
Nadační příspěvky schválené Nadačním fondem Věry Třebické-Řivnáčové 
pro r. 2018 

 
Správní rada schválila na nadační příspěvky pro r. 2018 částku 460.000,- Kč v následujícím 
rozdělení příspěvků dle účelu: 

 
A) Podpora studijních, badatelských, uměleckých a publikačních projektů ČCE a ETF 230.000,- Kč 

 

• UK ETF – „Podpora vydávání fakultního tisku“ 50.000,- Kč 

 

• ČCE – „Cesta církve v letech 1945 - 1989 – vyhotovení posledních dvou čísel“ 50.000,- Kč 
 

• ČCE – „A Time to Live, and a Time to Die – překlad textu vydaného Společenstvím  
evangelických církví v Evropě (GEKE)“ 20.000,- Kč 
 

• ČCE – „Vydání dvou publikací k 100. výročí založení ČCE: Kniha příběhů víry  
a Kniha o církevní hudbě“ 70.000,- Kč 
 

• FS ČCE Nosislav – „Evangelický breviář“ 40.000,- Kč 
 

B) Podpora výchovy nastupující generace a vytváření společenské atmosféry, v níž lze rozvíjet křesťanské 
duchovní i kulturní dědictví a posilovat demokracii 230.000,- Kč 
    

 

• KALICH, nakladatelství a knihkupectví, s. r. o. – „Vydání publikace prof. ThDr. J. Štefana Kázání“ 
 20.000,- Kč 
  

• Oikoymenh, z. s. – „Nové vydání publikace Carmine Di Sante: Židovská modlitba“ 15.000,- Kč 
 

• TRIGON-KNIHY, s. r. o. – „Peter Zimmerling: Evangelická mystika“ 15.000,- Kč 
 

• Oikumené – Akademická YMCA – „Podpora činnosti na rok 2018“ 30.000,- Kč 
 

• UK ETF – „Výjezdní studijní pobyt studentů intenzivních jazykových kurzů ETF  
a volitelný blokový seminář (Chotěboř 2018)“ 30.000,- Kč 

 

• ČCE – „Sekularizace jako výzva“ 10.000,- Kč 
 

• FS ČCE Čáslav – „Projekt Bašta pro všechny“ 30.000,- Kč 
 

• ČCE – „Podpora romských aktivistů“ 10.000,- Kč 
 

• SEM v ČR, z. s. – „Letní kemp mládeže Pod jednou střechou“ 15.000,- Kč 
 

• UK ETF – „Podpora aktivit spojených s integrací zahraničních studentů na ETF  
a studentů v zahraničí“ 20.000,- Kč 
 

• FS ČCE Orlová – „Muzika pro kostelní myši“ 20.000,- Kč 
 

• Ing. Dohnálková, Mladé Buky – „Česko-francouzská biblická animace“ 15.000,- Kč 
 

 

Správní rada posuzovala rovněž studentské žádosti – pro r. 2018 schválila částku 64.000,- Kč 
na nadační příspěvky pro studenty: 

 
• Dávid Cielontko – Trimestrálny jazykový kurz němčiny 8.000,- Kč 

 

• Samuel Jezný – Izrael podľa Ezechiela: kultúrne-politický kontext knihy Ezechiel  
(študijný pobyt v Knižnici Eberhard Karl Uni-Tubingen – 2 týdny) 18.000,- Kč 
 

• Michael Pfann – Jazyková korektura německého textu  
Disertace (v němčině): Život Českobratrské církve evangelické v letech 1968-1989  
ve svědectví jeho představitelů 20.000,- Kč 
 

• Daniela Stehlíková – Dvojtýždňový pobyt v teologickej knižnici v Tubingen  
Disertace: „Pavol a obnova Izraela“ 18.000,- Kč 


