 
členové působí.

Grantová komise pracovala v roce 2021 v tomto slo-
žení:

• Petr Kafka – předseda komise
• Daniel Hrdinka
• Martina Hradecká
• Jaroslav Hejra
• Josef Slowík
• Jiří Komárek
• přísedící (Vít Vurst, bez hlasovacího práva)

3.4. DALŠÍ PRACOVNÍ 
SKUPINY

3.4.1. VÝBOR KAZATELSKÉHO 
ODDĚLENÍ

Zabývá se návrhy na ordinace kazatelů a řešením 
kázeňských problémů kazatelů.

Výbor kazatelského oddělení pracoval v roce 2021 
v tomto složení:

• Vít Vurst – předseda sdružení
• David Čančík – tajemník sdružení
• Jiří Komárek – hospodář sdružení
• Petr Adame – oblastní kazatel pro okrsky Jiho-

český a Západočeský
• Zdeněk Martasek – oblastní kazatel pro okrsek 

Praha a střední Čechy
• Ivan Michalec – oblastní kazatel pro okrsky 

Liberecký a Ústecký
• Petr Staš – oblastní kazatel pro okrsky Hradec-

ký a Pardubický
• Luděk Svrček – kazatel kazatelského sboru 

3.4.2. PRACOVNÍ SKUPINA PRO 
EVANGELIZACI

Pracovní skupina pro evangelizaci je jmenována 
vedoucím oddělení evangelizace na základě návrhů 
z jednotlivých okrsků. Zabývá se především evange-
lizačními příspěvky pro sbory a jiné subjekty – při-
pravuje návrh pravidel pro evangelizační příspěvky, 
vyhodnocuje došlé žádosti a navrhuje výši příspěvků 
přidělených jednotlivým sborům, centrům či projek-
tům.
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Pracovní skupina pracovala v roce 2020 v tomto slo-
žení:

• Jan Libotovský – vedoucí skupiny
• Ivan Michalec – Ústecký a Liberecký okrsek
• Josef Svoboda – Západočeský okrsek
• Miroslav Havel – Jihočeský okrsek
• Zdeněk Martasek – Praha a střední Čechy
• Čestmír Šťovíček – Pardubický okrsek
• Jiří Fogl – Hradecký okrsek

3.4.3. TÝM MLÁDEŽE ČESKÉHO 
SDRUŽENÍ

Na doporučení VČS vytvořil vedoucí oddělení mláde-
že Martin Pavlík „tým mládeže ČS“.

• Jana Polehna – východní Čechy
• John Plechatý – střední Čechy
• Sára Hampacherová – severní Čechy
• Michal Vrba – západní Čechy
• Michaela Šotolová – Praha
• Karolína Hanzalová – jižní Čechy

Tato pracovní skupina se pravidelně setkává, slouží 
jako poradní tým vedoucího oddělení mládeže a spo-
lupracuje na tvorbě a realizaci plánů a akcí oddělení 
mládeže. Tým zohledňuje svým složením jednotlivé 
okrsky sdružení.

3.4.4. VÝBOR KLUBU PATHFINDER 
ČESKÉHO SDRUŽENÍ

Zabývá se koordinací činnosti oddílů Klubu Pathfin-
der na území Českého sdružení. To zahrnuje zejména 
víkendové akce v rámci okrsků a celého sdružení, 
letní tábory a vzdělávání vůdců a rádců.

Výbor pracoval v roce 2021 v tomto složení:

• David Čančík: vedoucí oddělení dětí při ČS do 
5. 9. 2021

• Tomáš Špác: vedoucí oddělení dětí při ČS od 
5. 9. 2021

• Michal Škulka: oblastní vedoucí KP za jižní Če-
chy

• Jan Mráček: oblastní vedoucí KP za západní 
Čechy

• Jakub Sotl: oblastní vedoucí KP za Prahu 
a střední Čechy

• Petr Bujok: oblastní vedoucí KP za severní Če-
chy do 5. 9. 2021

• Jan Matoušek: oblastní vedoucí KP za severní 
Čechy od 5. 9. 2021

• Tomáš Špác: oblastní vedoucí KP za východní 
Čechy do 5. 9. 2021

• Roman Buchtel: oblastní vedoucí KP za východ-
ní Čechy od 5. 9. 2021

3.5. KANCELÁŘ ČS

JMÉNO FUNKCE

Andrea Poláková sekretářka

Ingrid Škábová sekretářka

Eliška Macháňová fundraiser

Iveta Paierová hlavní účetní

Jana Balcarová účetní - pokladna, cestovní 
náhrady

Jana Hrdinková účetní - personální, mzdy, 
majetek

Noemi Orban Podová sborová účetnictví

Milan Mareš stavební technik ČS

Celkem 6,5 úvazku.

3.6. ZASTOUPENÍ V JINÝCH 
ORGANIZACÍCH

ORGANIZACE / ORGÁN ZÁSTUPCI ČESKÉHO SDRUŽENÍ

ČESKO-SLOVENSKÁ UNIE CASD

Výbor ČSU
Vít Vurst, Michal Balcar, 
Martina Exnerová,  
Robert Heczko, Milan Malafa

Unijní rada Vít Vurst

Finanční komise Vít Vurst, Jiří Komárek,  
Robert Heczko

Revizní komise Petr Kafka

Správní rada Advent-
Orion Vít Vurst

Správní rada ATI Vít Vurst, Josef Dvořák 

Správní rada 
Mediálního centra Vít Vurst, David Čančík

Mediální rada Jan Libotovský,  
Radomír Jonczy

Unijní výbor 
evangelizace Jan Libotovský, Marek Jonáš

Unijní výbor 
kaplanského oddělení

Pavel Zvolánek, Vít Vurst,  
Aleš Kocián

Unijní výbor zdraví Olga Libotovská



17

KSŠZŠMŠ ELIJÁŠ

Rada školské 
právnické osoby

Vít Vurst, David Čančík,  
Jiří Komárek,  
Ladislav Landsfeld

Správní rada školy 

Vít Vurst, David Čančík,  
Jiří Komárek,  
Ladislav Landsfeld,  
Miloš Pařík, Radim Passer, 
Luděk Svrček

Rada školské 
právnické osoby Vít Vurst, David Čančík

ADRA

Správní rada ADRA Vít Vurst, Pavel Martásek, 
Josef Slowík, Daniel Svoboda

Dozorčí rada ADRA
Lenka Piškulová,  
Milada Macháňová,  
Jiří Komárek

Správní rada Nadace 
ADRA

Jiří Komárek, Miloš Pařík, 
Tomáš Pícha,  
Miroslava Žaludová,  
Robert Žižka

Dozorčí rada Nadace 
ADRA

Luděk Bouška,  
Michaela Kysilková

KLUB PATHFINDER

Výkonná rada Jaroslav Bartoš, David Čančík, 
Jan Matoušek, Tomáš Špác

Správní rada Petr Adame, Jakub Fraj,  
Vít Vurst

ASI – CS

Správní rada Vít Vurst

SPOLEČENSKÉ CENTRUM LONDÝNSKÁ 30

Člen hlavního spolku Vít Vurst

Kontrolní komise 
spolku Jiří Komárek

ŽIVOT A ZDRAVÍ Z.S

Členové výboru spolku Roman Uhrin, Josef Svoboda, 
Luděk Bouška

Kontrolní komise Robert Žižka

NADAČNÍ FOND ZDRAVÝ ŽIVOT

Správní rada Milada Macháňová, Vít Vurst

4. ČINNOST V ROCE 2021

4.1. ODDĚLENÍ

4.1.1. KAZATELSKÉ ODDĚLENÍ
Vedoucí: Vít Vurst

K 31. 12. 2021 pracovalo v Českém sdružení 21 ordi-
novaných kazatelů, 8 neordinovaných kazatelů, 3 ka-
zatelé v nástupní praxi a 7 biblických pracovníků.

V průběhu roku 2021 nastoupil do kazatelské služby 
Miroslav Starý, do nástupní kazatelské praxe Martin 
Sieja. Vysvěceni byli Patrik Nehyba a Tomáš Špác.

Akce kazatelského oddělení:
• Novoroční pastorálka (18. 1. 2021, Praha-Smí-

chov)
• Kazatelské shromáždění – host J. Barna 

(17. 3. 2021, on-line)
• Kazatelské setkání – host R. Bruinsma 

(19. 4. 2021, on-line)
• Unijní kazatelské shromáždění – host G. Miha-

lec (7.–8. 6. 2021, Brno)
• Kazatelské setkání (5.–6. 10. 2021, Sázava)

• Setkání kazatelů v NP a jejich vedoucích 
(14. 12. 2021)

• Pomáhat a neškodit (kurz krizové inter-
vence pro zájemce z řad kazatelů, 25.–27. 5.  
a 9.–11. 6. 2021, Sázava)

• Setkání s kazateli v důchodu (16. 9. 2021, Sedl-
čany)

• Povolání vést aneb setkání vedoucích klíčových 
služeb sborů ČS (23. 1. 2021, on-line)

• Setkání starších a vedoucích sborů po okrscích
• Pravidelná setkávání: setkávání okrskových ka-

zatelů, pastorálky jednotlivých okrsků, setkání 
vedoucích odděleni, vedoucích center, kaplanů, 
koordinační setkávání představitelů ČS s před-
staviteli ČSU

4.1.2. ODDĚLENÍ EVANGELIZACE
Vedoucí: Jan Libotovský

Naděje, že rok 2021 bude již rokem „normálním,“ se 
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nepotvrdily a tento rok se do naší paměti zapíše jako 
druhý covidový rok. Co to znamená? Společná nebo 
individuální setkání a rozhovory byly stejně jako 
minulý rok omezené. Náhradní formy komunikace 
v on-line setkáváních se jedněm zprotivily a druzí 
si na ně tak navykli, že už je osobní setkání přestalo 
tolik táhnout. Ukázalo se, že pozitivní jev covidových 
omezení, a to rozbití stereotypů, které nebyly dobré 
a neposouvaly nás dál, byl nahrazený jinými stereo-
typy, u kterých také můžeme mít otazník. A tak stále 
zůstává, že cesta za dobrými věcmi, hodnotnými 
vztahy, osobním poznáním Boha, je stejně jako před-
tím podmíněna investicí času, touhy po těchto hod-
notách, odhodláním budovat vztahy s Bohem a lidmi, 
někdy i za cenu vlastního pohodlí nebo komfortu. Co 
dodat, úzká cesta prostě zůstává úzkou. 

Ačkoliv předchozí úvod může znít poněkud pesimi-
sticky, je pravdou, že mám velkou radost z toho, že 
lidé nachází nové cesty a formy, jak sdílet evangeli-
um a skutečně je realizují, ať jsou jakékoliv podmín-
ky. 

• Internetový projekt sborů s názvem „Jsem 
s tebou“ oslovil mnoho lidí a podle aktuálních 
podmínek a potřeb se měnil a rozvíjel. Projekt 
zaznamenal nárůst sledujících, komentářů, dis-
kuzí a také přístupů do elektronických biblic-
kých hodin. Podprojekt video biblických hodin 
pro přátele se rozběhl a postupně se realizují 
jednotlivé díly.

• Projekt „Achillovy paty evoluce“, který před-
stavuje veřejnosti pohled na Boha jako Tvůrce 
a Stvořitele, pokračoval v jednotlivých dílech 
a máme radost, že je hojně sledovaný. V dis-
kuzích pod jednotlivými díly pak probíhají 
zajímavé interakce, které ukazují, že pohled na 
vznik světa stvořením je pohled logický, vědec-
ky obhajitelný a pro každého osobně přínosný.

• Celá řada sborů začala pravidelně on-line pře-
nášet sobotní pobožnosti. Podmínky on-line 
přenosů - jednoduchost připojení, volitelná 
anonymita a jednoduchý způsob odpojení se 
z přenosu, jsou pravděpodobně důvodem, že se 
v některých sborech účastní pobožností noví 
přátelé, bývalí členové a lidé na okraji sboru. 
Tato forma je přínosná také pro starší a nemoc-
né členy a přátele.    

• Protože zákazy často umožňovaly venkovní 
aktivity, projekt „Evangelizace knihami“ (EK) se 
úspěšně rozvíjel. Do stolečkové evangelizace, 
zásobování knihobudek a dalších forem šíření 
knih se v tomto období zapojovalo více lidí. 
Proto se v roce 2021 rozdaly desetitisíce knih 
zdarma. I to je důvodem, že oddělení evange-
lizace s partnery pokračuje v přípravě nových 
knih a podpoře dalších misijních titulů. Mezi 
jinými se jedná i o ekonomické řady knih Ellen 
Whiteové, nové audioknihy a elektronické kni-
hy. 

• Společenská centra, která fungují v ČS, byla ve 
své činnosti velmi omezovaná, a uvidíme, jak 
se tato situace projeví v jejich další činnosti.

• Pod oddělení evangelizace (OE) patří také bib-
ličtí pracovníci. Bibličtí pracovníci pracující na 
území ČS jsou: Karel Bušta (Českobudějovicko), 
Jan Chmel (Benešovsko), Jan Libotovský (Pl-
zeňsko a vedoucí oddělení evangelizace), Jana 
Polehna (Pardubicko), Daniel Hrdinka (Hra-
decko), Jana Vojáčková (Jindřichohradecko). 
Projektoví pracovníci: Miroslav Sládek (okolí 
Vimperku a Prachatic), Pavla Obracaníková 
a Jan Mráček (Plzeňsko). Do týmu biblických 
a projektových pracovníků pak pravidelně 
přichází i kazatel-evangelista Čestmír Šťovíček. 
Bibličtí pracovníci se pravidelně (každý měsíc) 
scházejí na on-line poradách a jsou součástí 
kazatelských shromáždění Českého sdružení 
a Česko-Slovenské unie.

• Evangelizačním projektem založení nového 
sboru v Praze na Žižkově byl pověřen kazatel-
-evangelista Miroslav Starý. V této lokalitě byla 
založena skupina, jejímž mateřským sborem 
je sbor Praha-Michle Bethany. Skupina začala 
evangelizační aktivity a pravidelné sobotní po-
božnosti.

Evangelizační aktivity v ČS jsou podporovány sys-
témem evangelizačních příspěvků EP-A/B/C. V roce 
2021 byla na podporu evangelizačních aktivit a pro-
jektů připravena částka 4 470 000,- Kč. Za tuto podpo-
ru jsem velice vděčný.   

Do kompetence oddělení evangelizace patří i Knižní 
evangelizace (KE), její koordinací je v Českém sdru-
žení a Moravskoslezském sdružení pověřena Milada 
Macháňová. Do zprávy vkládám její hodnocení zcela 
mimořádného roku pro KE: 

„Knižní evangelisté se každý den spoléhají na Boží 
pomoc, ale v roce 2021 jsme tuto myšlenku prožívali 
zcela mimořádně. První měsíce roku jsme nemohli pra-
covat, a proto jsme byli vděční za pomoc církve a také 
sester a bratří, kteří nám pomohli tuto dobu přečkat. 
Jakmile nám to situace dovolila, opět jsme vyrazili do 
firem, škol a školek a také na trhy s knihami, které 
v sobě mají dobrou zprávu, evangelium. Setkávali jsme 
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se s lidmi, kteří potřebovali knihu, ale i duchovní roz-
hovor a modlitbu. Během 4 236 setkání jsme v Čechách 
prodali téměř 9 900 knih a rozdali jsme 11 400 misij-
ních knih zdarma. Jsme vděční Bohu za vedení ve složi-
té době, pomoc a ochranu na našich cestách. A také za 
naději, že naše knihy k lidem mluví i dávno potom, co 
jsme od nich odešli. Modlíme se a doufáme.“

OE dále podporuje romské misijní aktivity hlavně 
na Sokolovsku, v Rumburku a v Třebechovicích pod 
Orebem. 

OE se také aktivně zapojuje do aktivit pro lidi se spe-
ciálními potřebami, kde se navzájem podporujeme 
ve vydávání audio knih. 

Kazatel Andriy Shamray je vedoucím nového evan-
gelizačního projektu zaměřeného na založení rusky 
hovořícího sboru v Plzni. 

České sdružení (ČS) dlouhodobě spolupracuje s or-
ganizací Hope4kids, která se zaměřuje na práci ve 
školách v programu Etických dílen. Aktivními lektory 
jsou Jan Matoušek a Petra Muzikářová. ČS jejich čin-
nost dlouhodobě finančně podporuje.

Jsem vděčný, že ačkoliv je církev i celá společnost 
ve zcela nových podmínkách, které jsou pro mnohé 
obtížné a často rozdělují, nezapomínáme, že jsme 
nositelé dobré zprávy o zachránci, Ježíši Kristu, který 
nabízí pokoj, klid a naději v jakékoliv době. Věříme, 
že dějiny jsou v Božích rukou, a proto se díváme do 
budoucnosti optimisticky s vědomím, že navzdory 
všemu jsme misijní církví, která v jakékoliv době při-
náší pokoj, naději a dobrou zprávu o Boží lásce.

4.1.3. ODDĚLENÍ MLÁDEŽE
Vedoucí: Martin Pavlík

Ve srovnání s předchozím rokem dovolila příznivější 
pandemická situace uspořádat více aktivit a událostí, 
kterých se mládežníci mohli zúčastnit osobně. 

Největší takovou akcí byl letní kongres mládeže, na 
který se přihlásilo více než dvě stě účastníků. Kon-
gres byl výsledkem spolupráce týmů z českého i mo-
ravskoslezského sdružení a konal se v Konferenčním 
centru Immanuel ve Dlouhém u Ždírce. Smyslem 
setkání bylo především povzbuzení mladých lidí ve 
vztahu s Bohem. Náplň celého týdne pozůstávala 
ze společných ranních a večerních bohoslužeb se 
slovem doprovázeným chválami kongresové kape-
ly, z diskuzí a sdílení v menších skupinkách, dále 
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z workshopů, seminářů, ale také ze sportovních akti-
vit. Každý den mládežníci přemýšleli nad jinou z Ježí-
šových otázek, které zaznívají v evangeliích. Kongres 
vyvrcholil pátečním křtem tří mladých lidí a sobotní 
bohoslužbou s Večeří Páně. 

K dalším bohatě zastoupeným akcím patřily napří-
klad Modlitební týden mládeže, Země Živitelka (Čes-
ké Budějovice), Velká Hradubická (Pardubice/Hradec 
Králové), ForFun Cup (Jablonné nad Orlicí), Youth For 
Jesus (Plzeň) a další. Za akce konané ve spolupráci 
s ostatními církvemi můžeme zmínit Festival UNI-
TED, který se v tomto roce konal výjimečně ve třech 
městech (Plzeň, Litomyšl, Vsetín) a na jeho realizaci 
se podílelo několik skupin mládežníků z naší církve.
Zatímco některé mládežnické skupiny se nadále se-
tkávaly online formou, většina obnovila své pravidel-
né osobní schůzky. Uskutečnilo se také několik okrs-
kových víkendových setkání mládeže, které si kladly 
za cíl prohloubit spolupráci zejména mezi menšími 
regionálními skupinkami mládeže. Řada středoškolá-
ků a vysokoškoláků se připojovala k online setkáním 
organizovaným oddělením mládeže Interevropské 
divize s názvem AMiCUS Online Sessions. Organizá-
toři této mezinárodní akce připravili rovněž třídenní 
online kongres, který nabídl aktuální témata spo-
jená s vírou, fundované řečníky, možnost spojit se 

s adventistickými studenty z celé Evropy a následně 
také příležitost diskutovat v menších skupinách přes 
Zoom.

Poděkování patří, kromě vedoucích mládežnických 
skupin, taktéž šestičlennému Týmu mládeže ČS, 
který slouží jako poradní skupina vedoucího oddě-
lení a který pomáhal při realizaci jednotlivých akcí. 
Kalendář plánovaných akcí, stejně jako jednotlivá 
místa pravidelných setkávání mládežnických skupin, 
je dostupný na nových webových stránkách: www.
ceskamladez.cz

4.1.4. ODDĚLENÍ DĚTÍ (KLUB 
PATHFINDER A DĚTSKÁ 
SOBOTNÍ ŠKOLA)

Vedoucí: Tomáš Špác (od 5. 9. 2021, do té doby David 
Čančík)

Na začátku kalendářního roku jsme realizovali od-
loženou iMúzičku (ročník 2020), kterou jsme kvůli 
covidové situaci přesunuli z divadla do virtuálního 
studia. Jako správní pathfindeři jsme v tomto byli 
průkopníky. 

Dokončili jsme historicky nejdelší rádcovský kurz, 
díky kterému máme 27 kvalifikovaných rádců, a mi-
mořádná byla i Robinzonáda, která byla výjimečně 
po oddílech. Robinzonádu letos měla na starost ob-
last Divoký západ. 

Další povedenou akcí byl vůdcovský kurz, kde jsme 
měli 14 účastníků. Někteří z nich jsou zapojení do 
jednotlivých týmů v našem sdružení, spolupracují 
s vedoucími oddílů a jsou v Klubu Pathfinder (KP) 
aktivními členy. 

V létě proběhlo v Čechách 19 táborů/letních kempů, 
kterých se účastnilo téměř 600 dětí. 

http://www.ceskamladez.cz
http://www.ceskamladez.cz
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Po létě zdárně proběhlo několik oblastních akcí 
a také Sněm KP, na kterém mi byl předán „meč víry“ - 
tak můžu navázat na práci Davida Čančíka.

Pořádali jsme setkání pro učitele dětské sobotní ško-
ly, kterého hostem byla Ráchel Bícová a která měla 
připravená témata: „Proč sloužit dětem“, „Komunika-
ce s dětmi“, „Spolupráce s rodiči“ a „Děti a modlitba“. 

Od listopadu jsme opět museli čelit covidové situaci. 
Byli jsme nucení přesunout Múzičku, která měla pro-
běhnout v novém divadle v centru Prahy. Nakonec 
jsme ji zrealizovali začátkem roku 2022.

Je za námi další rok plný dobrodružství, hledání, 
budování vztahů a rozvíjení našich hodnot – tedy 
vztahů k druhým, přírodě a hlavně k Pánu Bohu. 
Mám velikou radost z celé řady lid9, kteří se v Klu-
bu Pathfinder věnují záležitostem od spravování 
tábořišť, přes vaření na akcích až po ty, kteří vedou 
oddíl, nebo jsou v něm jakýmkoliv jiným způsobem 
zapojení. Všem těmto lidem chci poděkovat za službu 
dětem, za čas a předávání hodnot jim vlastních.

4.1.5. ADVENTISTICKÁ SLUŽBA 
RODINÁM

Vedoucí: Radomír Jonczy

Práci oddělení adventistické služby rodinám (ASR) 
v Českém sdružení CASD v roce 2021 podobně jako 
v roce 2020 poněkud komplikoval lockdown zapříči-
něný covidovou pandemií. Přesto se díky Bohu čin-
nost tohoto oddělení nezastavila.

Kvůli pandemii byla žel zrušena tradiční aktivita Ku-
dykam po rozvodu. 

Navzdory covidové pandemii se druhý týden v únoru 
řada sborů ČS CASD zapojila do aktivity s názvem Ná-
rodní týden manželství (NTM). K tématice vyhlášené 
organizačním týmem NTM “O manželství a dětech“ 
byly připraveny tištěné i video podklady. V prostředí 
Slezska se pak k dané příležitosti a na dané téma ve 
spolupráci s HopeTV a Edvardem Miškejem ml. na-
točila série přednášek pro děti, které se dodnes těší 
velkému počtu zhlédnutí.

Na objednávku organizačního týmu NTM byl ve 
studiu HopeTV natočen hodinový kontaktní pořad 
s psychologem Jeronýmem Klimešem s názvem 
„O rozvodech v covidové době“ a dva hodinové kon-
taktní pořady s psychologem Pavlem Rausem, jeden 
o syndromu opuštěného hnízda a druhý o nezastupi-
telném významu otcovství při výchově a formování 
dětí.      

Jarní manželský víkend musel být kvůli pandemii 
zrušen. V létě 2021 se však v hotelu Strážný dvůr 
setkali vedoucí iniciativy Manželských setkání k pě-



22

tidennímu školení. Na podzim 2021 se pod vedením 
manželů Ejemových v Jánských Lázních uskutečnil 
tradiční Podzimní manželský víkend.

Covid zkomplikoval i realizaci okrskových rodinných 
bohoslužeb. Ty se uskutečnily jen čtyři. On-line v Li-
toměřicích a v Českých Budějovicích a živě v Karlo-
vých Varech a v České Třebové.  

V roce 2021 jsme nadále aktivně spolupracovali s Ali-
ancí pro rodinu a nově se zapojili i do spolupráce 
s iniciativou zvanou „7 vrchů“. V září 2021 jsme ak-
tivně spolupracovali na přípravách a realizaci konfe-
rence této iniciativy v Brně. 

V roce 2021 jsme také pokračovali ve svých on-line 
a telefonických aktivitách manželského poradenství 
poskytovaných členům CASD v Česko-Slovenské unii 
a na požádání zprostředkovávali kontakty na reno-
mované odborníky (Klimeš, Raus apod.). 

O problematice rodin a manželství proběhla živě 
i on-line řada přednášek v mnoha městech a obcích 
v Česku i na Slovensku. V řadě sborů Českého sdruže-
ní CASD bylo toto rodinné téma tématem kázání.

4.1.6. DIAKONIE A SOCIÁLNÍ SLUŽBA
Vedoucí: Daniel Hrdinka

Pokračující pandemie se stala i pro oblast sociální 
služby a diakonie zkouškou výdrže, flexibility a krea-
tivity. Díky ochotě a odhodlání profesionálních i dob-
rovolných pracovníků se podařilo pomoci mnoha 
potřebným lidem ve sborech i v okolní společnosti. 

16 sociálních projektů realizovalo 6 dobrovolnických 
center ADRA, o.p.s. a 5 dalších organizací: Dobro-
volnické centrum Protěž, z.s., Komunitní centrum 
Petrklíč, z.s., Společnost Pohlazení z.s., Sbor CASD 
Sokolov a Sbor CASD Hradec Králové – Trinity. České 
sdružení se většinou spolupodílelo na uhrazení mzdy 
koordinátora nebo jiného klíčového pracovníka. I le-
tos byl podpořen projekt na práci s romskou komu-
nitou. V mnoha projektech pracovníci přizpůsobili 
svoji činnost současným náročným podmínkám, kdy 
byl omezen sociální kontakt. Místo osobních setkání 
s klienty psali dopisy, přání, posílali balíčky a udržo-
vali telefonický kontakt. České sdružení tyto projekty 
podpořilo částkou 835 000,- Kč.

Kulatý stůl – vzdělávací seminář pro koordinátory, 
realizátory a zájemce o sociální aktivity. Cílem tohoto 

setkání bylo představit novou koncepci finanční pod-
pory sociální služby a sociálních projektů, vzájemně 
se informovat o činnosti, konzultovat projektové 
záměry a sdělit podrobnosti ke grantovému řízení na 
rok 2022.

Podpora služby diakonů: On-line setkání s diakony, 
materiály pro diakony, pastorační dopisy.

Festival romské služby: Třetí ročník se opět uskuteč-
nil v Třebechovicích pod Orebem. Příjemné odpole-
dne přišlo společně prožít na 60 dospělých a asi 20 
dětí. Účastníci ocenili přátelské prostředí, užitečné in-
formace, radostnou hudbu, program pro děti a ochut-
návku tradičních romských jídel.

4.1.7. ODDĚLENÍ KOMUNIKACE
Vedoucí: David Čančík

Od dubna roku 2021 jsme začali používat nový web 
Českého sdružení. Od té doby jej každý týden sytíme 
aktualitami ze života jednotlivých sborů nebo celého 
sdružení. Pro rychlé a adresné informace používáme 
Facebook ČS. 

Úsilí jsme též investovali do dalšího rozvoje Církevní-
ho informačního systému (CIS). Pracovní skupina se 
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scházela přibližně jednou za měsíc. Systém neustále 
doplňujeme o nové funkce a současně jej upravuje-
me na základě praktických zkušeností. Není to tedy 
již jen rozsáhlá databáze těch, co ve sborech jakkoli 
slouží, ale také nástroj na sběr statistických dat, roz-
pisů kázání na sborech, zdroj dat pro webové vizitky, 
které se z něj také editují. Nově lze realizovat převo-
dy členů, vytvářet různá hlasování, nebo jej využít 
jako sborovou matriku. 

V oblasti sdílených disků jsme v průběhu roku při-
pravili systém spravovaný prostřednictvím CISu, 
k přidělování bezpečného prostoru pro jednotlivé 
sbory a skupiny. Kromě bezpečnosti tím sledujeme 
i kontinuitu v uchovávání a předávání klíčových do-
kumentů sboru a zápisů.

4.1.8. KAPLANSKÉ ODDĚLENÍ
Vedoucí: Pavel Zvolánek

Rok 2021 byl sice stále rokem covidových opatření, 
ale Kaplanské oddělení nepřestalo vyvíjet své akti-
vity. Kaplani a kaplanky v rámci kategoriální pasto-
race ve zdravotnických zařízeních, ve škole Elijáš, 
ve věznicích a také již v Armádě České republiky se 
účastnili školících akcí, které organizují jejich za-
městnavatelé a příjemci této služby. Někteří kaplani 
měli možnost vstupovat do veřejného mediálního 
prostoru, kde mohli vyprávět o své často náročné 
službě. Někteří se zúčastnili Kaplanské konference, 
která se uskutečnila 14. října 2021 v krásných pro-
storách Emauzského kláštera. Tato konference měla 
naddenominační charakter a byla zde představena 
rozmanitost kaplanské činnosti. V tomto roce došlo 
ke změně na pozici vedoucího Kaplanského oddělení 
Česko-Slovenské unie CASD, na kterou byl jmenován 
tajemník ČSU Peter Čík.

Kaplanské oddělení děkuje Českému sdružení za 
dlouholetou podporu a aktivní spolupráci. 

4.1.9. ODDĚLENÍ ZDRAVÍ
Vedoucí: Olga Libotovská

Rok 2021 byl pro oddělení zdraví (OZ) stále mimořád-
ný, kdy zdraví bylo hlavním tématem celého roku. 
Proto OZ ve spolupráci s Prameny zdraví a Robertem 
Žižkou připraviol brožurku „Posílení imunitního sys-
tému“, která vede čtenáře k posilování vlastní imuni-
ty, a tím obrany před nemocemi. Brožurka se zdarma 
distribuovala v ČS pro účely Klubů zdraví (KZ), sto-
lečkové evangelizace a knihobudek. 

Protože činnost Klubů zdraví naživo byla kvůli covi-
dovým opatřením omezená, oddělení zdraví vytvo-
řilo ve spolupráci s HopeTV tři video-Kluby zdraví 
s Romanem Uhrinem a Robertem Žižkou, na které 
byla velmi dobrá odezva. Máme radost, že celá řada 
Klubů zdraví realizovala svou činnost i vzhledem 
k omezeným možnostem, a to například po internetu 
nebo na čerstvém vzduchu. 

Organizační přechod koordinace spolku Život a zdra-
ví na ČS a MSS se ukázal jako funkční model. Pod ve-
dením Milady Macháňové se podařilo rekonstruovat 
webové stránky a aktualizovat data Klubů zdraví.

Tématem roku 2021 bylo jistě očkování proti covi-
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du-19, kde kolovalo mnoho dezinformací a výsled-
kem bylo velké nepřátelství a rozdělení mezi skupi-
nami zastánců jednotlivých názorů. Oddělení zdraví 
se snažilo přinášet rozumný smiřující postoj, respek-
tující svobodu jednotlivců. Celkově bylo zajímavé, jak 
se zdraví stalo tak silným společenským tématem. 
Ale zklamáním z celé zkušenosti je, že společnost 
je náchylná přijímat zjednodušené pohledy a není 
ochotná tolerovat odlišné postoje.

OZ je připravené dál představovat odpovědnost 
lidí za své zdraví jako Boží plán pro náš život. Péče 
o naše zdraví pramenící z Božího vedení se týká na-
šeho životního stylu v oblasti fyzické, duševní i du-
chovní. Cílem OZ je uskutečnění reálných změn v ži-
votě lidí, kteří jsou ochotni naslouchat Božím radám.

4.1.10. ODDĚLENÍ KŘESŤANSKÉHO 
SPRÁVCOVSTVÍ

Vedoucí: Jiří Komárek

Na začátku roku 2021 proběhlo setkání s pokladníky 
sborů ČS kvůli covidové situaci v online podobě.

V oblasti správy nemovitostí se kromě běžné údržby 
a oprav realizovala výstavba plošiny pro imobilní 
osoby na Smíchově, byla zahájena postupná rekon-
strukce objektu Praha-Lhotka a pokračovaly projek-
tové přípravy rekonstrukce sborového objektu v Čes-
ké Třebové a výstavby nové modlitebny ve Rtyni 
v Podkrkonoší.  

4.2. KSŠZŠMŠ ELIJÁŠ

Ředitelka školy: Ing. Hana Loderová

Web školy: https://elijas.cz/  

Součásti školy (stav 30. 6. 2021):

• Mateřská škola: 40 dětí
• Základní škola s individuálním a zahraničním 

vzděláváním

• 156 žáků v denním vzdělávání
• 35 žáků v individuálním vzdělávání
• 8 žáků v zahraničním vzdělávání

• Střední škola: 27 žáků
• Školní družina, školní klub: 100 žáků (maximál-

ní kapacita)
• Školní jídelna: 153 žáků ZŠ a SŠ, 47 zaměstnan-

ců; 40 dětí MŠ

Slovo paní ředitelky

Školní rok 2020/2021 se určitě zapíše do celosvětové 
historie, a tudíž i do historie školy Elijáš. Pandemie, 
která dopadla na všechny oblasti lidského života 

na celém světě, naráz v jednom okamžiku změnila 
zaběhnutý chod dějin lidstva. Byl to zvláštní rok, 
plný obav, stresu, otazníků, co bude dál. V rodinách, 
u dětí, učitelů, zaměstnanců. 

Tyto pocity jsme prožívali i ve škole Elijáš.  Přesto 
byly trochu jiné. Slovo „křesťanská“ v názvu školy do-
šlo svého naplnění. Zakusili jsme, že klid a pokoj není 
v lidské moci, nýbrž že dárcem pokoje je Bůh. 

I přes všechny příkazy a zákazy ze státní sféry škola 
Elijáš fungovala dál a velmi dobře. Velmi rychle jsme 
se přizpůsobili novému způsobu výuky. Stálo nás to 
hodně sil, ale výsledky byly skvělé. Dostalo se nám 
za to ocenění z úst rodičů i inspekčního rozhovoru. 
Zjistili jsme, že jsme schopni reagovat na nové výzvy, 
najít nové možnosti výuky a vzdělávání. V atmosféře 
klidu a pokoje jsme mohli děti nejen učit, ale i zklid-
ňovat jejich obavy a povzbuzovat je.

Velké poděkování patří dětem a žákům, kteří se té-
měř všichni postavili ke své práci velmi zodpovědně, 
a i oni poznali nové možnosti svého vzdělávání. Stej-
ný respekt máme k rodičům, kteří byli našimi skvělý-
mi partnery a pomocníky svých dětí ve výuce.

Zvládli jsme to na výbornou. 

A když jsme se po tom dlouhém odloučení znovu vi-
děli „naživo“, třebaže pod rouškami, byli jsme všich-
ni dojati a objímali jsme se a těšili se společně z toho, 
že jsme zase spolu.

V křesťanské škole Elijáš to zase žije. 

A právě takové momenty, které jsme zažili, ukážou, 
jak je v Elijáši dobře a že křesťanství není jen fráze, 
ale prožitek.

https://elijas.cz/
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4.3. BIBLICKÝ TÝDEN

Tajemství Ježíše z Nazareta, aneb evangelium v epiš-
tolách Efezským a Koloským, bylo téma Biblického 
týdne Českého sdružení, který se uskutečnil v KC 
Immanuel ve Ždírci nad Doubravou od 1. do 8. srpna 
2021. Hostem a řečníkem byl teolog Oldřich Svoboda, 
který každé dopoledne odkrýval posluchačům posel-
ství ukryté v textech zmíněných dopisů.

V rámci programu byla pro účastníky připravená 
ranní duchovní zamyšlení s kazatelem Pavlem Ede-
rem.

Společný čas byl dochucen večery s hosty, odpolední-
mi workshopy, službou ve věznici nebo v domově pro 
seniory. Na Biblickém týdnu bylo možné sportovat, 
nakoupit křesťanskou literaturu, či trávit společný 
čas s dalšími křesťany. Pro děti byl v době přednášek 
připraven pestrý program přizpůsobený jejich věku. 

Příjemný čas na tradičním místě spolu strávilo téměř 
170 dospělých a dětí. Účastníci prožili Bohem po-
žehnané chvíle, které je obohatily a naplnily o nové 
setkání s Hospodinem a jeho Slovem a které jim nabí-
dly inspiraci, ale i prostor k novým rozhodnutím.
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5. HOSPODAŘENÍ

5.1. DESÁTKY

Za rok 2021 bylo odevzdáno Českému sdružení (ať již 
prostřednictvím sborů, přímo na účet ČS nebo dohod-
nutými srážkami z mezd) celkem 67 785 008 Kč desát-
ků. Proti roku 2020 je tato částka vyšší o 6 768 204 Kč, 
tj. nárůst ve výši 11,1 %. Inflace za rok 2021 dosáhla 
3,8 %, tedy nárůst desátků je téměř trojnásobný vůči 
inflaci.

Většina dárců odevzdává desátky ve sborech. Poklad-
ník sboru poté vybrané dary odesílá souhrnně za 
sbor na sdružení. Pokladník sboru také na požádání 
vystaví po skončení kalendářního roku potvrzení 
o darech, aby si dárce mohl odevzdané desátky (příp. 
i další dary) odečíst od základu daně z příjmu. 

Někteří dárci zasílají desátky bezhotovostně přímo 
na sdružení. Účetní Českého sdružení dárcům přidělí 
variabilní symbol, pod kterým své desátky posílají, 
a po skončení kalendářního roku jim taktéž vystaví 
potvrzení o odevzdaných darech. Někteří zaměstnan-
ci využívají možnosti nechat si srážet desátky přímo 
ze mzdy.

ZPŮSOB ODEVZDÁNÍ DESÁTKŮ ČÁSTKA PODÍL

Odevzdáno na sborech 28 693 506 42 %

Zasláno přímo na sdružení 37 742 692 56 %

Srážkou z mezd 1 348 810 2 %

CELKEM 67 785 008  

5.2. VĚCNÝ POHLED1

 PŘÍJMY VÝDAJE ROZDÍL %

Výnosy 85 446 174 Kč 0 Kč 85 446 174 Kč  

Desátky a dary 67 785 008 Kč  67 785 008 Kč 79 %

Příspěvky ČSU na provoz 10 700 000 Kč  10 700 000 Kč 13 %

Nemovitosti 5 717 436 Kč  5 717 436 Kč 7 %

Ostatní výnosy 1 243 731 Kč  1 243 731 Kč 1 %
     

Náklady 0 Kč 66 112 744 Kč -66 112 744 Kč  

Odvody desátků na ČSU  16 335 364 Kč -16 335 364 Kč 25 %

Kazatelé  23 020 700 Kč -23 020 700 Kč 35 %

Evangelizace  7 424 314 Kč -7 424 314 Kč 11 %

Ostatní oddělení  3 604 582 Kč -3 604 582 Kč 6 %

Nemovitosti  7 409 025 Kč -7 409 025 Kč 11 %

Kancelář ČS  3 541 226 Kč -3 541 226 Kč 5 %

Vedení ČS2  2 624 577 Kč -2 624 577 Kč 4 %

Škola Elijáš  2 152 956 Kč -2 152 956 Kč 3 %
     

CELKEM   19 333 430 Kč  

1  Kromě výnosů a nákladů zahrnuje i změny v dlouhodobém majetku a jmění.
2  Osobní a cestovní náklady administrátorů + akce Biblický týden
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5.2.1. STRUKTURA VÝNOSŮ

5.2.2. STRUKTURA NÁKLADŮ

5.3. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2021

Účetní závěrka podléhá dle platné legislativy ověření nezávislým auditorem. Společnost 22HLAV vydala 
2. června 2022 tento výrok:

„Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace České 
sdružení Církve adventistů sedmého dne k 31. 12. 2021 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaře-
ní za rok končící 31. 12. 2021 v souladu s českými účetními předpisy.“

Příspěvky ČSU  
na provoz 
13 %

Nemovitosti 
7 %

Ostatní výnosy 
1 %

Desátky a dary  
79 %

Kazatelé 
35 %

Odvody desátků  
na ČSU 
25 %

Škola Elijáš 
3 %

Vedení ČS 
4 %

Kancelář ČS 
5 %

Nemovitosti 
11 %

Ostatní oddělení 
6 %

Evangelizace 
11 %
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5.3.1. ROZVAHA (V TIS. KČ)
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5.3.2. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (V TIS. KČ)
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5.3.3. PŘÍLOHA V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE
Příloha v účetní závěrce je k nahlédnutí v sídle společnosti.

Výroční zpráva ČS za rok 2021 byla schválena Výborem ČS CASD dne 26. 6. 2022.
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