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Hudba v církvi
ohlédnutí za kurzem

Jak jsme založili ETS
P. Černý, K. Taschner

V roce 1975 mi bylo sedm let. V torzu toho, 
co za Masaryka býval dědův statek, se re-
konstruovalo a já za králíkárnou vyšmejdil 
uniformu wehrmachtu a bodák z pušky. 
Objevený poklad jsem si hned oblékl 
a s bodákem jsem zaútočil na slepici. Lepší 
komparzista nepřátelské armády, ochotné 
ustupovat, nebyl zrovna k mání.

Sám jsem byl ale záhy ze zálohy přepaden. 
Už nevím, jestli mě nejdřív seřezal, nebo 
svlékl. Děda byl tehdy ještě hbitý muž. 
Když uniformu zničil a trochu se uklidnil, 
vzpomínal na poslední dny války, zbí-
dačený venkov a rabování ustupující 
německé armády. A na vše prostupující 
strach. Uniformu za prkno dobře schoval 
prchající dezertér, který dědu pod po-
hrůžkou smrti obral o civilní oblečení.

Uplynulo 30 let od konce 2. sv. války, na 
fasádách domů byly ještě patrné díry po 
kulkách. Pro sedmiletého kluka byla válka 
asi tak dávno jako třetihory. Jako děda 
vzpomínal na válku, já dnes vzpomínám 
na Sametovou revoluci.

Co je třicet let v životě člověka? Z novoro-
zence se stane zralý dospělý, z absolventa 
školy člověk sunoucí se k důchodu. Hlad-
kou tvář pohlcují vrásky.

A v životě organizace? Některé zanikly, 
jiné ještě vede zakladatel. Na ETS působila 
řada osobností. Své poznání předávali z ge-
nerace na generaci. Zralé víno potřebuje 
čas a kdo ho ochutnal, mladé nechce.

ETS prošla generační výměnou. První ře-
ditel M. Jech a předseda Rady J. Lukl už ne-
jsou mezi námi. Svou prací a modlitbami se 
zapsali do historie ETS. Víra, naděje a láska 
předchozí generace byla vepsána do stu-
dentů a ti je dnes nesou dalším lidem.

A o to na ETS jde. Abychom duchovně, 
odborně a prakticky připravovali pro službu 
v církvi i ve společnosti.

Miloš Poborský
ředitel ETS

30 let ETS
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Otázky nad smyslem teologického a pas-
toračního vzdělání v naší církvi už nikdo 
neotvírá, potřebu vzdělání nikdo nezpo-
chybňuje. Otázka stojí jinak. Jak připravit 
absolventy ETS na službu lidem v rychle 
se měnící společnosti? Od lidí ze školství 
slýchám, že někdy připravují absolventy 
na úkoly a výzvy, které již výzvami nejsou. 
Těm školám ujel vlak. Nejde o to být ve 
vzdělání moderní za každou cenu, ale dát 
studentům ETS výbavu, která jim k ně-
čemu bude, až se ocitnou tváří v tvář vý-
zvám doby, mnoha nesnadným otázkám, 
lidské bolesti, nebo tomu, jak zvěstovat 
neměnné evangelium ve světě, který se 
mění tak jako nikdy dřív.

Když se ohlížím za funkčním obdobím 
Rady CB, vybavuje se mi mnoho rozho-
vorů s Milošem Poborským na téma, jak 
posunout ETS směrem k lidem v církvi 
a ke sborům. Jak pomoci ETS, aby byla 
akademicky na výši, a přitom držela tep 
na pulzu církve (pokud ovšem církev po-
važujeme za živý organismus). Vzpomí-
nám na mnoho hodin, kdy jsme v týmu 
tvořili koncepci školy na další roky. Jak 
to udělat, aby se lidé jen nebo především 
neučili opakovat to, co řekl ten který uči-
tel. Aby se učili přemýšlet a přenášet nové 
poznatky do života a do služby. Aby ETS 
dříve či později nemusel ukončit svou čin-
nost, protože už není koho učit.

Mám za to, že nejen výše popsané, ale 
i mnohé další výzvy se Milošovi a dalším, 
kteří se v blízkosti školy pohybují, daří 
naplňovat. ETS je nyní průchodný na 
vysokou školu, začali přibývat studenti, 
pracuje se na akreditaci nového oboru 
(aplikovaná teologie), přichází se s nový-
mi kurzy pro veřejnost, ETS má zajímavý 
učitelský sbor atd. Za zmínku stojí i to, že 
v posledních čtyřech letech bylo ordino-
váno 19 kazatelů a z toho jich 11 prošlo 
ETS… Pokud dnes hovoříme o evangeli-
kalismu v Čechách, pak jeho teologický 
profil klíčovým způsobem utváří právě 
ETS. Osobně považuji tuto školu za jeden 
z důležitých pilířů naší denominace. 

Máme za sebou, podobně jako církev, 
covidové období. ETS vyučoval online, 
některé hodiny jsme otevřeli pro veřejnost. 
Znamenalo to zvýšenou zátěž pro všechny, 
školní rok jsme ale uzavřeli v řádných termí-
nech. Zvláště kombinovaní studenti online 
výuku ocenili, celá situace školu připravuje 
na příchod e-learnigových kurzů, které do 
budoucna chceme nabídnout. K absoluto-
riu se letos chystá asi 10 studentů.

Kvalitu školy určuje kvalita sboru vyuču-
jících. Průzkumy ukazují, že to je to první, 
o co se adept studia zajímá. Personální 
situace ETS je nyní velmi dobrá, tým vyu-
čujících dobře spolupracuje.

Škole dávají smysl studenti. Jejich počty 
v posledních letech rostou. K 9. červnu 
máme 15 nových studentů, další, věříme, 
přijdou 23. 8. Loni jsme přijali 26 nových 
studentů, letos bychom se k tomuto po-
čtu rádi přiblížili. Začali jsme narážet na 
kapacitní možnosti budovy. V létě plá-
nujeme rozšířit počet lůžek ubytovny, 
chceme pokud možno ubytovat všechny 
denní studenty. Začínáme ale narážet i na 
prostorové možnosti učeben. S nárůstem 
vzdělávacích aktivit jsme se přiblížili kapa-
citním možnostem i zde, s novými kurzy 
je budova využita během roku i o většině 
víkendů.

Finanční situace školy je díky podpoře 
Církve bratrské a grantům, které se poda-
řilo získat, stabilizovaná. Se státním škol-
stvím, kde za poslední 4 roky 1,5x vzrostly 
platy, krok stále nedržíme. Nejsme ale už 
tak “pozadu” jako dřív. Z větších investic 
bychom rádi opravili opadávající fasádu 
budovy a investovali do rozvoje školního 

Uvodník Toto 
speciální 
číslo
připomíná nejen 30 let 
existence ETS, ale také novinky 
ze života školy.

Zároveň si jsem dobře vědom, že je stále 
co zlepšovat. To se může stát, pokud se 
do podoby školy zapojíme i my další. 
Nebojme se přicházet s nápady, nebojme 
se spolu s vedením ETS snít. Když porov-
nám rozpočet a možnosti ETS s některý-
mi křesťanskými organizacemi, pak to, 
co tato škola dokázala, je neuvěřitelné. 
Dokázala to mj. proto, že stojí, ale i padá 
s nadšenými lidmi, kteří více než překážky 
vidí možnosti a výzvy. I proto mě baví s tě-
mito lidmi spolupracovat a i proto vklá-
dám do budoucnosti této školy naděje. 
Pokud o to bude zájem, rád jí na její cestě 
podle svých možností budu podporovat.

I kdybyste pochybovali o všem, co jsem 
napsal, o jedné věci nepochybujte. ETS je 
tu pro vás a chce vám sloužit. 

Na závěr si dovolím citovat pro někoho již 
možná trochu zprofanovanou myšlenku 
prvního předsedy naší církve A. Adlofa. 
Uvádím ji proto, že nevím o nikom, kdo 
by tak přesně vystihl sepětí vzdělání a du-
chovní práce. „Mít akademicky vzdělané 
kazatele, to budiž naše skrytá tendence. 
Kdyby ale vzdělání mělo být náhradou za 
Ducha svatého, pak pryč se vzděláním! 
Ale jak to pak dopadá, když není ani Duch 
svatý, ani vzdělání!“ Do dalších let přeji 
ETS plnost Ducha i vzdělání.

David Novák
předseda Rady Církve Bratrské

na ETS vyučuje od r. 1999
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Platnost akreditace, podle níž na ETS 
učíme od roku 2016, končí v srpnu 2022. 
Nově připravovaná akreditace zachovává 
to nejlepší ze současného kurikula, včetně 
domluvené prostupnosti do bakalářské-
ho studia na VŠ. Zároveň přinese rozšíření 
a vylepšení nabídky studijních programů.

První významnější chystanou změnou je 
rozdělení teologického zaměření na za-
měření dvě: biblickou teologii a aplikova-
nou teologii. Biblická teologie si klade za 
cíl připravit studenta na práci s biblickým 
textem s použitím originálních jazyků. Za-
chová maximální prostupnost na VŠ. Při 
výběru aplikované teologie nebude nut-
né projít biblickými jazyky, ale důraz bude 
na předmětech systematické a praktické 
teologie. 

Další významnou změnu představují blo-
ky volitelných předmětů, které budou 
tvořit vedlejší specializaci („minor“). Stu-
dent si tak bude moci zvolit výběr před-
mětů z hlavních specializací (doplnit si 
třeba biblické jazyky či pastoraci) nebo 
přibrat zcela novou oblast, nabízenou 
jako blok volitelných předmětů. Zde se 
počítá se zaměřením na zahraniční misii, 
křesťanskou hudbu, spiritualitu, službu 
dětem a mládeži či zakládání sborů. Ně-
které z těchto specializací bude možné 
studovat formou celoživotního vzdělává-
ní jako ucelené roční kurzy. V současnosti 
tak již probíhá roční kurz „Hudba v církvi“, 
od září 2022 předpokládáme otevření 
ročního kurzu zahraniční misie.

Připravujeme novou 
akreditaci

připomíná nejen 30 let 
existence ETS, ale také novinky 
ze života školy.

Třetí významnější změna se týká kombi-
novaného studia. Plánujeme snížit počet 
kontaktních hodin, a tím i potřebný počet 
cest do Prahy. Na ETS studují křesťané 
z celé republiky a pro část z nich je osm 
cest do Prahy za semestr příliš. Kontaktní 
hodiny zachováme tam, kde je to nutné 
nebo užitečné, a část studijní látky bude-
me učit formou e-learningu.

Věříme, že tyto změny zachovají to nej-
lepší, co na ETS máme, a zároveň roz-
šíří nabídku, aby škola byla zajímavější, 
a hlavně užitečnější pro rozmanité služby, 
které se českých evangelikálních sborech 
rozvíjejí. 

Jiří Bukovský
zástupce ředitele ETS 
pro studijní záležitosti

zázemí. Uvažujeme o ukončení nájmu 
pronajaté bytové jednotky (budovu ETS 
tvoří 8 bytů 4+kk, původně byla postavena 
jako dům profesorů) a vytvoření lepší-
ho zázemí pro studenty. Prostory školy 
bychom rádi povýšili z “ubytovny” na 
“domov” mj. tím, že rostoucí komunitě 
studentů vytvoříme prostor pro osobní 
ztišení před Bohem, a zároveň něco jako 
klubovnu. Prostředí školy je podle již cito-
vaného výzkumu totiž hned to druhé, na 
čem dnešním studentům záleží.

O významnějších aktivitách semináře in-
formují samostatné články. Kvůli covidu 
neproběhly žádné semináře Horizontů 
na sborech (nabídka ovšem trvá!). Místo 
toho naši vyučující pomohli s přípravou 
několika programů na mládežích. Online 
prostředí nabízí nové možnosti spoluprá-
ce s ETS, škola se stává mnohem dostup-
nější.

Novinkou je spolupráce s odborem mlá-
deže a série vzdělávacích videí pro vedoucí 
mládeží LETSTalk, viz letstalk.etspraha.cz. 
V nadcházejícím školním roce začne nový 
kurz Základy práva, v dalším pak chceme 
zahájit roční kurz Zahraniční misie. Aktu-
ality ETS najdete na facebooku ETS Pra-
ha a Instagramu ets_praha. Videa školy 
najdete na youtube ETSPraha. Budeme 
vděční za like a sdílení příspěvků tak, aby 
se o činnosti ETS dozvědělo co nejvíce lidí.

V neposlední řadě bych Vás chtěl pozvat 
na Slavnost ETS 2. října 2021. Setkejte se 
s přáteli, které jste už dlouho neviděli!

Miloš Poborský
ředitel ETS

http://letstalk.etspraha.cz
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Nahrávání ve studiu

Za poslední rok došlo k zásadní promě-
ně bohoslužeb ve všech církvích. Muzi-
kanti potřebují být připraveni nabídnout 
trochu méně hraní, ale více promyšlené, 
zvukově kvalitní písně. V době online bo-
hoslužeb potřebujeme víc písní i nahrá-
vek, které nás obsahem, formou, ale i po 
technické stránce chytnou za srdce.

Na co nemá chválič zapomínat 
během vedení bohoslužby?

Jaký je společný, osobně niterní i ver-
tikální rozměr bohoslužby. V předmětu 
Teologie chvály o tom vyučovali Tibor 
Máhrik, David Beňa, Šimon Konečný. 
Ten spolu s Johanou Ondráčkovou vedl 
také výuku hudební nauky. Bez harmonie 
a hudebních forem se chválič neobejde! 
Došlo mi, že se proměnila i role zvuka-
řů v našich sborech. Byli postaveni před 
otázku, z jakých nahrávek (co do obsahu 
i kvality) posbírají a sestaví duchovní ob-
sah bohoslužby. K tomu nabízíme před-
měty Hudební liturgika a Teologie chvály. 
Díky našim lektorům je výuka široká co do 
typů zbožnosti a hudebních stylů. Takže 
neváhejte, přihlaste talentované muzi-
kanty ze svého okolí do dalšího ročníku.

Ptal se
Miloš Poborský

První ročník kurzu končí, 
s čím jste do toho šli?

Šlo nám o to, aby se zpěváci a muzikanti 
naučili, jak se do své služby v církvi po-
řádně opřít. 1) Jak vést bohoslužbu, v níž 
má hudba jasně teologickou dimenzi. 2) 
Jak vybírat písně, které osloví a budou 
originální. 3) Jak se sehrát v kapele a najít 
čitelný zvuk. 4) Proč je nutné najít při zpě-
vu dechovou oporu. To se ukázalo zřejmě 
jako nejdůležitější. Mnozí účastníci našli 
svůj přirozený hlasový projev, a tím se 
projevil jejich hlasový potenciál. Napří-
klad Dita Urbánková, která píše skvělé 
básně a od začátku kurzu tvrdila, že ne-
zpívá, nakonec byla ve studiu nejpřesvěd-
čivější. Nazpívala modlitbu Starlight od 
Amandy Cook z Bethel Church.

Jak jste toho dosáhli, když výuka
probíhala zčásti distančně?

Paradoxně nás to přivedlo k novým for-
mám. Velkou zásluhu měla lektorka zpěvu 
Jana Peřtová, která nabídla studentům in-
dividuální telefonické konzultace – každý 
týden půl hodiny. Studenty to nutilo při-
pravovat se z týdne na týden a posouvat 

Hudba 
v církvi 
– jak to šlo

se tam, kde je tlačí bota (dech, artikulace, 
intonace, hlasový projev). Jana je vedla 
také ke skládání nových písní. Sedm jsme 
jich pak nahráli ve studiu. 

Na co se můžeme těšit?

Na pestrý balíček hudby. V současných 
chvalozpěvech totiž často chybí písně 
vyznání, pokání nebo zvěstování Božího 
slova. Silné osobní vyznání zní v písni 
Cesta od Lydie Zoubkové. Natáčela ji se 
svou sestrou Danielou, která zkompono-
vala moderní žalm. Začíná příhodným na-
pomenutím (Chlubíš se, hrdino, vlastním 
zlem) a graduje oslavou Boha v refrénu 
(Chválit tě budu, Pane, navěky). Biblic-
ky známá forma a současně vyjádření 
aktuální napjaté politické situace. Ještě 
důraznější je Prosba za naši zemi, kterou 
během jarního lockdownu napsala Jana 
Peřtová a teď ji nazpíval náš kurzista 
David Bukáček.

U koho jste nahrávali?

Spolupracovali jsme se dvěma studii. Vět-
šina záznamů vznikla ve studiu Na Žert-
vách, kde se hudební a zvukové režie cho-
pili dva profesionálové: Daniel Matulík 
a Petr Šťastný. A tři písně jsme točili v SAN 
Recording Studio na Žižkově, kde se režie 
ujal kytarista Petr Zatloukal. Odtud vzešel 
chvalozpěv Jsi život můj Vojty Myslivce, 
Dík Veroniky Šimánové a píseň Možná to 
znáš Dana Baláže (oba z Plzně).

Věříš, že písně obohatí naše bohoslužby?

Určitě. Výsledkem kurzu je několik nových 
písní, které nabídneme církvím v Česku. 

Rozhovor s garantem kurzu 
Tomášem W. Pavlíčkem
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V červnu 1989 na zasedání RCB bylo roz-
hodnuto o zřízení bohosloveckého učiliště. 
P.  Černý a K. Taschner byli členy komise, 
která měla vypracovat jeho statut a pro-
jednat s představiteli ECM, BJB a JB, zda 
by byli ochotní stát se spoluzakladateli. Po-
kus o spolupráci ale nevyšel, a tak výroční 
konference CB v květnu 1990 rozhodla 
o založení Teologického semináře Církve 
bratrské. P. Černý vypracoval jeho věroučný 
základ, K. Taschner byl jako tajemník RCB 
pověřen jednáním o jeho zřízení na Mini-
sterstvu školství, mládeže a tělovýchovy. 
To jej od 17. 9. 1990 zařadilo do sítě škol 
MŠMT. Sídlo školy bylo v Praze 1, Sou-
kenická 15. Prvním ředitelem školy byl 
jmenován Miloslav Jech. Seminář vedla 
tříčlenná správní rada jmenovaná Radou 
CB ve složení ředitel, K. Taschner a P. Černý. 
V září bylo přijato do dálkového studia 12 
studentů, vyučování začalo 13. 10. 1990.
  
V září 1991 bylo zahájeno denní čtyřleté 
pomaturitní studium, ukončené absoluto-
riem. Do prvního ročníku bylo přijato dva-
náct studentů, z nichž sedm po dokončení 
studia nastoupilo do služby kazatelů CB. 
Protože od samého počátku studovali na 
semináři studenti z různých denominací, 
vedení semináře požádalo o změnu jeho 
názvu. Od 1. 12. 1993 je oficiální název školy 
Evangelikální teologický seminář (ETS). Od 
1. 9. 1995 má škola teologické a pastorační 
zaměření.

Základy pastoračního zaměření položili 
mj. Karel a Ivona Taschnerovi, Steve Olsen, 
David Javornický a Tomáš Grulich. Učil zde 
také Jaro Křivohlavý. K dalšímu rozvoji pas-
torace došlo po r. 1998, kdy na ETS přišel 
Pavel Raus. V té době v Čechách existovalo 
napětí mezi psychology a teology, jejich 
přístupy k člověku se zdály být vzájemně 
neslučitelné. Pavel i s rodinou odjel na 
studijní pobyt do Chicaga. Na Západě již 
od 60. let minulého století probíhala v této 
oblasti diskuze a formoval se přístup inte-
grace teologie a psychologie. Pastorační 
program na ETS, jak jej známe dnes, získal 
své obrysy po roce 2000. Ze strany psycho-
logie formovala program Pavla Cimlerová. 
Později přišla Dana Staňková, se kterou 
program získal současnou podobu.

V roce 2004 MŠMT ČR schválilo úpravy 
učebních dokumentů denního studia pas-
toračního zaměření tak, aby splnily standar-
dy vzdělávání v sociální oblasti a aby absol-
venti pastoračního zaměření studia na ETS 
získali kvalifikaci sociálního pracovníka. 
Statutem z 1. 9. 2006 získala škola oficiální 

Stručná historie 
ETS v datech

název ETS - Vyšší odborná škola teologická 
a sociální.

Zrod oboru sociální práce se časově 
vhodně sešel s platností nového zákona 
o sociálních službách od roku 2007, který 
vyžadoval standardní vzdělání sociálních 
pracovníků. Mnozí lidé pracující v tomto 
oboru si potřebovali doplnit vzdělání a na 
všech školách s tímto oborem bylo po ně-
kolik let dostatek studentů. Pozvání k roli 
odborného vedoucího přijal Slavomír 
Krupa.

Seminář průběžně usiloval o to, aby ab-
solventi mohli v případě zájmu pokračovat 
ve studiu na VŠ.  Rozvinula se spolupráce 
s Univerzitou Karlovou. Na základě doho-
dy s Evangelickou teologickou fakultou UK 
byla absolventům teologie uznána podstat-
ná část studia na ETS. Seminář se aktivně 
podílel na bakalářském programu sociální 
práce.

V letech 2011–13 se J. Valeš a V. Ber za 
ETS podíleli na přípravě nové společné 
akreditace s Mezinárodním baptistickým 
seminářem (IBTS) sídlícím tehdy v Praze. 
Vznik dalšího Bc. oboru teologie v ČR 
však nebyl akreditační komisí MŠMT ani 
po dvou pokusech schválen. Studentům 
ETS zůstala možnost prostupnosti do VŠ 
studia díky výborné spolupráci s ETF UK, 
s Teologickou fakultou Jihočeské univerzi-
ty (TF JU) a nejnověji také s Katedrou te-
ológie a katechetiky Pedagogické fakulty 

Kdo stál v čele školy?

1990 – 1996
Miloslav Jech

1996 – 1998
Mgr. David Javornický, Th.D.

1998 – 2007
Karel Taschner, Th.D.

2007 – 2017
Jan Valeš, Ph.D.

2000 – 2001
ThDr. Pavel Černý, Th.D.

od r. 2017 
Ing. Miloš Poborský

UMB v Banské Bystrici. V případě TF JU 
tato možnost dnes platí i pro studenty 
pastoračního zaměření, v případě ETF UK 
a TF JU i pro studenty sociální práce. Ve 
studiu teologie lze pokračovat i na některé 
z partnerských teologických vysokých škol 
či seminářů v zahraničí.

Učitelé ETS si průběžně zvyšovali kvalifika-
ci získáváním doktorátů, mj. díky stážím na 
Wheaton College v USA.

Seminář průběžně pořádal různé vzděláva-
cí akce. Řadu let organizoval Evangelikální 
teologické konference, které se později 
transformovaly do Evangelikálního fóra. Ty 
spolu s ČEA pořádá dodnes.

Seminář usiluje o co nejtěsnější spolupráci 
se sbory a vedením evangelikálních církví 
v ČR na různých formách vzdělávání. Tak 
vznikl program Sborový pracovník nebo 
kurzy Inspiro. Pod názvem Horizonty pro-
běhla řada vzdělávacích akcí na sborech. 
Nabízíme osm kurzů pro pracovníky v so-
ciální práci, akreditované při MPSV.

Po stránce hmotného zajištění studia byl 
velmi významný rok 1999, kdy se seminář 
přestěhoval z modlitebny sboru v Souke-
nické ul. na Praze 1 do vlastních prostor 
ve Chvalech (Praha 9). Půjčku na stavbu 
se podařilo po letech splatit. Po řadu let 
Církev bratrská seminář podporovala na 
úrovni 10 % rozpočtu ETS. Tato podpora 
se rozhodnutím Konference CB v květnu 
2019 významně zvýšila a urychlila další 
rozvoj semináře.

Karel Taschner
Pavel Černý

Jan Valeš
Miloš Poborský
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zpět v Soukenické 15, Praha 1.
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První učitelé se na přednášky připravovali 
po pracovní době. Časem si někteří museli 
doplnit akademické vzdělání.
 
PČ: Vzpomínám, že jsem někdy vstával ve 
4 h, abych dokončil přípravu na přednášku 
a mohl v 9 h zahájit vyučování. Dodnes jsem 
vděčný staršovstvu ze sboru v Soukenické, 
které nám poskytlo prostory, abychom 
mohli v roce 1991 zahájit s denními studen-
ty. Postupně se rozvíjela knihovna, přichá-
zeli další učitelé a později došlo ke stavbě 
budovy ETS na pozemku vráceném církvi. 
 
KT: Ta se stavěla v letech 1997–1999. Již 
jako tajemník Rady CB a později jako ředi-
tel ETS jsem měl osobní odpovědnost za 
financování této stavby. Pravidelně jsem 
o nedělích jezdil navštěvovat sbory CB, 
abych je informoval o práci semináře a zís-
kané sbírky byly použity na podporu ETS. 
Zajišťování financí bylo velkým břemenem. 
Stavba stála celkem spolu s vybavením přes 
21 milionů korun, z toho vnitřní vybavení 
615 tisíc korun. 

Jednou bylo nutné za několik dní zaplatit 
stavební firmě 2 miliony, ale na našem účtu 
peníze chyběly. Úpěnlivé modlitby byly vy-
slyšeny pozdě večer. Ozval se telefon z USA 
z organizace Overseas Council International 
a bratr z vedení se mě zeptal, jak stavba po-
kračuje a kolik potřebujeme peněz. Obra-
tem nám zaslal 2 miliony a tak vyřešil naše 
finanční problémy. Hlavním sponzorem 
stavby byla organizace v USA. Svaz svobod-
ných evangelických církví v Německu nám 
poskytl bezúročnou půjčku.

V čem si myslíte, že ETS drží krok 
s potřebami církve, případně s dobou?

PČ: Církev potřebovala kazatele a jen v CB 
pracuje přes 50 kazatelů, kteří prošli semi-
nářem a řada pracovníků je zapojena i v ji-
ných církvích. Také vidíme absolventy v řa-
dách členů staršovstev, v práci mezi dětmi 
a mládeží, v pastoraci a sociální službě. 
V tom se ETS snažil držet krok s rostoucími 
personálními potřebami.

Reakce na naši dobu nemusí být v přeh-
nané modernosti a soudobých důrazech. 
Pouze ten, kdo důsledně vychází z Písma 
a z poctivé teologické práce, může dobře 
kontextualizovat evangelium do současné 
doby.

S potřebami doby se ETS snaží držet krok, 
např.  v integraci teologie a psychologie. Vší-
máme si obrovského nárůstu pastoračních, 
ale také psychických problémů v současné 

Jak vznikl nápad založit ETS?

KT: Spolu s Pavlem Černým jsme studovali 
na Komenského evangelické bohoslovec-
ké fakultě v Praze, a také na zahraničních 
teologických školách. Měli jsme také mož-
nost navázat osobní kontakty s učiteli na 
seminářích evangelikálních církví. Vážili 
jsme si znalostí, nasazení, duchovní zralosti 
a charakteru vyučujících osobností, jejich 
příkladné praktické zbožnosti, náročného 
i přátelského vztahu ke studentům. 

PČ: Také návštěva evangelikálního teologa 
Johna Stotta byla silným podnětem. Velmi 
dbal na přípravu pracovníků církve a byl 
proti anti-intelektualismu na straně jedné 
a studené neplodné ortodoxii na straně 
druhé.

Pro nápad založit seminář jsme postupně 
získali celou Radu CB a později i Konferenci 
CB. Byla tam i určitá srdcová návaznost na 
Biblickou školu v Kutné Hoře, kterou nám 
komunisté zavřeli v roce 1949.

V čem se nově vznikající seminář měl 
lišit od stávajících teologických škol?

PČ: Do roku 1989 fungovala pro evange-
lické církve pouze Evangelická teologická 
fakulta. Mnohé tam bylo dobré, ale fakulta 
tehdy měla velký deficit zejména v praktic-
ké teologii, zvláště v teologii misie, pasto-
raci, vedení sboru.

Viděli jsme, že bude zapotřebí se otevřít 
novým výzvám, jako je např. zakládání 

Jak jsme 
založili ETS

nových sborů, pastorace, obnova diakon-
ských zařízení, příprava pracovníků s dět-
mi, mládeží apod. Rok 1989 přinesl zru-
šení cenzury a otevření hranic. Bylo jasné, 
že bude přicházet mnoho nových názorů 
a podnětů, které bude nutné teologicky 
zpracovávat.

KT: Jedním z hlavních důrazů semináře 
bylo nejen kvalitní odborné vzdělávání, 
ale také duchovní formování charakteru 
studentů, spojení výuky s praxí a integrace 
teologie a psychologie v pastorační služ-
bě. Tři základní principy vzdělávání na 
ETS zahrnovaly znalosti (hlava), charakter 
(srdce) a praxi (ruce).

PČ: Zkrátka: státní fakulta se nemůže 
příliš starat o duchovní život studentů, 
zatímco seminář může více usilovat o du-
chovní formaci a propojení s církví.

Narazili jste při zakládání školy 
na nějaké těžkosti?

PČ: Byl to velký zápas ze dne na den. 
S Karlem Taschnerem jsme narazili na 
neuvěřitelné množství problémů. Nemě-
li jsme připravené učitele, neměli jsme 
knihovnu, zázemí, akreditaci, peníze, bu-
dovu, ubytování pro studenty. 
 
KT: Byli jsme velmi vděčni za výpomoc 
učitelů z ciziny, kteří k nám přijížděli na 
krátkodobé i dlouhodobé pobyty. Pro nás 
to znamenalo postarat se o ubytování a je-
jich potřeby. Chyběly vhodné učebnice, 
teologická a pastorační literatura v češtině. 

Karel Taschner a Pavel Černý zakládali seminář společně, proto 
jsme zvolili tuto formu rozhovoru, i když se u něj autoři nesetkali. 

Karel Taschner, Th.D. 
v letech 1988 až 1998 působil jako 
tajemník Rady Církve bratrské. Na ETS 
byl vedoucím kateder Nového zákona 
a filozofie. V letech 1998–2007 zastával 
místo ředitele ETS.

ThDr. Pavel Černý, Th.D.
v letech 1998 až 2010 působil jako 
tajemník Rady Církve bratrské. Na 
ETS vedl katedru praktické teologie, 
na ETS vyučuje dodnes. 
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Indie: pomozte rodinám 
zasaženým novou vlnou 
pandemie 

Pomozte jim spolu s námi 
a přispějte dle Vašich možností na: 

Existenci semináře považuji 
za zázrak a něco, bez čeho se 
nemůžeme v současnosti obejít. 
Pavel Černý 

populaci, a to vše bylo nyní ještě zesíleno 
koronavirovou krizí. ETS chce fungovat jako 
studijní centrum, které je církvi k dispozici. 
 
KT: Vedení ETS od počátku až do dnešní 
doby usiluje o to, aby vyučování bylo za-
kotveno v biblických normách, aby rozdíl-
né názory nevedly k rozdělení, aby se osob-
ní zbožnost a znalosti teologie projevily 
také ve vzájemných vztazích mezi studenty, 
učiteli a studenty a nakonec ve službě.

Jsou dnešní studenti v něčem jiní než ti, 
co studovali v začátcích školy?

KT: V letech 1990 - 2008, kdy jsem na ško-
le vyučoval, přicházeli studenti duchovně 
zralí, se zkušenostmi, motivovaní pro další 
vzdělávání a růst ve službě. Přicházeli však 
také zájemci o studium krátce po uvěření 
s mnohými otazníky a touhou po osobním 
růstu. Své místo ve službě teprve hledali. 
O současných studentech se dozvídám 
z jejich svědectví, kvalitních příspěvků 
a postřehů v časopisu Dynamis. Jsem tím 
povzbuzen, mám radost a naději do bu-
doucnosti.
 
PČ: Z pozice pedagoga můžu říct, že za tři-
cet let služby ETS se velmi proměnili ti, kteří 
přicházejí studovat. Jsou to často lidé, kteří 
příliš nerespektují autority ve svých sbo-
rech a kteří jsou v dobrém i ve zlém pozna-
menáni používáním internetových zdrojů 
a sociálních sítí. Je to generace, která chce 

Nová vlna pandemie udeřila v Indii nečekaně 
krutě. Chudé rodiny ze slumu, kterým slouží 
naši partneři z International Needs (IN) 
v Dehradunu, jsou opět bez možnosti své-
ho i tak malého výdělku. Nemají prostředky 
na nejzákladnější lékařskou péči a krom 
zármutku nad ztrátou blízkých se musí často 
zadlužit, aby uhradili nejobyčejnější pohřeb. 

Připojte se prosím a pomozte osušit slzy 
indickým rodinám. Váš dar se stane velkým 
vyjádřením účasti a sounáležitosti. 

Prosím přispějte, kolik a kdy můžete, na náš 
účet 2700139555 / 2010 s variabilním 
symbolem 973.

QR kód pro snazší darování mobilem na 
projekt Indie: pomozte rodinám zasaže-
ným novou vlnou pandemie.
 

Podrobnosti, formulář Darujme.cz a platební 
bránu PayPal pro platbu kartou najdete na 
www.mezinarodni-potreby.cz v sekci Další 
projekty > Vánoční a jiné sbírky > Indie: pomoz-
te rodinám zasaženým novou vlnou pandemie. 

Každý člověk má svůj příběh a Vy se 
můžete stát jeho důležitou součástí. 

Nadace Mezinárodní potřeby
www.mezinarodni-potreby.cz 
nadace@mezinarodni-potreby.cz
tel. č. 483 394 202
Jsme na sociálních sítích a YouTube.

Balíčky trvanlivých potravin pro 125 nejpo-
třebnějších rodin v dehradunském slumu, 
které ztratily zdroj příjmu. Cena jednoho 
balíčku je 850 Kč. 

100 kusů napařovacích inhalátorů 
k uvolnění dýchacích cest a jako prevenci 
virových onemocnění pro tyto rodiny. 
Cena jednoho přístroje je 138 Kč.

Pomoc s výdaji na lékařské či pohřební 
výdaje pro 35–40 rodin, pro jednu rodinu 
2 505 Kč.

často instantní výsledky a někdy nemá dost 
trpělivosti k systematické práci. Často ještě 
neprožili Boží povolání k určité službě a při-
šli do semináře teprve hledat směr svého 
života. K tomu seminář má také sloužit. Ně-
kteří studenti ve svých sborech neprošli vy-
učováním základní věrouky, a i jejich zbož-
nost je trochu neurčitá. To je ale jen obecný 
dojem, protože jsou i výjimky. Problémem 
někdy bývá studentům vysvětlit, že nejde 
přeskakovat základy, abychom nebyli poz-
ději zavaleni tím, co by nám padalo na 
hlavu a vytvářelo chaos.

Kde byste viděli prostor pro další rozvoj 
školy?

KT: Velmi mne zaujalo, že vedoucí kateder 
věnovali dva roky vypracování dlouhodo-
bého odborného záměru a rozhodli, že se-
minář se bude po dobu několika let věno-
vat otázkám odpuštění a smíření. Považuji 
toto téma za velmi důležité jak pro církev, 
tak pro naši společnost. 

PČ: Dnes je nezbytné, aby všichni učitelé na 
sobě stále pracovali, a to po stránce vzdě-
lání, ale také po stránce své spirituality. Pod 
jednotlivými katedrami by mohly vznikat 
studijní skupiny, které by spolupracovaly 
i poté, co absolventi odejdou do konkrét-
ní práce. Učitelé by měli více publikovat 
v odborných i církevních periodikách.
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Co tě na ETS nejvíc ovlivnilo jako 
studenta?

První spontánní reakce by byla: všechno. 
Začátkem roku 1991 jsem byl ještě ne-
věřící, uvěřil jsem v únoru toho roku. Na 
ETS jsem přišel s téměř nulovým porozu-
měním tomu, o čem je křesťanství. V září 
jsem nastoupil ke studiu a to bylo jako 
vstoupit do úplně jiného vesmíru. Spolu-
žáci, učitelé, knihy, obsah učiva, to vše pro 
mě bylo jako vstoupit do říše za zrcadlem 
a objevovat realitu úplně z jiné strany. Pro 
mě bylo období studia naprosto základ-
ní formativní zkušeností, ze které dodnes 
s vděčností čerpám. Jsem moc vděčný, že 
vedení Církve bratrské mělo odvahu do 
něčeho takového jít a vytvořit tak jedineč-
né prostředí i pro moji duchovní formaci. 
Zároveň to bylo období, kdy jsem se to-
pil v depresivních stavech, které začaly 
v roce 1990 a v intenzivní míře ovlivňovaly 
můj život dalších skoro 10 let. Díky studiu 
jsem mohl čerpat z pramenů živé vody, 
které nabízí církev po staletí a zároveň 
vnímat, že hledání Božího království je 
náročná a nelehká cesta.

Co z toho chceš předat další 
generaci studentů jako pedagog?  

Dívám se na studium jako na iniciační 
proces zasvěcení do cesty hledání toho, 
jak přemýšlet, jak milovat Boha celou 
svou myslí. „Iniciační“ proto, že studium 
nekončí získáním diplomu. Studium chá-
pu jako uvedení do celoživotního hledá-
ní. Studium ukazuje různé možnosti, jak 
křesťané přemýšleli o Bohu v dějinách, 
přemýšlejí o Něm dnes, jak to ovlivnilo 
jejich život, církevní praxi, misii. Možná 
by se to dalo říct ještě tak, že bych rád 
nadchnul studenty k náročné intelektuál-
ní práci skrze studium, protože tak ovliv-
nilo studium mě.

Jak vidíš ETS tenkrát a dnes?

Když jsem studoval já, byl seminář v po-
čátcích a tomu odpovídalo zázemí, nasta-
vení studia i skladba vyučujících. Dnes je 
to vše na mnohem, mnohem lepší úrovni. 
Dnešní výuka vyrůstá ze třiceti let zkuše-
ností. 
 

Jeden z prvních 
absolventů ETS 
Pavel Plchot
1. září 1991 nastoupilo do legendárního prvního ročníku denního 
studia ETS 12 studentů. Spolu s tebou také např. Tomáš Grulich, 
David Novák a Jan Valeš. Každý z nich je dnes v CB významnou 
osobností. V letech 2010 - 2014 jsi byl předsedou Rady ETS. Byl jsi 
kazatelem v Benátkách, Soukenické a nyní v Dejvicích, vedeš 
odbor Cesty obnovy a k tomu se ještě chystáš vrátit na ETS 
jako vyučující systematické teologie.

Těšíš se na svůj návrat na ETS 
v roli vyučujícího?

Na učení se moc těším a těším se také na 
studenty. Je to pro mě staronová výzva 
a zároveň si říkám, že se tím aspoň něco 
zase naučím :-), protože člověk se nejlépe 
něco naučí, když to má učit, vysvětlit, dát 
nahlédnout někomu dalšímu. 
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Během studia jsi dál pokračoval ve 
své roli pastora a učitele, kromě toho 
máš rodinu. Jak jsi to všechno stihl?

Z Boží milosti a díky podpoře, které se mi 
ze všech stran dostává. Náročnost studia 
není rovnoměrně rozložená, byly chvíle, 
kdy všechno šlo skoro samo, a chvíle, kdy 
jsme doma řešili, jak dlouho to ještě jde 
vydržet.

Jako pomocný pastor sboru už jsi 
nebyl žádný začátečník. Jaký přínos 
pro tebe a tvou službu studium 
ETS znamenalo?

Pro mě je největším povzbuzením osobní 
příklad vyučujících, že lze praktikovat to, 
čemu já říkám “věřící teologie”. Jak říkáš, 
už jsem ve službě dlouhou dobu, ale dal 
jsem se na studia proto, abych měl solid-
nější základ, abych si ujasnil, na čem a jak 
ve službě stavím. Připadalo mi nezodpo-
vědné být ve službě a nedělat nic pro du-
chovní nebo profesní rozvoj. Určitě jsem 
nechtěl na školu, která by mě ve jménu 
teologie odnaučila věřit.

Na ETS jsme se společně s dalšími dálkaři 
ve víře povzbuzovali. I při studiu teologicky 

obtížných nebo rozporuplných témat 
jsem neměl nikdy pocit, že bychom se 
vzdalovali nebo odcizovali pravdě. Pří-
stup pedagogů na ETS je navíc v mnoha 
ohledech velice praktický, protože všichni 
čerpají nejen z teoretických znalostí, ale 
zároveň jsou aktivní ve službě. Proto jsem 
od nich mohl ledacos “odkoukat” a uplat-
nit jejich rady v pastorační službě.

Právě sis dodělal bakaláře, jaká je 
tvoje zkušenost s návazným studiem?

Ze spolupráce mezi ETS a Katedrou teo-
logie a katechetiky na UMB v B. Bystrici 
jsem nadšený, možnosti pokračovat ve 
studiu si vážím. Díky spřízněnosti ve vě-
rouce a v přístupu pedagogů byl přechod 
mezi školami snadný. Můžu to vřele do-
poručit.

Plánuješ na UMB studovat dál?

Chci být vykazatelný těm, kterým sloužím 
Slovem, své povolání beru zodpovědně 
a připravuji se, jak jen mohu. Předpoklá-
dám, že magisterské studium bude stačit. 
Zároveň mi studium otevírá další mož-
nosti, jak sloužit Kristově církvi. V tomto 
ohledu se Pána budu ptát co dál.

Jeden z posledních 
absolventů ETS
Bc. Václav Janča
Středoškolský učitel, pomocný pastor sboru LifeChurch, ročník 
1975 a absolvent kombinovaného studia v r. 2019 je důkazem 
toho, že na studia nikdy není pozdě. Jako první využil nové 
spolupráce mezi ETS a KTK v Banské Bystrici, kde 15. června 
2021 získal červený diplom a titul bakaláře. Pokračuje  
v magisterském studiu.

Máš nějakou radu pro současné 
studenty ETS?

Mám hned tři :-) Jednu ukradnu absol-
ventce, která mluvila na slavnosti vyslání 
absolventů a dělila se o svou zkušenost. 
Bylo to pro mě důležité varování, které 
chci předat další generaci: Nedovol-
te, aby vás množství studia připravilo 
o osobní čas s Bohem a jeho Slovem. Ať 
vám četba Bible při přípravě na zkoušku 
nenahradí osobní četbu. Ať se váš modli-
tební život nescvrkne na “Pane, dej, ať tu 
písemku zvládnu.”

Moje druhá rada je: Komunikujte, komuni-
kujte, komunikujte. S pedagogy, se spolu-
žáky, se studijním oddělením. Předejdete 
spoustě slz (opravdu). Nebojte se ptát, 
učitelé nekoušou. Nebojte se poukázat 
na chyby, ale nebojte se na svoje námit-
ky slyšet i nepříjemnou (ale pravdivou) 
odpověď.

Třetí je nejkratší: Nevzdávejte to!
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30 LET

BOHOSLUŽBA
VYSLÁNÍ ABSOLVENTŮ

UČITELÉ
RAUT

ŠKOLNÍ VÍNO

IMATRIKULACE 
VZPOMÍNKY HOSTŮ

SPOLUŽÁCI

SOUKENICKÁ 15, PRAHA 1
OD 16:00

 

SO 2. ŘÍJNA 2021

S
30
LET

přihlášky: www.ETSPraha.cz

Krátké přednášky učitelů z ETS na různá témata. 
Aktuálně: Dalimil Staněk - Duchovní psychologie
http://letstalk.etspraha.cz 

Základy práva
Církevní�vedoucí�mezi�právem�a�spravedlností

 

podzim 2021, 2 soboty
10 témat
teorie, praxe, konzultace
možnost studia on-line

přednáší: Mgr. Ing. Miloš Kačírek, PhD. 

více na www.ETSPraha.cz

skládání písní
hudební dovednosti
pěvecké návyky
hudební teorie
liturgické schopnosti
souhra v kapele
pořizování záznamů
práce ve studiu
vystupování na pódiu

HUDBA V CÍRKVI 2021/22

Komplexní příprava nejen na službu chval 
Roční kurz: osm sobot a dva víkendy v Praze, podrobné 
informace, přihlášky, cena a ubytování na ww.ETSPraha.cz 

Společně budeme přemýšlet nad důležitostí kritického 
myšlení v době dezinformací a fake news, které se 
nevyhýbají ani křesťanům. 

Sdružení evangelikálních teologů vás zve
na 32. Teologické fórum

Křesťanská víra a kritické myšlení

18. 10. 2021 ve 14:00 online 

Sdružení evangelikálních teologů vás zve
na 33. Teologické fórum

Kreativní práce s Biblí 

Podíváme se na různé způsoby prezentace Božího slova
prostřednictvím umění a různé lidské tvořivosti.

22. 11. 2021 v 9:30 Praha


