
DynamisIn for mačn í  bu l le t i n  Eva ngel i ká l n í ho t eolog ického sem i ná ře  v  Pra ze
20

08
/1

Dynamis 2008/1 1

Naši učitelé
Milí přátelé, dostáváte do rukou mimo-

řádně cennou příležitost seznámit se s (téměř 
všemi) učiteli ETS. Každý z učitelů stručně 
představí alespoň jeden předmět, který učí. 
Leccos se také dozvíte z toho, co každý z nich 
očekává v tomto roce. Učitelé školy jsou náš 
zlatý poklad. Jsem na ně hrdý, protože odvá-
dějí nelehkou a velmi zodpovědnou práci. Od 
učitelů žádáme, aby byli duchovní osobností, 
která bude studenty inspirovat a motivovat. 

Žádáme od nich také, aby svému oboru ro-
zuměli jak teoreticky (vysokoškolské vzdělání 
v dané problematice) tak prakticky (zpravidla 
ve svém oboru pracují a na semináři učí na 
vedlejší úvazek).

Modlete se s námi, ať Pán vyšle dělníky 
na svou žeň. Tolik lidí kolem nás potřebu-
je povzbuzení, dotyk Boží lásky, odbornou 
pomoc nebo vlídné zacházení. Kolik lidí 
v České republice zná jediného skutečného 

a živého Boha? Najít v Bohu svého nebes-
kého Otce je přitom tak zásadní objev, který 
změní celý náš život. Žeň je veliká, prosme 
Pána žně! (Mt 9,37-38) Tak jak se rozvíjí 
program sociální práce, hledáme další obda-
rované vyučující.

Chcete vědět, co se na ETS děje? Chce-
te se přidat k našim modlitbám? Ob-
jednejte si e-mailový oběžník na adrese: 
ezine@etspraha.cz.

Viktor Ber, Th.D.
Církev bratrská Poděbrady
…abys rozvracel a podvracel, abys 
ničil a bořil, stavěl a sázel (Jr 1,10). 
Po absolvování kurzu hebrejštiny: 
„Na pokraji smrti hladem, na pokraji 
smrti mrazem, na pokraji smrti vysí-
lením… ale stálo to za to, kamarádi!“ (Jára Cimrman).
Pokud církev přestane číst Písmo, vykládat Písmo, zápa-
sit s Písmem, studovat Písmo křížem krážem, pak mrhá 
svým dědictvím a připravuje se o svou vlastní budouc-
nost, pokládá Pánu Bohu telefon dříve, než on domluvil. 
Když církev mluví, aniž by zároveň hovořila s Písmem 
a naslouchala mu, jsou to většinou pěkné bláboly. Při 
studiu hebrejštiny, úvodu do Starého zákona, exegezi 
Starého zákona se učíme pravidlům rozhovoru s Pís-
mem, „biblické abecedě“.
Profese: učitel hebrejštiny a Starého zákona, kazatel CB. 
Koníčky: moderní literatura, kytara a zpěv, topení v krbo-
vých kamnech.
Rok 2007 byl pro mě velice rychlý, hektický, hodně smutný 
a vážný, radostný, náročný, zajímavý a legrační. Od roku 
2008 čekám totéž.

Marshall T. Brown, PhD.
Lázně Toušeň, CB – stanice 
v Čelákovicích, USA: Beaver-
ton, Oregon – Southwest 
Bible Church
Život, to je pro mne Kristus, a smrt je 
pro mne zisk (Fp 1,21).
Cílem předmětu systematická theologie je poskytnout 
studentům vyvážené učení, aby mohli růst 1) v poznání 
Boha a Jeho vůle, 2) v moudrosti a rozlišování vyváženého 

a heretického učení, 3) v lásce k Bohu, který je středem 
zájmu teologie jako vědní discipliny.
Protože je to nepostradatelnou součástí celého studijního 
programu na ETS.
Misionář. Různé sporty, např. cyklistika nebo kajak.
2007 – rok plný napětí s dokončením doktorátu. 2008 
– rok plný změn.

ThDr. Pavel Černý, Th.D.
člen Sboru Církve bratrské 
v Praze 4 - Šeberově
Amen, amen, pravím vám, sluha není 
větší než jeho pán a posel není větší 
než ten, kdo ho poslal (J 13,16). Proto 
každý křesťan je Pánem Bohem po-
volán ke službě.
V misiologii jde o průsečík biblického pověření církve ke 
službě ve světě, předávání a komunikování evangelia slovy 
i činy přes hranice kultur a reflexe dějin i současnosti misie.
Pokud jde o misiologii, pak jsem přesvědčen, že musí být 
v centru všech aplikací biblického poselství na církev a její 
poslání ve světě. Církev nemůže být bez misie (evangeliza-
ce a sociální služba) a v měnícím se světě musí stále znovu 
reflektovat směr, náplň a použité způsoby své služby.
Jsem kazatelem a v současnosti předsedou Rady Církve 
bratrské. Kromě toho jsem také předsedou Ekumenické 
rady církví v ČR. K mým koníčkům patří i moje práce, tedy 
teologie a ekumenismus. Pokud se od této práce odtrhnu, 
pak se rád věnuji rodině, fotografování, rekreačním spor-
tům (horské kolo, běžky, plavání a turistika) a hudbě.
Rok 2007 byl pro mě velmi náročný, protože jsem při 
své práci řešil i další směrování své služby. V roce 2008 
čekám, že mi Pán Bůh bude již jasněji ukazovat nazna-
čenou cestu. Kazatelská a pastýřská služba je vždy ná-

ročná, ale zároveň také krásná. Důležité je, aby člověk 
věděl, kde ho Pán Bůh chce.

Mgr. Peter Cimala
CB Mladá Boleslav
Předmět: Biblická interpretace. Po-
rozumět Písmu jako pestré a zajíma-
vé „knihovně“, kterou stále znovu 
pročítáme a vykládáme pro užitek 
vlastní i druhých.
Biblická interpretace na ETS: Kurz je součástí studia v pas-
toračně-sociálním zaměření. Studenti tohoto zaměření 
mají pouze několik „teologických“ předmětů. Protože 
se budou ve své profesi setkávat s různými názory a in-
terpretacemi Bible, potřebují se orientovat v základních 
otázkách výkladu Písma. Kurz má studenty uvést do této 
problematiky.
Od roku 2005 jsem vikářem Církve bratrské v Mladé Bole-
slavi. Mezi mé hlavní zájmy patří hudba, sport, cestování, 
dobré filmy různého žánru, inspirativní teologická literatura 
nebo dobrá káva (nejlépe „fair trade“ a hodně mléka).
V roce 2008 vyhlížím dokončení postgraduálního studia na 
ETF UK (Nový zákon). Je zde také doporučení k ordinaci za 
kazatele Církve bratrské, které má být povrzeno volbou na 
konferenci v květnu 2008. Modlím se za moudrost, inspi-
race i sílu pro práci na sboru i na ETS pro nadcházející rok.

PhDr. Pavla Cimlerová
Kralupy n. Vlt., sbor CB
Reinhold Niebuhr: Bože, dej mi vy-
rovnanost, abych přijal to, co změnit 
nemohu, odvahu, abych změnil to, 
co změnit mohu, a moudrost, abych 
to dokázal rozlišit.

Otázky, na které učitelé odpovídali
Jméno s městem a sborem.
Krátké motto.
Vyučovaný předmět v jedné větě.







Proč by Váš předmět měl být vyučován právě na ETS?
Profese a koníčky.
Jaký jste měli rok 2007 a co čekáte v roce 2008?
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Psychologické aspekty péče o člověka s důrazem na spiri-
tualitu a propojení výuky s vlastní osobní sebereflexí.
Protože pomáhá nahlédnout do vnitřního života člověka, 
porozumět mu a pochopit souvislosti mezi psychosociálním, 
biologickým  a duchovním  rozměrem každého člověka. Tím 
se stávám pro teologii a pastoraci velmi inspirativní.
Profese: psycholog, soudní znalec v oboru psychologie. Koníčky: 
hudba, cestování, mým koníčkem je stále ještě i psychologie.
Rok 2007 byl pro mě osobně zatížen nemocí v širší rodině, 
podařilo se mi ale i po 5ti letech  dokončit jeden zásadní 
projekt v mém hlavním zaměstnání, jehož výstupy by moh-
ly pomoci mým kolegům v profesi. Od r. 2008 očekávám více 
pokoje, větší prostor pro osobní setkávání s lidmi mně blíz-
kými a těším se i na zajímavé nové pracovní aktivity.

Mgr. Karel Dřízal
momentálně členem ČCE 
Velim, kde jsem naposled 
sloužil jako kazatel, ale byd-
lím teď v Čakovicích (Praha 
9) a nejvíce navštěvuji ČCE 
v Libni (Palmovka).
Řečtina je nejdůležitější, proto ji mají studenti hned na začátku.
Jazyk Nového zákona odhaluje tajemství myšlení jeho autorů, 
spojuje tehdejší  imperiální a filosofickou kulturu s hebrej-
ským zázemím zvěsti evangelia a samotnou touto zvěstí.
Teologický seminář se neobejde bez studia pramenů. Dokud je 
Bible naším východiskem, bude nás vždycky lákat její originál.
Pracuji jako správce počítačové sítě MÚ Černošice, zároveň 
se podílím na překladu Staré smlouvy (KMS) a k tomu 
ještě učím. Na koníčky nezbývá čas, jinak je to aplikovaná 
elektronika, klubové filmy, vlastně taky společenství, že?
Velmi náročný, přemíra úkolů nedovolovala hlubší přípravu, 
hodně jsem jel z tradice a rutiny. Přesto, jako každý rok, i ten 
sedmičkový přinesl něco nového, co jsem se sám přiučil 
a uvědomil si jako novinku, i když to stále opakuji. V tomto 
roce by práce na překladu Písma měly končit. Ačkoli je na 
obzoru možný nástupce a já si rád odpočinu, nechávám vše 
otevřené. Život je složitý a cesty Páně překvapivé.

Mgr. Veronika Dziamová
Církev bez hranic, Praha
Žít znamená být ve vztahu (Frankl).
Sociologie a sociální práce s menšina-
mi: Nabízí pohled na souvislosti, roz-
bíjí černobílé vidění a má potenciál 
vzbudit zájem o témata, která se zda-
jí být jasná do chvíle, než se nad nimi pořádně zamyslíme.
Minimálně z důvodů uvedených v předchozí odpovědi. 
Také, že jsou součástí akreditace :-).
Především je to sociální práce. Zájmů mám myslím nepočí-
taně – od architektury, historie, divadla, hudby (konkrétně 
jazzu) po jazyky, četbu, cestování, přírodu, horskou turisti-
ku, plavání, Pilates a přirozeně čas s práteli a dobrou kávou. 
Z témat blízkým profesi patří mezi mé zájmy psychoterapie, 
filosofie a sociologie – tedy jejich určité oblasti.
2007: Plný práce, nových zkušeností, dvojího stěhování, 
ale především radosti. Konec roku byl ve znamení mé 
první cesty do Latinské Ameriky. 2008: Méně práce, žádné 
stěhování, ale naopak sžívání se s novým domovem a větší 
investice do vztahů.

Ing. Daniel Fajfr, M.Th.
CB Benátky n. Jizerou
Je mi jedno, je-li cesta rozbitá, ukaž 
mi Pane, kde začít (Bob Dylan, z pís-
ně What can I do for you).
Vyučuji předměty, které se navzájem 

doplňují a jeden bez druhého ztrácejí smysl – Praktická ekle-
siologie a Evangelizace.
Poněvadž praktická teologie je pro budoucí křesťanské 
pracovníky nepostradatelná.
Jsem kazatelem. Sport, hudba, četba, kuchtění, houbaře-
ní, vychovávání tří dcer, truhlaření, malování, atd.
Rok minulý se podle očekávání vydařil, očekávám, že rok 
2008 se také vydaří.

Ing. Tomáš Grulich, M.Th.
CB Praha 9 Černý Most
On nás potěšuje v každém soužení, 
abychom i my mohli těšit ty, kteří jsou 
v jakékoli tísni, tou útěchou, jaké se 
nám samým dostává od Boha. (2K 1,4)
Sborová pastorace: Snažím se zde 
shrnout osobní a sborové předpoklady pro rozvoj sborové 
pastorační služby, předávat základní principy této služby 
a učit některé praktické pastorační dovednosti.
Je to předmět snad typický pro ETS – snaží se integrovat růz-
né teologické a částečně psychologické disciplíny do prak-
tické služby s velkým důrazem na osobní duchovní růst.
Původně zemědělský ekonom, ale nikdy jsem v tomto 
oboru nepracoval. Hned po VŠ jsem začal studovat ETS 
a dnes jsem kazatel CB, ředitel Pražského Tyrannus Hall, 
tajemník Nadačního fondu nových sborů. Koníčky: Kytara, 
fotky, kytky, děti.
Děkuju za optání! Dobrý rok - v něčem náročný, ale to už 
asi k životu patří. Měli jsme dost velké změny v rodině, ale 
zdá se že jsme je dobře zvládli. Denně mě překvapuje to, 
že mě Ježíš má asi fakt rád a věřím, že Vás taky :) Čekám, 
že rok 2008 bude rokem přípravy na něco nového. Na co? 
Nevím jistě, o tom až v roce 2009.

Mgr. Jan Hábl, Ph.D. (ABD)
CB Nové Město nad Metují
Je dobré vědět, proč věřím. Je dobré 
věřit, abych mohl vědět.
Smyslem křesťanské apologetiky je 
promýšlet důvody víry a způsoby 
jejího sdílení s druhými. Jde o umění 
mluvit o své víře smysluplně a pravdivě.
V okamžiku, kdy se mě někdo zeptá, proč věříš nebo co 
říkáš na…, stává se ze mě apologeta, obhájce určitého 
postoje. Otázka nezní zda být či nebýt apologetou, tím je 
v principu každý křesťan, jde o to, zda jsem dobrý či špatný 
obhájce a zprostředkovatel křesťanství. Apologetika po-
máhá být dobrým.
Vzděláním i povoláním jsem učitel a kazatel. Hraji basket-
ball za Dobrušské Slony. V Dobrušce jsme jediní a nejlepší.
Rok byl plodný, krásný a rychlý. Příští rok bude ještě plod-
nější. Čekáme miminko.

Mgr. Matěj Hájek
Praha 4 - CB Šeberov
Posaď se k nám, necháme Tě vy-
mluvit…
Etika jako nauka o dobrém a zlém, je 
hledáním ukazatelů, které povedou 
člověka po cestě života až k dobré-
mu a smysluplnému cíli.
Aby studenti mohli samostatně a zodpovědně hledat dob-
ré směrovky pro život a při stejném hledání být pomocí 
i lidem okolo sebe.
Vikář CB; četba, film, pěší turistika, (především kolektiv-
ní) sport.
Dobrý, žili jsme ve zdraví a spolu, obklopeni mnoha hodnými 
i potřebnými lidmi. V roce 2008 čekáme něco podobného.

Mgr. Zdeněk Halas, DiS.
sbor: ČCE Zádveřice, presby-
ter, ordinace 2. 3. 2008
Udělej, co máš, a věř.
Z novozákonní řečtiny učím pouze 
„čtvrtý díl“; v něm čteme Nový zákon, 
přitom si doplňujeme své znalosti gra-
matiky a objevujeme živost uloženou v jazyce Nového zákona.
Studium novozákonní řečtiny je dobrou průpravou k „pře-
kládání“ Nového zákona do odpovídající mluvy a formy 
tak, aby jeho zvěsti adresáti co nejlépe porozuměli. S její 
znalostí jim také začne NZ bezprostředně vyprávět o svém 
vzniku, o svých autorech a jejich způsobu vyjadřování, její 
znalost jim pomůže odhalovat bohatství toho, co nám 
chtěli pod inspirací Ducha svatého sdělit.
Profese: matematik, věnuji se matematické analýze a his-
torii matematiky. Koníčky: moje služba a práce; stará hud-
ba, varhany; řecká gramatika, lingvistika.
Rok 2007 byl pro mě zlomový. Tentokrát jsem se konečně 
naplno pustil do dalšího studia staré řečtiny v celé její šíři 
a komplexnosti na FF v Brně. V tomto roce očekávám zdár-
né rozvíjení služby, jednak ve sboru, tak i na ETS, kde jsem 
začal působit jako učitel novozákonní řečtiny. Také plánuji 
dohotovení a obhajobu své dizertační práce.

Mgr. Robert Hart
Praha, CB Praha 4 - Šeberov
Mysl a srdce. Nebo také: Hospodin je po-
díl mně určený, je můj kalich…Vrcho-
lem radosti je být s Tebou, ve Tvé pravici 
je neskonalé blaho (Žalm 16,5.11).
Církevní dějiny a příbuzné disciplíny 
svědčí o Boží milosti a slávě uprostřed lidské vlažnosti a ne-
věrnosti. Jejich studium může poskytnout obnovu horlivosti 
pro Boží království a Jeho slávu, nastavuje především církvi 
pravdivé zrcadlo a vede k moudrosti a Boží bázni.
Protože ten, kdo se nestará o dějiny, bývá odsouzen k je-
jich opakování. Protože ten, kdo nemá páru o dějinách, je 
snadnou kořistí demagogů různých politických zabarve-
ní. Protože není moudré (a i to dějiny bohatě potvrzují!) 
nepoučit se ze zápasů našich předchůdců a pyšně chtít za 
každou cenu na všechno přijít sami. Protože vidět dál než 
předchozí generace můžeme jen tehdy, když se pokoříme 
a postavíme se na jejich ramena.
Jsem kazatelem Církve bratrské, studoval jsem FF UK a ETS. 
Rád čtu odbornou literaturu (teologie, historie, biblistika, 
pastorace), ale i beletrii včetně poezie (z té všehochuti 
např. Zahradníček, Reynek, Halas, Čep, Solženicyn, Bulga-
kov, Orwell, ale i Tolkien, C.S.Lewis).
V roce 2007 jsme se s rodinou stěhovali na Šeberov do 
mého nového působiště. Takže to byl konec jedné krásné 
kapitoly (po pěti letech v Praze na Zbraslavi) a začátek 
nové. Všechno bylo (a ještě stále trochu je) v pohybu, na-
víc jsme se stěhovali dvakrát… Tak doufám, že se teď bu-
deme z Boží milosti moci trochu usadit a zakořenit a plně 
vydat do služby Pánu Ježíši na novém místě.

Doc. Pavel Hošek, Th.D.
CB Vinohrady, Praha 2
Ora et labora (Modli se a pracuj).
Učím předměty na rozhraní mezi teo-
logií a religionistikou.
Protože jako křesťané potřebujeme 
rozumět sami sobě, ostatním lidem 
a světu okolo nás. A o tom je teologie i religionistika.
Jsem učitel. Mými koníčky jsou Viera, Matěj, Hanka, Zu-
zanka a Johanka Hoškovi (pořadí podle věku).
Rok 2007 byl fajn, jen bych potřeboval dvakrát více času. 

V roce 2008 bych chtěl odolávat workoholismu a víc času 
věnovat duchovnímu životu a rodině.

Ing. Radomír Kalenský
CB Pardubice
Nepohrdej dnem malých začátků 
(volně podle Za 4,10).
Interaktivní semináře Katechetiky 
jsou o tom, jak „nenudit“ děti evan-
geliem, jak „zaujmout“ lidi, před 
kterými stojím, čím „nakrmit“ dataprojektor a jak „zapo-
jit“ své spolupracovníky v týmu, aby vyučování naplnilo 
svůj cíl – vypůsobit změnu.
Mým přáním je, abych studenty naučil postavit se nejen 
před dětské ale i před dospělé publikum tak, že nebudou 
svým diletantstvím bránit Pánu Bohu, aby mohl v určený 
čas sklízet.
Původně jsem výzkumný pracovník v oboru radiolokace, 
tedy technicky smýšlející člověk. Po revoluci jsem si splnil 
sen a stal se učitelem na střední škole elektrotechnické, 
kde bych zůstal se svými studenty až doteď, nebýt mého 
koníčku. Tím je láska k dětem a dorosťákům a touha, aby-
chom jim jako křesťanští rodiče, učitelé a vedoucí dávali 
nejen to, co dostat mají, ale také jim to dávali v pravý čas. 
Doprovodným koníčkem je praktické spojení informačních 
technologií, vyučování, psychologie a teologie.
Uplynulý rok byl náročný v rodině (jedna svatba a jeden 
pohřeb), ve sboru i ve službě Awany. Na ETS jsem však měl 
skutečně vnímavou partu studentů, takže jsem se při vy-
učování nabíjel. Díky Pánu Bohu za ně! Rok 2008 je rokem 
rozechvělého očekávání na Boží plány, které podle růz-
ných okolností a náznaků naznačují, že Pán Bůh chce něco 
nového činit nejen se mnou a mou rodinou, ale i sborovou 
rodinou v Pardubicích a celou církví. Jedná se především 
o vztahy, které považuji za vzácné bohatství člověka, kte-
ré si musíme před Božím nepřítelem chránit.

JUDr. Iva Kernová
Sbor Bratrské jednoty 
baptistů, Litoměřice
Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy ve všem jed-
nejte s nimi (Matoušovo evangeli-
um).
Základy práva – jeden z nejdůleži-
tějších nástrojů pracovníka v sociální oblasti.
Má-li křesťanský sociální pracovník účinně pomáhat jiným, 
musí se nutně orientovat v základních právních předpisech.
Jsem právník. V porevoluční době právník-pedagog. Učím 
kmenově na Evangelické akademii VOŠ sociálně právní 
v Brně a externě na brněnské MU Fakultě sociálních studií. 
Mám velmi ráda přírodu – s manželem rádi chodíme po 
horách. Dále ráda čtu a plavu.
Rok 2007 byl pracovně hodně plný na všech stranách. Ale 
protože mám svou práci ráda, přinášela mi kromě starostí 
i radost. V listopadu přibylo další – druhé vnoučátko, malá 
Nelinka. Z toho se velice raduji a jsem Pánu Bohu vděčná. V ro-
ce 2008 přibylo k mé velké radosti vnoučátko třetí – malá Ste-
linka. V polovině března se těším na návštěvu USA, kam jsme 
na tři týdny s manželem pozváni. V září se těším na rekreačně 
vzdělávací pobyt v Chorvatsku, kam každoročně se studenty 
a přáteli naší brněnské VOŠ jezdíme.

Slavomír Krupa, PhDr., PhD.
Bratislava, Církev bratrská
Človek potrebuje sebairóniu, musí 
mať v sebe akési zmenšovacie 
sklo, aby si nemyslel, že je na-
jdôležitejší…

Teorie a metody sociální práce . My určujeme kvalitu na-
šich vzťahov a vzťahy určujú kvalitu nášho života.
ETS je pre mňa ako viaceré nové projekty po roku 1990 
zázrakom, symbolom zmeny a rovnako je to so sociálnou 
prácou, ktorá ako vedný odbor a predmet (od roku 1945 do 
roku 1990) neexistoval. Nevídaný záujem o študium soci-
álnej práce len potvrzuje absurdnost minulosti a zároveń 
jej význam pre súčasnosť a budúcnosť školy.
Sociálny poradca, suprevízor, učitel.
Existuje v živote človeka čas, keď roky ubiehajú ako dni. Učil 
som sa pozerať viac za obzor. Chcem v tom pokračovať.

Petra Kubečková
bydlím v Čelákovicích a patřím 
do sboru ČCE v Českém Brodě
Pravda a láska musí zvítězit nad lží 
a nenávistí (půjčeno od pana prezi-
denta Václava Havla).
Sociální politika se jako věda zabývá 
aktuálními sociálními problémy společnosti a snaží se hle-
dat jejich úspěšné řešení. Je to nekončící boj, ovlivněný vší 
lidskou i společenskou realitou.
Pracuji jako konzultantka v personální agentuře - snažím 
se pomoci lidem najít dobrou práci a společnostem dob-
ré zaměstnance. Na koníčky nezbývá moc času, ale patří 
k nim určitě turistika, tanec a hraní stolních her.
ETS se snaží vychovávat křesťanské odborníky v oboru so-
ciální práce. Jsou to především oni, kteří by se v budoucnu 
měli snažit ovlivňovat sociální politiku našich církví, naše-
ho státu nebo dokonce v mezinárodním měřítku.
Rok 2007 byl rokem velmi pozitivní změny v zaměstnání 
a zvykání si na nový domov, který s Ondřejem máme. Co 
přinese rok 2008, se nechám překvapit. :)

Marek Macák
Baptistický sbor 
Praha-Vinohrady
It’s realistic to be hopeful. Je realis-
tické mít naději (Barack Obama).
Pastorační směry: tak trochu o všech 
platí že, zkoumáme a učíme se vidět, 
jak může v naší službě Kristu psychologie kráčet ruku v ru-
ce s naším křesťanstvím.
Protože psychologické poznání je pro církev důležité a není 
vždy jednoduché zaujmout k němu zdravý postoj. Protože 
pastorace patří do církve tak jako černé pruhy patří na zebru.
Finišující student psychologie, učitel psychologie (ETS) 
a psychodiagnostiky (Testcentrum), pracuji také v církvi se 
zaměřením na mládež a poradenství. Koníčky: kolečkové 
brusle, pokouším se trochu lézt, filmy, hra na klavír, knihy 
(teologie, postmoderní filosofie, psychoterapie a Terry 
Pratchett), v poslední době se ze mě stává frankofil.
2007: workoholický; 2008: vypadá to, že přelomový; hodně 
toho v mém životě končí a hodně nových věcí se rozjíždí.

PhDr. Václav Mitáš
dříve sbor Církve bratrské v Li-
berci, v Praze ve stadiu hledání 
domovského společenství
Bible je plná metod sociální práce, jen je 
najít a naučit se je používat v soudobém 
historicko-sociálně-kulturním kontextu.
Abychom dokázali účinně sloužit lidem na okraji společ-
nosti, potřebujeme podobně jako lékaři znát anatomii je-
jich problémů, abychom byli schopni odborně zasáhnout 
a vyznat se v teologii, aby náš zásah mohl mít biblicky 
relevantní základ, jinak by se smazal rozdíl mezi psycho-
sociálními a pastoračními odborníky.

V Bystrici jsem získal zájem o mezioborovou komunika-
ci teologie a psychosociálních věd, bez níž se soudobá 
praktická teologie neobejde. Velmi bych si přál, aby 
v našich sborech stále častěji vítězil například v pas-
toraci odborný přístup nad ustálenými vzorci řešení 
problémů.
Jsem trochu teolog a trochu sociální pedagog, což vyplývá 
z mého studia – absolvoval jsem magisterský program Ka-
techetika evangelikálních církví na Katedře evangelikální 
teologie a misie Pedagogické fakulty Univerzity Mateja 
Bela v Banské Bystrici a rigorózní zkoušku jsem skládal 
v oboru sociální pedagogika. Pracuji na generálním ředi-
telství Vězeňské služby ČR v oblasti odborného zacházení 
s vězněnými osobami, vedle toho ještě učím na Husitské 
teologické fakultě UK a spolupracuji s některými nezisko-
vými organizacemi v oblasti odborného vzdělávání jejich 
personálu. Stále mě baví fotbal, podílím se na přípravě ba-
kalářského studijního oboru rozhodčí kolektivních sportů 
a v posledních letech jsem se zamiloval do potápění.
Přiznám se, že rok 2007 byl pro mě hodně špatný, musel 
jsem si přiznat velká osobní selhání, a tak od roku 2008 
čekám pokračující proces vyznávání se v sobě samotném 
a znovupřibližování k Pánu Bohu. Rád bych tuto svou 
zkušenost komunikoval se studenty a řekl jim, kde člověk 
může udělat chybu.

Bc. David Novák, M.Th.
CB Praha 13 - Stodůlky
Někdy, když se mi něco povede, na-
padne mne citát od Chestertona: 
„Všichni lidé jsou obyčejní. Neoby-
čejní lidé jsou ti, kteří to vědí.“
Filozofie. Hledání moudrosti, kte-
rá nevychází z Božského zjevení, ale z lidského rozumu 
a zkušenosti.
Aby studenti znali přece jen trochu víc, než jen oblasti více 
či méně zabývající se Biblí a aby znali otázky, které svět 
kolem nás má.
Kazatel pro mládež, učitel. Sport (běh, box, squash, fotbal), 
autodráha SCX, poslední dobou četba Forsytha, airsoft, hra-
ní si se svými syny, povídání si s manželkou a přáteli.
Byl to z různých důvodů jeden z nejtěžších roků v životě, 
takže nic moc. V roce 2008 ukončím částečný pracovní 
úvazek na gymnáziu, bude Sjezd mládeže, za který nesu 
zodpovědnost, budou volby do Rady, které se mne budou 
týkat, budu dál pokračovat v práci s mládeží a vychovávat 
své, ještě malé, děti.

Stephen E. Olsen, Ph.D.
Benátky nad Jizerou, CB 
– Černý Most, respektive 
Rajská Zahrada
Jáť pak a dům můj sloužiti budeme 
Hospodinu (Joz 24,15).
Metody sociálního výzkumu: cílem 
je, aby byli studenti schopni samostatně a systematicky 
sbírat a zkoumat data o sociální skutečnosti a aplikovat je 
ve své práci a službě.
Kurz Metody sociálního výzkumu pomáhá studentovi 
nejen zlepšit pozorovací schopnost, ale také schopnost 
kriticky analyzovat jevy a využít je.
Učitel a misionář. Jakýkoliv sport (nejvíc: basket, baseball, 
turistika), čtení klasické literatury, hudba (nejvíc: tenor 
saxofon, kytara, piano, trubka), cestování, rande s Julii.
2007 = obrovské změny v rodině: přestěhovali jsme do 
USA v létě na jeden rok, abychom pomáhali 3 synům, kteří 
nastoupili na jednou do university v „cizí“ kultuře Ameri-
ky. 2008 = návrat do ČR!
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Ing. Pavel Raus, 
M.A.Clin.Psy., M.A.Theol.
Praha 8, sbor CB Praha 6
Muž milosrdný činí dobře i sám 
sobě… (Př 11,17).
Pastorace, kterou učím, poskytuje 
nástroje pro pomoc potřebným li-
dem a připravuje studenty pro tuto službu.
Asi proto, že to zapadá do pastoračně sociálního směru. 
Zabývám se poradenstvím, mentoringem, přednáším 
a vyučuji. Zajímá mě přesah teologie a psychologie. Rád 
poslouchám hudbu a jsem rád s blízkými přáteli.
Byl náročný, v roce 2008 se snažím vědomě dbát na odpo-
činek a uspořádat svůj život podle priorit.

Mgr. Marcel Sibrt
Praha 6, Českobratrská 
církev evangelická
Vyučuji němčinu.
Němčina je třeba kvůli četbě odbor-
né teologické literatury.
Jsem učitel, průvodce historickými 
památkami Prahy (od roku 1966). Kontakty a spolupráce 
se sbory v německy mluvících zemích.
Rok 2007 byl vcelku úspěšný, v r. 2008 čekám více žáků při-
hlášených na němčinu, i když současný trend je angličtina.

Mgr. Dana Staňkvá, DiS.
v současné době sbor CB 
Náchod
Pán Bůh mě vidí, slyší a přesto mne 
má rád.
Nejvíc hodin učím pastorační doved-
nosti, které jsou více o osobnostním, 
vztahovém formování a specifi ckém umění než o akade-
mické výuce.
Aby se studenti naučili pokorně mlčet, trpělivě naslouchat 
a mluvit pravé slovo v pravý čas.
Původně učitelka, nyní spíš pastorační a psychoterapeu-
tická práce s manžely a rodinami. Les, příroda, knížky.
Rok 2007 byl dramatický – dvoje stěhování a jedno úmrtí 
v rodině – ale doprovázený zvláštním Božím promlouvá-
ním a darovanou silou. Změny nezbytně nutné, jinak pro-
sím za pokojnější běh života.

Mgr. Karel Taschner, Th.D.
Chomutov, stanice Sboru 
CB  Most
Bible není určena pro informaci, ale 
pro transformaci (D. L. Moody).
Teologie Nového zákona usiluje 
o pochopení a shrnutí poselství Ježí-
še Krista a jeho apoštolů, jež je evangeliem, Boží mocí ke 
spasení pro každého, kdo věří.
Jsem ordinovaným kazatelem Církve bratrské a mojí od-
borností je biblistika. Vášnivě miluji studium Bible, rád 
plavu a chodím do sauny.

Richard Trča, MDiv, M.A.
bydlím s rodinou v Říčanech, 
chodíme do stanice CB na 
Rajské Zahradě (Praha 9)
Schopný teolog umí dělat pastoraci, 
která vede ovečku k dobrému Pas-
týři, a schopný pastor umí správně 
aplikovat Boží slovo ve všech životních situacích.
Učím základy pastorace a systematickou teologii v anglič-
tině, aby se studenti mohli zlepšit a růst ve svých znalos-
tech, schopnostech, a sebevědomí při používaní angličti-
ny ve své oboru.
V dnešní době je už nezbytné být schopen mluvit i praco-
vat ve svém oboru v angličtině.
Moje profese je být služebníkem Pána Ježíše, sloužím těm 
kteří už patří Ježíši, aby Ho více poznávali, milovali a ná-
sledovali. Sloužím těm, kteří ještě Ježíše nenásledují, aby 
Jeho lásku a milost ochutnali. Koníčky mám hlavně v rám-
ci mé rodiny: sporty, domácí práce, oslavy. Ale osobně 
mám také rád historii.
Měl jsem se dobře v prvním semestru, a těším se na bližší 
spolupráci se studenty v roce 2008.

Mgr. Jan Valeš
nyní v Praze, sbor Černý 
Most (CB)
Bůh se mi stal otcem, učitelem a Pánem!
Řečtina. Nejcennější na duchovní 
službě je pro mě čerpání z Písma 
a čas strávený s lidmi, a studium pů-
vodních jazyků (jmenovitě řečtiny) nabízí úžasný způsob, 
jak trávit studiem Bible desítky cenných hodin.
Naslouchání Bohu je základ.
Mojí profesí vždy byla práce s lidmi - mladými, na ulici, 
v církvích, teď na škole. Baví mě fotbal a pohyb obecně, čas 
strávený v přírodě, muzika pokud možno aktivně (třeba kla-
sika, blues, jazz, reggae, hip hop), snowboardování. A to vše 
někdy sám, jindy s někým, často s manželkou nebo dětmi.
Rok 2007 byl hodně důrazný - narození druhé dcery, pře-
chod ze sboru do role ředitele (od prvního oslovení po 
jmenování během 7 týdnů včetně rozhovorů ve staršov-
stvu a ve sboru) a stěhování do jiného města, práce i sbo-
ru. Rok 2008 bude snad pro naši rodinu o něco klidnější.

MUDr. Alice Wagenknechtová
Praha, Církev bratrská 
Vinohrady
Moudrý se mýlí sedmkrát denně 
(italské přísloví).
Zdraví a nemoc – základní přehled 
o fyziologickém průběhu jednotli-
vých životních etap, patologii a prevenci.
Protože člověk nemocný fyzicky je vždy změněn psycholo-
gicky, sociálně i spirituálně a je dobré se orientovat v této 
situaci z hlediska klienta i sociálního pracovníka.
Učitelka SOŠ a VOŠ, neorganizované cestování, práce s dět-
mi, kreativní vaření, četba, divadlo, jízda na kole a plavání.

Zajímavý, někdy těžký, někdy mimořádně hezký a vzrušu-
jící. Pro rok 2008 – nic neočekávat, nechat se překvapovat 
a být na překvapení připravena.

Kalendář akcí
9. března Neděle ETS

úterý 11. 
března

Den otevřených dveří
Mimo jiné v 17 – 18hod. veřejná 
přednáška Václava Mitáše, PhDr.: 
Krizová intervence 
v Bibli.

28. – 29. 
března

Vnitřní uzdravení
Tony Kalma, 
v Bělči u Hradce Králové

11. – 12. 
dubna

Zdraví a nemoc
Alice Wagenknechtová

1. – 2. 
května

Katechetika
Radek Kalenský

středa 7. 
května
9 – 15 
hod.

Dave Bookless
ředitel britské A Rocha, 
3 přednášky: 

Životní styl věřícího
Celosvětový nedostatek 
naděje
Budoucnost planety Země







12. – 16. 
května

Theologie 
Nového zákona
Donald Carson, v Lázních Toušeň

31. května Termín podání přihlášek

6. června Přijímací zkoušky na ETS

9. – 13. 
června

Pastorace
Dan Green

srpen

Letní škola 2008
Přesvědčivá evangeli-
zace...
Pastorační dovednosti...
Biblické jazyky – hebrej-
ština nebo řečtina...







22. srpna náhradní termín přijímacích zkoušek

více informací na www.etspraha.cz
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