RADUJME SE
VŽDY SPOLEČNĚ
OSLAVY 100. VÝROČÍ VZNIKU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ
PARDUBICE

27. — 30. 9. 2018

ČTVRTEK 27. ZÁŘÍ
19.00 Zahájení oslav 100. výročí vzniku církve
(H. Ducho)
IDEON, hlavní sál

20.00 Na počátku – patnáctiminutovky na tři žhavá
témata: pěstounství, migrace, budování
sboru v nových podmínkách (V. Hurt,
E. Šormová, migrant)
IDEON, hlavní sál

21.00 Večerní ztišení (K. Müller)
IDEON, hlavní sál

23.00 Modlitba Taizé (M. Šulc)
kostel Českobratrské církve evangelické

PÁTEK 28. 9.

ČTVRTEK 27. 9.

PROGRAM DLE ČASU
10.00 Film jako Brno – ﬁlm 63 min.
IDEON, sjezdové kino

10.45 Církev a její kulturní role – panelová diskuse
(M. C. Putna, D. Raus, A. Pintířová;
moderuje M. Pfann) 60 min.
IDEON, hlavní sál

10.45 Romové, chudoba a jinakost
– přednáška (L. Fuková) 60 min.
kostel Českobratrské církve evangelické

11.05 Jeronýmova jednota – ﬁlm 20 min.
IDEON, sjezdové kino

11.25 Kudy kam (Za hranicemi ráje,
Země je suchá I, II) – ﬁlm 37 min.
IDEON, sjezdové kino

PÁTEK 28. 9.

12.05 Teocaching – ﬁlm 10 min.
IDEON, sjezdové kino

PÁTEK 28. ZÁŘÍ

12.15 Třetí holubice – ﬁlm 9 min.

08.00 Ranní chvály (O. Horký) 30 min.

12.25 Time out – ﬁlm 6 min.

IDEON, sjezdové kino
kostel Českobratrské církve evangelické

09.00 Ztišení (L. Havelka) 15 min.
IDEON, hlavní sál

09.30 Kostel jako odlitek bohoslužby
– přednáška (Ateliér Štěpán) 60 min.
IDEON, hlavní sál

09.30 Rozhovory – ﬁlm 30 min.
IDEON, sjezdové kino

09.30 Znovuzrození obrazů: biblická
imaginace jako zdroj nového v evangelické
bohoslužbě – přednáška/workshop
(T. Landová) 60 min.
kostel Českobratrské církve evangelické

09.30 Když je příliš mnoho možností
– biblická dílna pro mládež /13–19 let/
(K. Vystavěl) 90 min.
IDEON, klubovna

IDEON, sjezdové kino

12.35 Rozhovory – ﬁlm 30 min.
IDEON, sjezdové kino

13.00 Výtvarná dílna s O. Pikousovou 120 min.
IDEON, klubovna

13.05 Film jako Brno – ﬁlm 63 min.
IDEON, sjezdové kino
14.00 Aktivní občanství – čtyři patnáctiminutovky
(T. Vojtíšek, D. Pfann, Š. Ježek, D. Varyš,
A. Ouřadová) 60 min.
IDEON, hlavní sál

14.00 Cesta. Cesta Pavlova, cesta církve,
cesta naše – biblická dílna pro mladší
mládež (L. Míchalová Mikšíková) 90 min.
IDEON, klubovna

14.10 Jeronýmova jednota – ﬁlm 20 min.
IDEON, sjezdové kino

IDEON, sjezdové kino

15.10 Teocaching – ﬁlm 10 min.
IDEON, sjezdové kino

15.15 Evropská unie a migrace: jak se EU dívá
na problematiku integrace – diskuse (R. Netuka,
Centrum demokratického vzdělávání) 60 min.
IDEON, hlavní sál

15.20 Třetí holubice – ﬁlm 9 min.
IDEON, sjezdové kino

15.30 Time out – ﬁlm 6 min.
IDEON, sjezdové kino

15.40 Rozhovory – ﬁlm 30 min.
IDEON, sjezdové kino

16.10 Film jako Brno – ﬁlm 63 min.
IDEON, sjezdové kino

16.30 Láska vydrží, ať se děje cokoliv, třeba i sexuální
revoluce – přednáška (J. Halama) 60 min.
IDEON, hlavní sál

16.30 Úvod do světa virtuální reality; nové
technologie – interaktivní přednáška (L. Saidl) 60 min.
kostel Českobratrské církve evangelické

17.15 Jeronýmova jednota – ﬁlm 20 min.
IDEON, sjezdové kino

17.35 Kudy kam (Za hranicemi ráje,
Země je suchá I, II) – ﬁlm 37 min.
IDEON, sjezdové kino

18.15 Teocaching – ﬁlm 10 min.
IDEON, sjezdové kino

18.25 Třetí holubice – ﬁlm 9 min.
IDEON, sjezdové kino

18.35 Time out – ﬁlm 6 min.
IDEON, sjezdové kino

19.00 Infoblok – novinky ze setkání 30 min.
IDEON, hlavní sál

19.30 Tygroo – koncert 90 min.
IDEON, hlavní sál

21.15 Večerní ztišení s písničkami ze zpěvníku Svítá
(A. Hanychová) 45 min.
IDEON, hlavní sál

SOBOTA 29. 9.

PÁTEK 28. 9.

14.30 Kudy kam (Za hranicemi ráje,
Země je suchá I, II) – ﬁlm 37 min.

13.30 Let’s Go! – spirituály (M. Šlechta) 45 min.
Pernštýnské náměstí
13.30 Pěvecký soubor ECHO – koncert duchovní hudby
(L. Moravetz) 45 min.
kostel Českobratrské církve evangelické
13.30 Barokní hudba – koncert Konzervatoře
Evangelické akademie Olomouc 45 min.
Bubeníkovy sady
14.00 100 let ČCE – přednáška, anglicky
(P. Morée)
IDEON, diskusní sál, 1. patro

14.00 Proč ještě opravujeme kostely? – panelová
diskuse na téma Jeronýmova jednota a její význam
(J. Křivohlavý, V. Hurt a J. Stehno; moderuje
D. Kvasnička)
IDEON, přednáškový sál, 1. patro

14.00 Etnické menšiny – panelová diskuse (B. Eknaiﬁth,
D. Cincibusová, O. Kováč; moderuje M. Vymětal)
krajská knihovna

14.00 Modlitba všemi smysly – interaktivní biblická dílna
pro mladší mládež /13–19 let/ (K. Müller) 90 min.
krajská knihovna, suterén

14.00 Procházka – Sakrální stavby Pardubic
I. okruh 60 min.
skupina vychází od kostela ČCE
14.00 Veselá logopedie – pásmo písniček a scének
(Bratrská základní škola Praha) 60 min.
Bubeníkovy sady

14.00 O statečné babičce Jarušce – inscenace je určena
divákům od 12 let, dospělým i dědům a babičkám
(vypráví M. Hak) 60 min.
IDEON, klubovna

14.10 Jeronýmova jednota – ﬁlm 20 min.
IDEON, sjezdové kino

14.20 Letem světem – 100 let Českobratrské církve
evangelické – krátký průřez historií (P. Morée, J. F.
Pechar, volné divadelní uskupení Strašnická mládež)
Pernštýnské náměstí

14.30 Kudy kam (Za hranicemi ráje,
Země je suchá I, II) – ﬁlm 37 min.
IDEON, sjezdové kino

SOBOTA 29. 9.

14.45 Abakuk – koncert 60 min.

SOBOTA 29. ZÁŘÍ
09.00 Generální zkouška pěveckého sboru
Pernštýnské náměstí

09.25 Consonare – žesťový soubor 30 min.
Pernštýnské náměstí

10.00 Slavnostní bohoslužby – vede synodní senior
D. Ženatý, hudební doprovod L. Moravetz a pěvecký
sbor ECHO, Zlín. 120 min.
Pernštýnské náměstí

12.30 Výtvarná dílna pod vedením O. Pikousové 60min.
IDEON, klubovna

12.30 Příběh starých evangelických škol (D. Šorm) 30 min.
IDEON, klubovna

12.30 Rozhovory – ﬁlm 30 min.
IDEON, sjezdové kino

13.00 Film jako Brno – ﬁlm 63 min.
IDEON, sjezdové kino
13.15 Jak se žilo učitelům na evangelických školách
(D. Šorm) 30 min.
IDEON, klubovna

Pernštýnské náměstí

15.00 Každý sbor je jiný – patnáctiminutovky
(sbor Rumburk – školka, Praha-Smíchov –
projekt Sousedění, Nosislav – marmeláda, víno,
diakonie, Praha-Libeň – Fusion) 60 min.
IDEON, Hlavní sál

15.00 Muzikálové a ﬁlmové melodie (Konzervatoř
Evangelické akademie Olomouc) 60 min.
Bubeníkovy sady

15.00 Listování starými dětskými časopisy
(D. Šorm) 30 min.
IDEON, klubovna

15.10 Teocaching – ﬁlm 10 min.
IDEON, sjezdové kino

15.15 Tvoření s výtvarnicí Norou
(pro předškolní a mladší školní věk) 75 min.
IDEON, klubovna

15.20 Třetí holubice – ﬁlm 9 min.
IDEON, sjezdové kino

15.30 Budoucnost církve – panelová diskuse (J. Šikl,
J. Soběslavský, A. Jacobea, M. Hilšer, H. Lipková,

SOBOTA 29. 9.

IDEON, diskusní sál, 1. patro

15.30 Kázání na hoře – oratorium
(zpěv: M. Detková, klavír: M. Dos Santos,
varhany: B. Rataj)

18.30 Co děláme III – krátké povídání na téma Církev
a hudba, grantový systém, misie (L. Moravetz,
O. Titěra, V. Zikmund, R. Žárský) 20 min.
Pernštýnské náměstí

18.30 Možnost rozhovoru se zástupci La Crosse Area
Synod (Evangelické luterské církve v Americe)

kostel Českobratrské církve evangelické

fara Českobratrské církve evangelické, PUB

15.30 Listování starými čítankami a učebnicemi
(D. Šorm) 30 min.

18.30 Třetí holubice – ﬁlm 9 min.
IDEON, sjezdové kino

18.40 Time out – ﬁlm 6 min.

IDEON, klubovna

15.30 Procházka – Architektura první poloviny
20. století II. okruh 75 min.
skupina vychází z náměstí Legií
15.30 Time out – ﬁlm 6 min.

IDEON, sjezdové kino

19.25 Slovo synodního seniora (D. Ženatý)
Pernštýnské náměstí

19.30 Koncert skupiny Svatopluk 115 min.

IDEON, sjezdové kino

Pernštýnské náměstí

15.40 Rozhovory – ﬁlm 30 min.

21.30 Závěrečné požehnání (J. Keller, senior
Chrudimského seniorátu)

IDEON, sjezdové kino

15.50 Co děláme I – krátké povídání na téma Děti,
Diakonie, Jeronýmova jednota
(R. Michálková, A. Šůra, V. Hurt, D. Heller
a E. Marková) 20 min.

krajská knihovna

kostel Českobratrské církve evangelické

NEDĚLE 30. 9.

Pernštýnské náměstí

16.00 Náboženské menšiny – panelová diskuse
(Z.Schreiberová, V. Sáňka, J. Koldovský;
moderuje M. Vymětal)

Pernštýnské náměstí

23.00 Modlitba Taizé (M. Šulc) 60 min.

16.00 Koncert romské kapely – volné hudební uskupení
při farním sboru ČCE v Berouně za doprovodu
dětského tanečního souboru Romano Dživipen
Bubeníkovy sady

16.10 Film jako Brno – ﬁlm 63 min.
IDEON, sjezdové kino

16.15 BomBarďák – koncert nejen pro děti 45 min.
Pernštýnské náměstí

16.30 Půjdu, když mě posíláš aneb biblická inspirace
pro krasavice v rozpuku 100 jar – přednáška
(J. Keřkovský, J. Ženatý) 60 min.
IDEON, hlavní sál

16.30 Žena v církvi – přednáška
(K. Kočandrle Bauer) 60 min.
kostel Českobratrské církve evangelické

16.45 Procházka – Zámecké valy, III. okruh 60 min.
skupina vychází z Příhrádku
17.00 Chlap a Kohout – inscenace pro děti od 10 let
v doprovodu rodičů i pro dospělé posluchače
(vypravěč M. Hak) 60 min.
IDEON, klubovna

17.05 Co děláme II – krátké povídání na téma Církev
a služba veřejnosti – kaplani v armádě, věznicích,
nemocnicích, školách (G. Horáková, V. Glancová,
M. Židková, V. Hrouda) 20 min.
Pernštýnské náměstí

NEDĚLE 30. ZÁŘÍ
09.00 Závěrečné bohoslužby – vede L. Mikšíková,
kázání M. Bánoci, hudební doprovod účastníci
bigbeatového kurzu pod vedením F. Boháče
IDEON, hlavní sál

BEZ ČASOVÉHO OMEZENÍ

SOBOTA 29. 9.

A. Miller; moderuje M. Trgalová, tlumočeno
do angličtiny)

BEZ ČASOVÉHO OMEZENÍ
BOJOVKA
Poznávací hra, která vás provede po zajímavých místech
v Pardubicích. Úkoly z bojovky lze plnit v průběhu pátku
i soboty. Hra vhodná pro rodiny, bloumající skupinky
i nadšené turisty. Startovací listinu si vyzvedněte v IDEONu
v klubovně, tamtéž také obdržíte odměnu za úspěšně
splněné úkoly.
Stánek k bojovce bude otevřen
pátek
09.00–17.00
sobota 12.30–18.00
VÝSTAVY
Předsudky nechte v šatně
krajská knihovna

100 let církve
sjezdové kino

Mládež v seniorátech
IDEON, všechny prostory

Historie evangelických škol
IDEON, klubovna

17.20 Jeronýmova jednota – ﬁlm 20 min.
IDEON, sjezdové kino

17.30 Noční optika – jazzový koncert 55 min.
Pernštýnské náměstí

17.40 Kudy kam (Za hranicemi ráje,
Země je suchá I, II) – ﬁlm 37 min.
IDEON, sjezdové kino

18.00 Sexuální menšiny – panelová diskuse
(V. Dočkalová a A. Šindelář; moderuje M. Vymětal)
krajská knihovna

18.20 Teocaching – ﬁlm 10 min.
IDEON, sjezdové kino

DÍLNY PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
Výtvarná dílna a drobné úkoly pro děti – dětský program
IDEON, klubovna

pátek
sobota

09.00–17.00
12.30–17.00

PÁTEK 28. 9.

HLAVNÍ SÁL
15.00 Každý sbor je jiný – patnáctiminutovky
(sbor Rumburk – školka, Praha-Smíchov – projekt
Sousedění, Nosislav – marmeláda, víno, diakonie,
Praha-Libeň – Fusion) 60 min.
16.30 Půjdu, když mě posíláš aneb biblická inspirace
pro krasavice v rozpuku 100 jar – přednáška
(J. Keřkovský, J. Ženatý) 60 min.
PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL

DISKUSNÍ SÁL

SJEZDOVÉ KINO
malý sál v přízemí vlevo

09.30 Rozhovory – ﬁlm 30 min.
10.00 Film jako Brno – ﬁlm 63 min.
11.05 Jeronýmova jednota – ﬁlm 20 min.
11.25 Kudy kam (Za hranicemi ráje,
Země je suchá I, II) – ﬁlm 37 min.
12.05 Teocaching – ﬁlm 10 min.
12.15 Třetí holubice – ﬁlm 9 min.
12.25 Time out – ﬁlm 6 min.
12.35 Rozhovory – ﬁlm 30 min.
13.05 Film jako Brno – ﬁlm 63 min.
14.10 Jeronýmova jednota – ﬁlm 20 min.
14.30 Kudy kam (Za hranicemi ráje,
Země je suchá I, II) – ﬁlm 37 min.
15.10 Teocaching – ﬁlm 10 min.
15.20 Třetí holubice – ﬁlm 9 min.
15.30 Time out – ﬁlm 6 min.
15.40 Rozhovory – ﬁlm 30 min.
16.10 Film jako Brno – ﬁlm 63 min.
17.15 Jeronýmova jednota – ﬁlm 20 min.
17.35 Kudy kam (Za hranicemi ráje,
Země je suchá I, II) – ﬁlm 37 min.
18.15 Teocaching – ﬁlm 10 min.
18.25 Třetí holubice – ﬁlm 9 min.
18.35 Time out – ﬁlm 6 min.

09.00 Program pro děti (do 17.00)
09.30 Když je příliš mnoho možností – biblická dílna
pro mládež /13–19 let / (K. Vystavěl) 90 min.
13.00 Výtvarná dílna s O. Pikousovou 120 min.
14.00 Cesta. Cesta Pavlova, cesta církve, cesta naše
– biblická dílna pro mladší mládež (L. Míchalová
Mikšíková) 90 min.

SOBOTA 29. 9.

HLAVNÍ SÁL
09.00 Ztišení (L. Havelka) 15 min.
09.30 Kostel jako odlitek bohoslužby – přednáška
(Ateliér Štěpán) 60 min.
10.45 Církev a její kulturní role – panelová diskuse
(M. C. Putna, D. Raus, A. Pintířová; moderuje
M. Pfann) 60 min.
14.00 Aktivní občanství – čtyři patnáctiminutovky
(T. Vojtíšek, D. Pfann, Š. Ježek,
D. Varyš & A. Ouřadová) 60 min.
15.15 Evropská unie a migrace: jak se EU dívá
na problematiku integrace – diskuse (R. Netuka,
Centrum demokratického vzdělávání) 60 min.
16.30 Láska vydrží, ať se děje cokoliv, třeba
i sexuální revoluce – přednáška (J. Halama) 60 min.
19.00 Infoblok – zde se dozvíte horké novinky
ze sjezdu 30 min.
19.30 Tygroo – koncert 90 min.
21.15 Večerní ztišení s písničkami ze zpěvníku Svítá
(A. Hanychová) 45 min.

malý sál v přízemí vpravo

SOBOTA 29. 9.

HLAVNÍ SÁL
19.00 Zahájení oslav 100 let vzniku ČCE
(H. Ducho)
20.00 Na počátku – patnáctiminutovky na tři žhavá
témata: pěstounství, migrace, budování
sboru v nových podmínkách (V. Hurt,
E. Šormová, migrant)
21.00 Večerní ztišení (K. Müller)

KLUBOVNA

SOBOTA 29. 9.

IDEON

SOBOTA 29. 9.

PÁTEK 28. 9.

PÁTEK 28. 9.

ČTVRTEK 27. 9.

PROGRAM DLE MÍST

1. patro vlevo

14.00 Proč ještě opravujeme kostely? – panelová diskuse
na téma Jeronýmova jednota, představení sborníku
a její význam (J. Křivohlavý, V. Hurt a J. Stehno;
moderuje D. Kvasnička)

1. patro vpravo

14.00 100 let ČCE – přednáška, anglicky (P. Morée)
15.30 Budoucnost církve – panelová diskuse (J. Šikl,
J. Soběslavský, A. Jacobea, M. Hilšer, H. Lipková,
A. Miller; moderuje M. Trgalová, tlumočeno
do angličtiny)
SJEZDOVÉ KINO
malý sál v přízemí vlevo

12.30 Rozhovory – ﬁlm 30 min.
13.00 Film jako Brno – ﬁlm 63 min.
14.10 Jeronýmova jednota – ﬁlm 20 min.
14.30 Kudy kam (Za hranicemi ráje, Země je suchá I, II)
– ﬁlm 37 min.
15.10 Teocaching – ﬁlm 10 min.
15.20 Třetí holubice – ﬁlm 9 min.
15.30 Time out – ﬁlm 6 min.
15.40 Rozhovory – ﬁlm 30 min.
16.10 Film jako Brno – ﬁlm 63 min.
17.20 Jeronýmova jednota – ﬁlm 20 min.
17.40 Kudy kam (Za hranicemi ráje,
Země je suchá I, II) – ﬁlm 37 min.
18.20 Teocaching – ﬁlm 10 min.
18.30 Třetí holubice – ﬁlm 9 min.
18.40 Time out – ﬁlm 6 min.

09.00 Generální zkouška pěveckého sboru
09.25 Consonare – žesťový soubor 30 min.
10.00 Slavnostní bohoslužby – vede synodní senior
D. Ženatý, hudební doprovod L. Moravetz
a pěvecký sbor ECHO, Zlín. 120 min.
12.00 Přestávka (zvukové zkoušky účinkujících)
13.30 Let’s Go! – spirituály (M. Šlechta) 45 min.
14.20 Letem světem: 100 let Českobratrské církve
evangelické – krátký průřez historií
(P. Morée, J. F. Pechar, volné divadelní uskupení
Strašnická mládež)
14.45 Abakuk – koncert 60 min.
15.50 Co děláme I – krátké povídání na téma Děti,
Diakonie, Jeronýmova jednota (R. Michálková,
A. Šůra, V. Hurt, D. Heller a E. Marková) 20 min.
16.15 BomBarďák – koncert nejen pro děti 45 min.
17.05 Co děláme II – krátké povídání na téma Církev
a služba veřejnosti – kaplani v armádě, věznicích,
nemocnicích, školách (G. Horáková, V. Glancová,
M. Židková, V. Hrouda) 20 min.
17.30 Noční optika – jazzový koncert 55 min.
18.30 Co děláme III – krátké povídání na téma Církev
a hudba, grantový systém, misie (L. Moravetz,
O. Titěra, V. Zikmund, R. Žárský) 20 min.
19.25 Slovo synodního seniora (D. Ženatý)
19.30 Koncert skupiny Svatopluk 115 min.
21.30 Závěrečné požehnání (J. Keller,
senior Chrudimského seniorátu)

ČTVRTEK 27. 9.

moderuje Vladimír Hauser

PÁTEK 28. 9.

PERNŠTÝNSKÉ NÁMĚSTÍ

08.00 Ranní chvály (O. Horký) 30 min.
09.30 Znovuzrození obrazů: biblická imaginace
jako zdroj nového v evangelické bohoslužbě
– přednáška/ workshop (T. Landová) 60 min.
10.45 Romové, chudoba a jinakost – přednáška
(L. Fuková) 60 min.
16.30 Úvod do světa virtuální reality; nové technologie
– interaktivní přednáška (L. Saidl) 60 min.

SOBOTA 29. 9.

HLAVNÍ SÁL
09.00 Závěrečné bohoslužby – vede L. Mikšíková,
kázání M. Bánoci, hudební doprovod účastníci
bigbeatového kurzu pod vedením F. Boháče

23.00 Modlitba Taizé (M. Šulc) 60 min.

13.30 Pěvecký soubor ECHO – koncert duchovní hudby
(L. Moravetz) 45 min.
15.30 Kázání na hoře – oratorium (zpěv: M. Detková,
klavír: M. Dos Santos, varhany: B. Rataj)
16.30 Žena v církvi – přednáška
(K. Kočandrle Bauer) 60 min.
23.00 Modlitba Taizé (M. Šulc) 60 min.

KRAJSKÁ KNIHOVNA
14.00 Etnické menšiny – panelová diskuse (B. Eknaiﬁth,
D. Cincibusová, O. Kováč; moderuje M. Vymětal)
14.00 Modlitba všemi smysly – interaktivní biblická dílna
pro mladší mládež /13–19 let/ (K. Müller) 90 min.
suterén knihovny

16.00 Náboženské menšiny – panelová diskuse
(Z.Schreiberová, V. Sáňka, J. Koldovský;
moderuje M. Vymětal)
18.00 Sexuální menšiny – panelová diskuse
(V. Dočkalová a A. Šindelář; moderuje M. Vymětal)
SOBOTA 29. 9.

NEDĚLE 30. 9.

12.30 Výtvarná dílna Olgy Pikousové 60 min.
12.30 Příběh starých evangelických škol (D. Šorm) 30 min.
13.15 Jak se žilo učitelům na evangelických školách
(D. Šorm) 30 min.
14.00 O statečné babičce Jarušce – inscenace určená
divákům od 12 let, dospělým i dědům a babičkám
(vypráví M. Hak) 60 min.
15.00 Listování starými dětskými časopisy
(D. Šorm) 30 min.
15.15 Tvoření s výtvarnicí Norou 75 min.
15.30 Listování starými čítankami a učebnicemi
– z jakých učebnic četli učitelé se svými dětmi
v evangelických školách? (D. Šorm) 30 min.
17.00 Chlap a Kohout – inscenace pro děti od 10 let
v doprovodu rodičů i pro dospělé posluchače
(vypravěč M. Hak) 60 min.

SOBOTA 29. 9.

malý sál v přízemí vpravo

SOBOTA 29. 9.

SOBOTA 29. 9.

KOSTEL ČESKOBRATRSKÉ
CÍRKVE EVANGELICKÉ

KLUBOVNA

BUBENÍKOVY SADY
MALÉ PÓDIUM
moderuje Helena Wernischová
13.30 Barokní hudba – koncert Konzervatoře
Evangelické akademie Olomouc 45 min.
14.00 Veselá logopedie – pásmo písniček a scének
(Bratrská základní škola Praha) 60 min.
15.00 Muzikálové a ﬁlmové melodie
(Konzervatoř Evangelické akademie Olomouc) 60 min.
16.00 Koncert romské kapely – volné hudební uskupení
při farním sboru ČCE v Berouně za doprovodu
dětského tanečního souboru Romano Dživipen

DOPROVODNÝ PROGRAM
PUB

VÝSTAVY

Fara Českobratrské církve evangelické, Sladkovského 638

pátek 28. září – sobota 29. září

čtvrtek
pátek
sobota

Předsudky nechte v šatně

20.00–01.00
18.00–01.00
18.00–01.00

krajská knihovna

100 let církve
sjezdové kino

PUB aneb Posezení u bublin
Improvizovaný nealkoholický „bar“, který je tu pro vás.
Kamarádská atmosféra, prostor pro setkání, muzicírování,
zpěv a společenské hry. V nabídce bude kofola, nealko pivo a jiné
teplé a studené nápoje. Najde se i něco malého k jídlu za dobrou
cenu. Přijďte na evangelickou faru pobýt s přáteli.

Mládež v seniorátech
IDEON, všechny prostory

Historie evangelických škol
IDEON, klubovna

DÍLNY PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
pátek 28. září – sobota 29. září

Program:
Pátek a sobota (v průběhu večera) – Na kus řeči s Ondřejem
Lukášem aneb Chci studovat na Evangelické teologické
fakultě – zájemci o studium na ETF UK mohou načerpat
informace přímo od zdroje.

Výtvarná dílna a drobné úkoly pro děti – dětský program
(pátek 9.00–17.00, sobota 12.30–17.00)
IDEON, klubovna

PERNŠTÝNSKÉ NÁMĚSTÍ
Sobota 18.00–19.00
Možnost neformálního rozhovoru se zástupci nového
ekumenického partnera ČCE – Evangelické luterské
církve v USA, La Crosse Area Synod.
BOJOVKA

sobota 29. září

Infostánek Českobratrské církve evangelické – místo, kde vám
poradíme s programovými i organizačními tipy. Najdete zde
mnoho zajímavého ze života církve (letáky, brožury, knihy,
sjezdová trička, upomínkové předměty…).

pátek 28. září – sobota 29. září

Poznávací hra, která vás provede po zajímavých místech
v Pardubicích. Úkoly z bojovky lze plnit v průběhu pátku
i soboty. Hra vhodná pro rodiny, bloumající skupinky
i nadšené turisty.
Startovací listinu si vyzvedněte v IDEONu v klubovně,
tamtéž také obdržíte odměnu za úspěšně splněné úkoly.
Stánek k bojovce bude otevřen v pátek 9.00–17.00
a v sobotu 12.30–18.00.
ÚNIKOVÁ HRA
pátek 28. září – sobota 29. září

Dostaňte se z farního sklepa na oslavy včas! Čeněk před sto
lety nestihl dojet včas na ustavující generální sněm, kde byla
založena ČCE. Zapomněl se ve sklepě pardubické fary. Stihnete
dnes přijít na oslavy včas, nebo se vám sklep stane osudným?
Máte 60 minut, abyste se dostali ven. Ve hře budete namáhat
hlavně svůj mozek, na fyzické kondici členů týmu tolik nezáleží.
Úniková hra je určena pro skupiny 2–5 osob od 11 let. V týmu
účastníků pod 15 let by měl být alespoň jeden dospělý.
V případě zájmu se registrujte v informačním stánku v IDEONu.
Hra je k dispozici v pátek 9.00–18.00 a v sobotu 13.00–18.00
na faře Českobratrské církve evangelické.

Bude tu připravena nabídka produkce malých nakladatelství –
Eman, Kalich, Mlýn, Z. Susa.
Své infocentrum zde otevře také Diakonie ČCE. Nabídne obecné
informace, publikace, poradenství, fotokoutek… Kromě toho
můžete zakoupit výrobky chráněných pracovišť (Diakonie
Rolnička, Litoměřice a Střední Čechy).
Jedním ze zásadních projektů Diakonie, určených na podporu
domácích pečujících je projekt „Pečuj doma“. Jeho zážitkovou
prezentaci můžete navštívit také na Pernštýnském náměstí.
S ﬁgurantem si lze vyzkoušet úkony běžné péče a dále získat
informace, něco zajímavého vidět, slyšet a zažít. Například
Lifetool je ukázkou asistivních technologií pro lidi s postižením
(třeba počítač ovládaný ústy).
Navštíví nás pojízdný nízkoprahový klub Uličník i projekt
Voda pomáhá – sbírková kampaň spojená s prodejem
beneﬁčních lahví s vodou.

PROHLÍDKA PARDUBIC S PRŮVODCEM

SEM V ČR, Z. S. – STÁNEK

sobota 29. září

pátek 28., sobota 29. září

okruh – sakrální architektura Pardubic
Trasa: kostel ČCE, kostel sv. Jana Křtitele, kostel
sv. Bartoloměje, kostel Zvěstování Panny Marie a kostel Panny
Marie Bolestné

Prezentace SEMu (Sdružení evangelické mládeže).
Hry, tanec, jammování.

skupina se sejde před kostelem ČCE ve 14.00

HŘIŠTĚ SOKOL PARDUBICE – SPORTY
S LEONARDEM TECOU

doba trvání procházky: cca 60 min.

pátek 28. září, sobota 29. září

okruh – architektura 20. let minulého století
Trasa: náměstí Legií, ulice Smilova, třída Míru, Machoňova
pasáž, náměstí Republiky, Olšinka a k Čechovu nábřeží
skupina se sejde na náměstí Legií v 15.30

14.00–15.30
16.00–17.30

volejbal
fotbal

IDEON – KAVÁRNA
pátek 28. až sobota 29. září, IDEON, 1. patro

doba trvání procházky: cca 75 min.

okruh – opevnění Pardubic
Trasa: zámecké valy
skupina se sejde na Příhrádku v 16.45
doba trvání procházky: cca 60 min.

V rámci setkání jsme pro vás připravili tři okruhy procházek
Pardubicemi, na kterých vás bude provázet zkušený průvodce
a podá o navštívených místech zasvěcený výklad. Průvodce
poznáte podle tabule s motivem oslav.
KRAJSKÁ KNIHOVNA
sobota 29. září, suterén knihovny od 14.00 hod.

Modlitba všemi smysly (K. Müller)
Nevíš, jak se modlit? Nenapadají tě správná slova, která Bohu
říci? Nevadí. Modlitba totiž není jen o slovech. Na tomhle
workshopu zkusíme zapojit všechny naše smysly a zaměřit se
na Boží přítomnost mezi námi. Workshop je otevřen pro mladší
mládež /13–19 let/.
BUBENÍKOVY SADY
sobota 29. září

Uměli byste poskytnout první pomoc? Zajímá vás práce
záchranářů? V Bubeníkových sadech vás čekají ukázky technik
i s možností prohlédnout si vůz zdravotnické záchranné služby.
Přijďte se informovat o práci zdravotníků a o všem kolem první
pomoci (SOŠ sociální a zdravotnická).
IDEON – STÁNEK ČCE
sobota 29. září

Infostánek Českobratrské církve evangelické – místo, kde vám
poradíme s programovými i organizačními tipy. Najdete zde
mnoho zajímavého ze života církve (letáky, brožury, knihy,
sjezdová trička, upomínkové předměty…).

Tradiční posezení u fair trade kávy nabídne mládež Pražského
seniorátu. Postará se o vaše chuťové a čichové buňky ve foyer
v prvním patře kulturního domu IDEON, kde si budete
moci posedět, popovídat s přáteli a vypít šálek lahodné kávy.
Kavárna bude v provozu po celou dobu oslav.

PRODEJ
PUBLIKACE VYDANÉ K PŘÍLEŽITOSTI
100. VÝROČÍ VZNIKU CÍRKVE
Příběhy víry – knížka krátkých příběhů, které se opravdu staly,
a které by neměly zůstat zapomenuty.
TRIČKA
Jako každý rok na sjezdu i tentokrát nabízíme k zakoupení
trička. Ta letošní jsou navíc speciální, výroční. Vybírejte
z různých barev a velikostí (pánských, dámských i dětských).
CHRISTIVITY
Desková hra vychází ze známé obdobné hry Activity, kde jde
o to znázornit pantomimicky, jednoduchou kresbou nebo slovně
pojmy z vylosovaných kartiček a v časovém limitu daný pojem
uhodnout. Christivity se zaměřují na znalosti Bible, křesťanství
a náboženství obecně. Kupte je třeba k Vánocům svým
kamarádům, skupině mládeže nebo vnoučatům.
HRNEČKY
Porcelánové hrnky s logem Českobratrské církve evangelické.
CD
Sborníky z minulých Sjezdů – přednášky, workshopy,
bohoslužby v audio formátu, fotky.
A mnoho dalšího…

100 LET CÍRKVE
výstava, P. Morée a kolektiv

A
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ANOTACE PROGRAMŮ
průběžně, IDEON, sjezdové kino

Doprovodná výstava ke knize o historii Českobratrské
církve evangelické. Na čtrnácti panelech se v kostce
seznámíte s dějinami od počátku až po současnost.
100 LET ČCE
přednáška, P. Morée
sobota 29. září, IDEON, diskusní sál, 14.00 – anglicky

Jakub Varyš & Anna Ouřadová
„Medicinaulici“
Dokud budou lidé spát na ulicích, pod mosty, podél řek,
budeme jim poskytovat zdravotní péči přizpůsobenou jejich
realitě. Inspirováni heslem Dr. Jima Witherse, zakladatele
amerického hnutí Street Medicine, hledáme jako medici
na své cestě za lékařstvím příležitost, jak se stát prostředníky
lidem bez domova v přístupu ke zdravotní péči. Lidé bez
domova se uzdravují, ale také umírají, a dokud se nemocní
nacházejí na ulicích, nachází tu své místo i medicína: je
třeba pečovat o chronické i akutní rány, edukovat nebo také
vyslechnout. Věříme v potenciál studentských hnutí, která
mohou přinést generační obrodu, na jejímž konci přichází
do praxe empatičtí zdravotníci s ochotou přistupovat
otevřeně a bez předsudků ke všem potřebným!

ABAKUK
koncert
sobota 29. září, Pernštýnské náměstí, 14.45

Vokálně-instrumentální skupina hrající písně inspirované
převážně melodiemi folk-pop-rocku 60. a 70. let
s vlastními texty. Vznikla při divadelně-ﬁlmovém projektu
čáslavské mládeže. Řadu let pořádá s velkým úspěchem
samostatné koncerty.
AKTIVNÍ OBČANSTVÍ
patnáctiminutovky, D. Pfann, T. Vojtíšek, Š. Ježek,
J. Varyš & A. Ouřadová
pátek 28. září, IDEON, hlavní sál, 14.00

David Pfann
Stačí žít uvědoměle konzumním životem a chodit k volbám?
Selhává naše společnost v řešení ekologických a sociálních
problémů, protože se individuálně nechováme odpovědně?
Jaký smysl mají (nejen nelegální) přímé akce, konsenzuální
rozhodování nebo nehierarchické fungování? Dozvíte se
víc například o hnutí za klimatickou spravedlnost a o jeho
nekonvenčních metodách.
Tomáš Vojtíšek
Aktivismus je zlo. To vám bude tvrdit Miloš Zeman, Dan
Ťok, zastupitelé pražské ODS nebo Václav Klaus a jeho syn.
Jak se ale může zlepšit vaše škola, čtvrť nebo politika jen
díky několika málo dobrovolníkům a aktivním občanům?
A jak to ovlivní další spolužáky a sousedy? Proč je třeba
dělat i nepopulární aktivismus a proč se Libeňský most stal
symbolem?
Řeč bude o aktivismu obecně, poté o jeho úrovních: na škole
(program Ekoškola), mimo ni (program Dobro-druzi
Nadace Via), na internetu (kauza Comic Sans), ve městě
(Chodci sobě) a v politice (iniciativa PRAHA SOBĚ).

B

A

Jak se proměnila ČCE v průběhu své stoleté existence?
Evangelická církev byla vždy různorodá v teologických
tradicích a v postojích ke společnosti a politickému
dění. Toto bohatství jí umožnilo formulovat více i méně
smysluplné odpovědi na otázky, které přinesla různá
historická období 20. a 21. století. Součástí přednášky
jsou i historické fotograﬁe.

Šimon Ježek
Šířily se jisté fámy o původu nových projektorů. Já jsem
je chtěl ověřit, a tak jsem ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.
žádal o kopie kupních smluv.
Po tom, co se panu Soukupovi nepodařilo mě přesvědčit,
že na ně nemám právo, jsem podal další žádost.
Jednoznačně šlo o pokus mě zastrašit a odradit. Obrátil
jsem se na právní poradnu Transparency International,
ta mi poradila další postup.Po krátkém čase mi do rukou
dal pan Soukup dokument, který jsem po něm nechtěl.
S informacemi v něm uvedenými však šlo vyvrátit původní
fámu. Tak jsem své vyšetřování ukončil.

BAROKNÍ HUDBA
koncert, Konzervatoř Evangelické akademie
sobota 29. září, Bubeníkovy sady, malé pódium, 13.30

Žesťové kvinteto, um. vedoucí Petr Levíček
Trombonové kvarteto, um. vedoucí Rudolf Beran
Klarinetové kvarteto, um. vedoucí Aleš Janeček
Během koncertu zazní skladby J. Pachelbela, J. Pezla,
J. Grundmana, J. I. Linka, M. Francka a dalších.
BOMBARĎÁK
koncert
sobota 29. září, Pernštýnské náměstí, 16.15

Koncert pro děti plný divokých písní a ztřeštěných tanečků,
jejichž autorem je divadelník Jirka Jelínek. Chytlavé
písníčky Michala Daleckého a Filipa Nebřenského jsou
okořeněny interaktivní komunikací s dětským divákem.
Skvěle přijímaný koncert je určen dětem, ale nudit
se nebude ani dospělý doprovod.
BUDOUCNOST CÍRKVE
panelová diskuse, moderuje M. Trgalová A. Jacobea,
M. Hilšer, H. Lipková, A. Miller, J. Soběslavský, J. Šikl
sobota 29. září, IDEON, diskusní sál, 15.30

Hosté z různých oborů, kde pracují s lidmi, představí
svou zkušenost s naší církví/křesťanstvím v kontextu
vlastního duchovního zázemí. Co budou největší výzvy

F
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a úskalí pro církev v budoucnosti? V čem je křesťanská
zvěst aktuální v dnešní společnosti a v čem bude její
speciﬁcká hodnota v příštích desetiletích? Těmto tématům
se bude věnovat panelová diskuse „Budoucnost církve“
v kulturním domě IDEON.

pátek 28. září a sobota 29. září, IDEON, sjezdové kino,
pátek 10.00, 13.05, 16.10, sobota 13.00, 16.10

Vít Klusák, Andran Abramjan, Kristýna Bartošová, Natálie
Císařovská, Lukáš Senft, Jan Strejcovský, Robin Kvapil

CESTA
workshop pro mladší mládež, Ludmila Míchalová
Mikšíková

Prvního května loňského roku se v Brně konal každoroční
pochod neonacistů. Jako reakce na něj vznikla iniciativa
BRNO Blokuje, neformální seskupení lidí, které spojil
dohromady cíl nenásilně trasu pochodu zablokovat.
Dokumentarista Vít Klusák a šest jeho studentů z pražské
FAMU natočili různé aspekty onoho dne. Klusák se zaměřil
na televizního reportéra, pro kterého „bez konﬂiktu není
reportáž“. Jan Strejcovský portrétoval neonacisty, zatímco
Kristýna Bartošová se zaměřila na blokádníky. V příspěvku
Romové nechává Robin Kvapil zaznít anonymní ostře
xenofobní dopis, adresovaný ředitelce Romského muzea.
Lukáš Senft se věnoval policistům, Natálie Císařovská
se od pochodu posunula a zachytila prvomájové akce
politických stran. Ještě dále se vydal Andran Abramjan,
který se k prvomájovým událostem vyjádřil pomocí
zvířat v Zoo.

pátek 28. září, IDEON, klubovna, 14.00

Cesta Pavlova, cesta církve, cesta naše. Biblická
dílna inspirovaná F. Kettem.
CÍRKEV A JEJÍ KULTURNÍ ROLE
panelová diskuse, moderuje M. Pfann, M. C. Putna,
D. Raus, A. Pintířová

H

pátek 28. září, IDEON, hlavní sál, 10.45

Jakou má církev roli v kultuře? A má vůbec nějakou?
O tom budeme diskutovat s řádovou sestrou, boromejkou
Angelikou Pintířovou, literárním historikem a kritikem
Martinem C. Putnou a žurnalistou Danielem Rausem.
Diskusi moderuje doktorand církevních dějin
Michael Pfann.
CO DĚLÁME I, II A III
Krátká a živá povídání o tom, jak Českobratrská
církev evangelická působí ve společnosti a jaké služby
poskytuje navenek.

Návštěvníci budou moci zhlédnout vybavení staré
venkovské školy, staré učebnice, čítanky i pomůcky
pro vyučování. Po dobu přednášek si budou moci děti
vybarvovat obrázky ze starých čítanek a časopisů.
Vyzkouší si psaní husím brkem. Prosíme všechny, pokud
mají stále povědomí o svých předcích, kteří byli učiteli
na evangelických školách, zvláště pokud mají doma
nějaké deníkové záznamy, vzpomínky či korespondenci,
aby kontaktovali faráře Davida Šorma. Děkujeme!
d.j.sorm@volny.cz

CONSONARE
koncert

CH

sobota 29. září, Pernštýnské náměstí, 9.25

CHLAP A KOHOUT
inscenace, profesionální vypravěč M. Hak

EVANGELICKÝ CHÓR ZLÍN (ECHO ZLÍN)
pěvecký soubor, sbormistr L. Moravetz

sobota 29. září, IDEON, klubovna 17.00

sobota 29. září, kostel Českobratrské církve evangelické, 13.30

Víte, jaký je rozdíl mezi čertem a ďáblem? Pár rozdílů by
tu bylo. Čerta například poznáte už z dálky. O něm však
v příběhu není řeč. O tom druhém se zas kdekdo bojí mluvit.
Odvážný vypravěč se ovšem pokusí. Pro dospělé posluchače
nebo pro děti od 10 let v doprovodu rodičů. Délka 60 minut.

Evangelický chór Zlín (ECHO Zlín) založil v r. 2002 jeho
sbormistr L. Moravetz. K pravidelným aktivitám tělesa
patří vystupování při bohoslužbách v evangelickém kostele
ve Zlíně a také koncerty u nás i v zahraničí (Slovensko,
Polsko, Maďarsko, Německo). Sbor průběžně nahrává CD
pro časopis Český bratr, věnuje se sborové tvorbě z různých
období, zaměřuje se na prezentaci nových duchovních písní
a liturgických zpěvů.
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HISTORIE EVANGELICKÝCH ŠKOL
výstava
průběžně, IDEON, klubovna

sobota 29. září, Pernštýnské náměstí, 15.50, 17.05, 18.30

Spolek „Consonare – evangelické pozounové sbory“ je
sdružení hráčů na žesťové nástroje v evangelickém prostředí
Čech i Německa. Consonare znamená souzvuk, soulad,
souznění a to je také jeho cílem: soulad hudební i lidský.
Hrají chorály, ale také intrády, spirituály nebo swing.

FILM JAKO BRNO
ﬁlm / 2011 / 63 min.

JERONÝMOVA JEDNOTA – PROČ JEŠTĚ
OPRAVUJEME KOSTELY?
panelová diskuse, moderuje D. Kvasnička, V. Hurt,
J. Křivohlavý, J. Stehno
sobota 29. září, IDEON, přednáškový sál, 14.00

EVROPSKÁ UNIE A MIGRACE
diskuse, R. Netuka – Centrum demokratického vzdělávání
pátek 28. září, IDEON, hlavní sál, 15.15

Jak funguje rozhodování v EU, jaké jsou výhody a nevýhody
členství a jaké důsledky možného vystoupení ČR z EU?
Jak se EU dívá na otázku migrace a integrace uprchlíků?
Na tyto otázky vám odpovíme v diskusi s Robertem
Netukou z Centra demokratického vzdělávání.

Představí se zástupci představenstva Jeronýmovy jednoty.
Debatovat budou nad provokativním mottem „Proč ještě
opravujeme kostely?“ Nebude se mluvit jenom o způsobu
shromažďování ﬁnančních prostředků a ﬁnancování oprav
církevních budov nebo stavbách nových kostelů, ale také
o tom, proč a jak to děláme. Hlavní úkol Jeronýmovy
jednoty je podporovat výstavbu a údržbu církevních
objektů a jejich vybavení.
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JAK SE ŽILO UČITELŮM
NA EVANGELICKÝCH ŠKOLÁCH
přednáška, D. Šorm

O tom všem budeme společně přemýšlet a hovořit. Bezpochyby
přitom nakoukneme do Bible a možná i do jiné moudré knihy.

sobota 29. září, IDEON, klubovna, 13.15

KOSTEL JAKO ODLITEK BOHOSLUŽBY
přednáška, Ateliér Štěpán

Dodnes udržujeme živou a vděčnou vzpomínku na mnohé
kazatelské osobnosti evangelických sborů. Jejich
obětavost chováme v úctě. Proč podobný osud nepotkal
také evangelické učitele, ač možná mnohem více máme
být vděční jejich povětšinou poctivému úsilí? Projdeme
si společně jeden vyučovací den.

pátek 28. září, IDEON, hlavní sál, 9.30

Kostely zrcadlí to, co se v nich děje. Jsou to takové hmotné
slupky vnitřního děje – bohoslužby. S vývojem bohoslužby
se mění i kostel, na což se podíváme ve větším detailu.
S nadsázkou a ve zkratce: jak šel vývoj od autobusu
k tenisovému kurtu nebo kam se v kostele poděl Bůh Otec?

JERONÝMOVA JEDNOTA
ﬁlm / 2018 / 20 min.

KUDY KAM
Čáslavská ﬁlmo-divadelní skupina
ﬁlm / 2015 / 37 min.

pátek 28. září a sobota 29. září, IDEON, sjezdové kino,
pátek 11.05, 14.10, 17.15, sobota 14.10, 17.20

pátek 28. září a sobota 29. září, IDEON, sjezdové kino,
pátek 11.25, 14.30, 17.35 sobota 14.30, 17.40

Kudy kam – Za hranicemi ráje 16 min.
Kudy kam – Země je suchá I 17 min.

KAŽDÝ SBOR JE JINÝ
patnáctiminutovky

Kudy kam – Země je suchá II 4 min.

sobota 29. září, IDEON, hlavní sál, 15.00

V jednom nejmenovaném vězení se zkouší první výchovný
PC program (hra), mající sloužit k duchovnímu růstu.
Co vlastně posouvá člověka dál? K čemu se má – může
člověk posunout? Jak „být v životě“? Kolem toho se motá
hra-divadlo-ﬁlmy Kudy kam?

FS Rumburk
Církevní mateřská školka Klíček, kterou sbor otevřel
na popud řady rodičů předškolních dětí. Školka si zakládá
na křesťanských hodnotách. Je otevřena všem dětem
bez ohledu na církevní (ne)příslušnost.
FS Praha-Smíchov
Sousedění, projekt několika organizací, působících
v Praze 5, které se snaží oživit veřejný prostor, poznat
sousedy ve svém okolí, např. veřejným pozváním
na společnou polévku.
FS Nosislav a Diakonie
Prostřednictvím dobrovolníků prodává vína místních
nosislavských vinařů. Koupí vína lidé přispívají
na potřeby klientů střediska.
FS Praha-Libeň
Novinkou v libeňském sboru se letos stal projekt
Fusion – moderní pěvecký sbor pro studenty ve věku
13–30 let, které spojuje zpěv, hudba, drama, tanec.
KDYŽ JE PŘÍLIŠ MNOHO MOŽNOSTÍ
program pro mladší mládež, Kamil Vystavěl
pátek 28. září, IDEON, klubovna, 9.30

Mám před sebou volné odpoledne, co bych tak mohl dělat?
Napadá mě přibližně osm různých možností. V kapse mám
pětistovku, co bych s ní mohl provést? Tady už mě napadá
skoro dvacet různých možností. Kromě toho jsem zjistil,
že mě vůbec nebaví zjišťovat a rozhodovat, ve kterém ze čtyř
blízkých servisů opraví moje kolo nejlépe. Je to tak úmorné!
Proč si neustále musím z něčeho vybírat? A podle čeho se mám
správně rozhodovat? Jak moudře naložit s tolika možnostmi?
Občas mi připadá, že té svobody je až příliš…
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Co víte o vzniku Jeronýmovy jednoty? Funguje stále
na stejných principech jako na počátku? Opravdu je její
činnost pomocí sborům? Uměli byste vyjmenovat několik
úspěšných projektů, které se její pomocí uskutečnily?
Na všechny tyto otázky vám odpoví krátký ﬁlm.

LÁSKA VYDRŽÍ, AŤ SE DĚJE COKOLIV (TŘEBA
I SEXUÁLNÍ REVOLUCE)
přednáška, Jindřich Halama
pátek 28. září, IDEON, hlavní sál, 16.30

Konvence a sexuální revoluce aneb láska a sexualita mezi
puritanismem a pornokracií. V čem je rozpad tradičních
postojů k sexualitě problémem a v čem šancí na něco lepšího?
Jdeme vstříc naprosté anarchii v sexuální oblasti, nebo
vznikají nové konvence? Církev evidentně ustupuje (nebo
vychází vstříc?) novým trendům. Je to dobře, nebo jsme
defektní křesťané? A je důležité snažit se vytvořit klasickou
rodinu, postavenou na věrnosti, „dokud nás smrt nerozdělí“?
LET’S GO!
koncert
sobota 29. září, Pernštýnské náměstí, 13.30

Mezinárodní pětičlenná skupina, založená v roce 2011,
zpívá černošské spirituály v nejnovějších úpravách
a cappella a usiluje o autentické vyjádření jejich původního
poselství. Všech pět zpěváků je tomuto žánru celoživotně
oddáno a veškerý svůj hudební potenciál všichni věnují
jeho podpoře, rozvoji a šíření. Černošský spirituál je svou
hudební formou základ všech moderních hudebních stylů
a svým obsahem vypráví o životě každého z nás. Let’s Go!
má v repertoáru i známé písně jako Wayfairing Stranger,
Give Me Jesus a Soon Ah Will Be Done i méně známé
jako Pilgrim of Sorrow, Hold on! a Lord is my Shepherd.
Účinkují zpěváci Tomáš Ludvíček, Veronika Mannová,
Milan Prokeš, Lee Andrew Davison a Marek Šlechta.
www.lets-go.eu
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LETEM SVĚTEM: 100 LET ČESKOBRATRSKÉ
CÍRKVE EVANGELICKÉ
komponované pásmo
sobota 29. září, Pernštýnské náměstí, 14.20

MUZIKÁLOVÉ A FILMOVÉ MELODIE
koncert, Konzervatoř Evangelické akademie v Olomouci

Hrané obrazy, zachycující historická období vývoje
společnosti v uplynulých sto letech (20. léta a válka,
poválečné uspořádání, doba komunismu a porevoluční
období) a to, jak se projevily v životě církve.

sobota 29. září, Bubeníkovy sady, malé pódium, 15.00

Pěvecký sbor Konzervatoře Evangelické akademie,
sbormistr Pavel Koňárek, dirigent Joel Hána.

LISTOVÁNÍ STARÝMI ČÍTANKAMI
A UČEBNICEMI
přednáška, David Šorm

Na koncertě zazní úpravy populárních písní, písní
z muzikálů a ﬁlmové melodie.

LISTOVÁNÍ STARÝMI DĚTSKÝMI ČASOPISY
přednáška, D. Šorm
sobota 29. září, IDEON, klubovna, 15.00

M

Nenápadní, ale věrní pomocníci ve výuce na starých
evangelických školách. Evangelický učitel Jan Sluníčko
z Humpolce dokonce začal vydávat první dětský časopis
v češtině na našem území. O čem si děti tehdy četly?
MENŠINY ETNICKÉ, NÁBOŽENSKÉ
A SEXUÁLNÍ
tři panelové diskuse, moderuje M. Vymětal; diskutují
D. Cincibusová, V. Dočkalová, B. Eknaiﬁth, J. Koldovský,
O. Kováč, V. Sáňka, Z. Schreiberová, A. Šindelář
sobota 29. září, krajská knihovna, 14.00, 16.00 a 18.00

Jak se žije v naší společnosti, která je dost xenofobní,
představitelům menšin? Jak tito lidé vnímají evangelickou
církev? Diskuse nabízí možnost zbavit se části předsudků
osobním setkáním právě s představiteli menšin.
MLÁDEŽ V SENIORÁTECH
výstava

N

sobota 29. září, IDEON, klubovna, 15.30

Čítankové texty z dětství nás mnohdy provázejí po zbytek
života. Připomínají dětská léta. Z jakých učebnic četli učitelé
se svými dětmi v evangelických školách? Jaké vyučovací
pomůcky používali?

Nevíš, jak se modlit? Nenapadají tě správná slova,
co říct Bohu? Nevadí. Modlitba totiž není jen o slovech.
Na workshopu zkusíme zapojit všechny naše smysly
a zaměřit se na Boží přítomnost mezi námi.

NA KUS ŘEČI S ONDŘEJEM LUKÁŠEM ANEB
CHCI STUDOVAT NA ETF
pátek a sobota, 28. a 29. září, PUB – fara Českobratrské církve evangelické,
v průběhu večera

Neformální rozhovor s Ondřejem Lukášem, manažerem
vnějších vztahů z Evangelické teologické fakulty. Zájemci
o studium na ETF UK mohou načerpat nepřeberné
množství informací přímo od zdroje.
NA POČÁTKU
patnáctiminutovky, V. Hurt, E. Šormová, migrant
čtvrtek 27. září, IDEON, hlavní sál, 20.00

Pěstounství – Václav Hurt a Ula Hurtová
Pěstounská péče na přechodnou dobu jako pomoc
opuštěným dětem. Dítě potřebuje odmalička vedle potravy
také lásku. Potřebuje mít vazbu k jedné osobě (nejlépe
mamince). Tak se naučí důvěřovat světu okolo sebe. Tato
vazba důvěry se vytváří především v prvním roce života.
Milíčova kaple – Eva Šormová
Milíčova kaple, která patří ochranovskému sboru v Praze,
prošla rozsáhlou rekonstrukcí v rámci projektu Oživení
Milíčovy kaple. Na opravu střechy sbor pořádá charitativní
koncerty či získal ﬁnance přes crowdfundingovou sbírku
na webu HitHit. V budoucnu se počítá s přístavbou
provozní části, kterou navrhl architekt a herec David Vávra.

průběžně, IDEON, všechny prostory

Náhled do života mládeže v jednotlivých seniorátech,
plakáty prezentující aktivity, kterým se v průběhu roku
mládež věnuje.
MODLITBA TAIZÉ
Matěj Šulc

Migrace – migrant
Začátek života na novém místě. Autentické povídaní o tom,
jaké je začít znovu úplně jinak.
NOČNÍ OPTIKA
koncert
sobota 29. září, Pernštýnské náměstí, 17.30

čtvrtek a sobota 27. a 29. září, kostel Českobratrské církve evangelické, 23.00

Všichni, kdo chtějí zakončit den společným rozjímáním,
písněmi a modlitbami z Taizé, jsou vítáni v kostele
Dr. Farského. Tyto modlitby se vyznačují – podobně jako
celá mezinárodní ekumenická komunita v Taizé – prostotou
a otevřeností. Jsou výbornou příležitostí k rozjímání.
MODLITBA VŠEMI SMYSLY
program pro mladší mládež /13–19 let/ – interaktivní
biblická dílna, Karel Müller
sobota 29. září, krajská knihovna, herna/suterén, 14.00

Noční optika je instrumentální kvintet, složený
z muzikantů, jejichž výchozím polem je zčásti jazz, zčásti
klasická hudba. Výsledkem je jakási periferie, předměstí
jazzového mainstreamu, kam probleskují ozvuky pulsující
horečky metropole i vanutí zešeřelých hladin lesních
tůní. Meditace neurotikova a úprk ﬂegmatika zde splývají
v herbáři pozapomenutých živočichů.
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O STATEČNÉ BABIČCE JARUŠCE
inscenace, vypravěč Martin Hak
sobota 29. září, IDEON, klubovna, 14.00

Skutečný příběh z roku 1944. Jedna šestnáctiletá slečna udělala
něco, nad čím rozumní lidé musí kroutit hlavou. Udělala to
však z lásky a tento fakt vrhá na její čin zvláštní světlo. Můžeme
se ptát, co je to odvaha, statečnost, strach, zodpovědnost…,
otevírají se vrátka do našich životních událostí a vzpomínek
a provokují ke sdílení vlastních, možná nikdy nevyřčených
zkušeností a zážitků. Inscenace je určena divákům od 12 let,
dospělým i dědům a babičkám. Délka 50 minut.

ROZHOVORY
ﬁlm / 2018 / 20 min.
pátek 28. září a sobota 29. září, IDEON, sjezdové kino, pátek 9.30, 12.35, 15.40
sobota 12.30, 15.40

ORATORIUM KÁZÁNÍ NA HOŘE
koncert

Jak byste odpověděli na otázky, jaká je úloha církve
ve společnosti, jaké klíčové okamžiky měly vliv na další
směrování ČCE a jak byste chtěli, aby tato církev vypadala
za 100 let? Zajímají vás odpovědi významných osobností
veřejného života? Pak se určitě přijďte podívat.
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sobota 29. září, kostel Českobratrské církve evangelické, 15.30

Kázání na hoře je série nejvýznamnějších výroků Ježíše
Krista k učedníkům a okolostojícím zástupům, jak ji
sestavil evangelista Matouš v 5., 6. a 7. kapitole. Pro svou
kontroverznost a dynamičnost tyto texty nejsou a nemohou
být základem žádného církevního učení, jdou až příliš
„na dřeň“ a odkrývají krásu i bídu lidské duše a vybízejí
k opravdovosti. Mezi osobnosti ovlivněné Ježíšovým
kázáním patří M. Gándhí, M. L. King, A. Schweitzer, matka
Tereza, P. Chelčický, P. Lapide a další, kteří posouvali svět
směrem k lásce, vzájemnému porozumění a ohleduplnému
sdílení. Zhudebněné texty v Oratoriu Kázání na hoře (autor
hudby Marek Šlechta) zazní v podání Marty Detkové (zpěv),
Marie Dos Santos (klavír) a Blahoslava Rataje (varhany).

které jsou nejvíce ohroženy chudobou. Jaké jsou příčiny
takového nelichotivého postavení? Jak se v tomto ohledu
vyhnout mlčení a rezignaci? Ukážeme si vývoj státní politiky
vůči Romům a dopady jednotlivých nařízení, současně pak
kriticky rozebereme přesvědčení o „kulturní jinakosti“,
které nám často zabraňuje ve sdílení společných životních
zkušeností, ale i postojů a hodnot.

SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBY
sobota 29. září, Pernštýnské náměstí, 10.00

Bohoslužby pod širým nebem pro všechny účastníky oslav
100. výročí církve. Vede D. Ženatý, hudební doprovod
L. Moravetz a pěvecký sbor ECHO, Zlín. Po dobu
bohoslužeb bude probíhat sbírka na podporu obyvatel
Domova Radost Diakonie ČCE. Více informací o projektu
v samostatném stánku Diakonie na Pernštýnském náměstí.
Bohoslužby vysílá živě v přímém přenosu Česká televize.
SVATOPLUK
koncert

PŘEDSUDKY NECHTE V ŠATNĚ
výstava

sobota 29. září, Pernštýnské náměstí, 19.30

od čtvrtka 27. do neděle 30. září, krajská knihovna

Rocková skupina hraje a zpívá výhradně písně Sváti
Karáska. Vystupuje ve složení Petr Kumandžas, Ivan
Pelíšek, Marek Šimůnek a Rostislav Tvrdík.

Výstava vznikla v roce 2017 při příležitosti beneﬁce
Portimo, o. p. s. (www.portimo.cz). Texty vytvořil tým
Portimo s využitím veřejně dostupných zdrojů. Autorkou
designu výstavy je výtvarnice a graﬁčka Alžběta Hanzlová.

sobota 29. září, Bubeníkovy sady, 16.00

sobota 29. září, IDEON, klubovna, 12.30

Ještě bez tohoto názvu vznikl v Berouně asi před třinácti lety
na základě misie Jiřího Zmožka. Do vzniklé skupinky patřil
jediný Rom – Ladislav Špivák, který však v průběhu času
přivedl do společenství tolik svých přátel a známých, že dnes
ve sboru Romové převažují. Chválící skupinka zpívá a hraje
české a romské písně a také nové písně skládá.

PŮJDU, KDYŽ MĚ POSÍLÁŠ
přednáška, Jan Keřkovský, Jan Ženatý
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PŘÍBĚH STARÝCH EVANGELICKÝCH ŠKOL
přednáška, David Šorm

Toleranční patent Josefa II. umožnil evangelíkům se nejen
přihlásit ke dvěma evangelickým vyznáním, budovat
modlitebny a povolat faráře, ale také zřizovat školy
a povolávat učitele. Povídání o tom, jak evangelíci tuto
šanci zpočátku odvážně uchopili, ale časem od ní pomalu
upouštěli. Co tím získali, a co ztratili?

R

SVOBODNÝ KŘESŤANSKÝ SBOR
koncert

TEOCACHING
Čáslavská ﬁlmově-divadelní skupina
ﬁlm / 2016 / 10 min.
pátek 28. září a sobota 29. září, IDEON, sjezdové kino, pátek 12.05, 15.10, 18.15

sobota 29. září, IDEON, hlavní sál, 16.30

sobota 15.10, 18.20

Biblická inspirace pro krasavici v rozpuku 100 jar.

Bůh se ztratil. Vytratil se (nenápadně?) z obrazu světa,
z lidské zkušenosti. Má cenu ho hledat? Proč? Jak se hledá
ztracený Bůh? Nebo snad On hledá nás?! A ztrácíme se my?

ROMOVÉ, CHUDOBA A JINAKOST – MLČENÍ,
CHUDOBA, REZIGNACE
přednáška, Lucie Fuková
pátek 28. září, kostel Českobratrské církve evangelické, 10.45

V České republice, podobně jako v dalších evropských
zemích, patří Romové mezi ty skupiny ve společnosti,
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ÚVOD DO SVĚTA VIRTUÁLNÍ REALITY
interaktivní přednáška, Lukáš Saidl
pátek 28. září, kostel Českobratrské církve evangelické, 16.30

pátek 28. září a sobota 29. září, IDEON, sjezdové kino, pátek 10.00, 13.05, 16.10

Úvod do světa virtuální reality a umělé inteligence. Přínos
pro dnešní a budoucí svět, jak se vytváří a kde jsou hranice.

Hodinářova vánoční noc
Při přípravě tohoto divadla vyplavalo na povrch téma času.
Jako výrazné momenty v (postmoderním) prožívání času se
nám objevoval:

V

sobota 13.00, 16.10

VESELÁ LOGOPEDIE
program pro děti,
Bratrská základní škola, Praha
sobota 29. září, Bubeníkovy sady, 14.00

Pocit chaosu
Problém synchronizace časů. Úběžníku života. Kdy je
„ten správný čas“? Kdy jdou věci, „jak mají“? Jak se dá
synchronizovat – k potkání?

Nabízíme vám program dětí z přípravné třídy Bratrské školy
v Praze. Je vyhledávána nejen pro přátelskou atmosféru,
ale také proto, že nabízí velmi kvalitní logopedickou
výuku v lákavé podobě edukativních písní a říkanek,
které bývají ozdobou i mimoškolních akcí – velmi
oblíbených celými rodinami žáků. V písních i básničkách
děti společně trénují sluchové i zrakové vnímání, cvičí
hrubou i jemnou motoriku, a zlepšují si tak myšlení
i komunikační schopnosti.

Pocit nesvobody
Čas jako proud, který unáší, omílá nás (o kameny v řece).
Čím víc se proti tomu vzepřeš, tím víc se staneš jeho
otrokem.

Pojďte se k nim přidat!
Z

Pocit marnosti
Čas prázdný, nesmysluplný, proplouvající „bez ničeho“,
nic nezanechávající (ani přehrada jej nezastaví), odnášející
věci a lidi.
Pocit „těšení“, dobrého čekání…
Čas naplněný, eschatologický
Vracel se nám obraz time-outu jako „vystupování z času“
a proti tomu „time-in“ – co by to mohlo být…?

Při evangelických bohoslužbách potřebujeme hlavně
poslouchat. To nejdůležitější je nám sdělováno slovy.
S trochou nadsázky lze říci: klidně mějte po celou dobu
zavřené oči a o nic nepřijdete. Ovšem i evangelíci mají
obrazotvornost. S jakými představami bohoslužby
prožíváme? Jsou to obrazy z minulosti? Zrcadlí naše
přítomné zkušenosti? Anebo si malujeme obrazy, které
předcházejí naši zkušenost – obrazy z budoucnosti?
Pokusíme se netradičním způsobem nahlédnout do nitra
českobratrského evangelíka. Ukážeme si, že Bible je nejen
plná slov, ale také obrazů, které ožívají v nových kontextech.
Jsou to obrazy obnovy a naděje – pro nás, pro svět, ale také
pro naše bohoslužby.

TŘETÍ HOLUBICE
Čáslavská ﬁlmo-divadelní skupina
ﬁlm / 2016 / 6 min.
pátek 28. září a sobota 29. září, IDEON, sjezdové kino, pátek 12.15, 15.20, 18.25
sobota 15.20, 18.30

Na arše – třetí holubice
Jsou slova jako mýdlové bubliny, které vypouštíme
do vzduchu?
A co když nám dojde, že by unesla i (naši) duši?
Uchováme si odvahu čekat – co nám sděluje bližní a Bůh?

ZNOVUZROZENÍ OBRAZŮ – BIBLICKÁ
IMAGINACE JAKO ZDROJ NOVÉHO
V EVANGELICKÉ BOHOSLUŽBĚ
přednáška, Tabita Landová
pátek 28. září, kostel Českobratrské církve evangelické, 9.30

Ź

T

TIME OUT
Čáslavská ﬁlmově-divadelní skupina
ﬁlm / 2016 / 6 min.

ŽENA V CÍRKVI
přednáška, Kateřina Kočandrle Bauer

„Na počátku bylo Slovo

sobota 29. září, kostel Českobratrské církve evangelické, 16.30

To slovo bylo u Boha, to slovo bylo Bůh.

Člověk byl podle starozákonního učení stvořen k obrazu
Božímu a k Jeho podobě. Ale otázkou zůstává, o jakém
obrazu a jaké podobě zde mluvíme. Nosíme v sobě obraz
Boha coby Ježíše Krista, nebo kupříkladu obraz Ježíše
Krista spolu s jeho matkou Marií? Přednáška se zaměří
na hledání takových podob Boha, které nezapomínají
na Boží ženskou tvář a na to, jak takové integrální podoby
zásadně ovlivňují i chápání člověka coby muže i ženy,
v jeho vztahovosti, včetně vztahů a rolí uvnitř církve.

V něm byl život a život byl světlo lidí.
To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila.“
TYGROO
koncert
pátek 28. září, IDEON, hlavní sál, 19.30

Kapela hrající na akustické nástroje, především dechy
a bicí. Ve své tvorbě kombinuje tradiční žánry jako klezmer
a balkánskou hudbu s žánry moderními. V roce 2017 vydala
album Sauti Mafuta.
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BRATRSKÁ ŠKOLA
Církevní základní škola s rozšířenou výukou výtvarné
výchovy pro žáky 1. stupně v Praze- -Holešovicích. Školu
vyhledávají rodiče pro děti, které potřebují speciální
logopedickou péči a pro děti s dalšími speciﬁckými
potřebami nebo nadprůměrným nadáním. O přijetí
do Bratrské školy je zájem převyšující její možnosti.
Připravuje se otevření druhého stupně a stavba nové školní
budovy.
CENTRUM DEMOKRATICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ
Vzniklo v roce 2016 jako reakce na množící se projevy
xenofobie a rasismu ve společnosti. Jeho cílem je předávat
relevantní informace, týkající se oblasti demokracie,
lidských práv a prevence xenofobie a rasismu, a zvýšit
zájem veřejnosti o tato témata.
CINCIBUSOVÁ DANIELA
Narozena v roce 1951, pracovala v SOS vesničce jako
náhradní matka devíti dětí a poté učila jako speciální
pedagožka. Nyní je aktivní členka Komise pro Romy
Ekumenické rady církví.
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ČÁSLAVSKÁ FILMOVĚ-DIVADELNÍ SKUPINA
Vznikla z čáslavské evangelické mládeže, která pod vedením
Pavla Juna každoročně připravovala vánoční představení.
Postupem času se k nim přidala mládež odjinud, která však
ctí každoroční tradici vánoční premiéry v Čáslavi. Připravují
ﬁlmově-divadelní představení, jež zpracovává témata, která
visí ve vzduchu a rezonují v jejich životech. Tato témata
pomáhá zachytit kreativním způsobem biblická tradice.
DOČKALOVÁ VERONIKA
Studuje pastorační a sociální práci na Evangelické
teologické fakultě UK a ráda by pracovala s ohroženými
dětmi. Pracuje ve volnočasovém centru Plechárna
Černý most, kde se věnuje komunitní sociální práci.
Je předsedkyníě organizace Logos, která je ekumenické
sdružení věřících leseb, gayů, bisexuálů, transgender
a queer lidí a jejich rodin a přátel. Když má zrovna trochu
času, chodí na procházky se svou fenkou Mínou, ráda vaří
a peče a nepohrdne dobrou knihou.
DUCHO HANA
Působila šest let jako farářka ve sboru v Šumperku.
Letos v září nastupuje po čtyřleté rodičovské dovolené
do sboru v Pardubicích. S manželem Milošem mají dva syny.
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EKNAIFITH BADER
Narodil se v roce 1977 a pochází z Kuvajtu. V České
republice žije 16 let, je podnikatel a zakladatel centra
Alﬁrdaus Praha. Je otec dcery a dvou synů.
EVANGELICKÁ AKADEMIE NÁCHOD
Střední odborná škola sociální a zdravotnická působí
v systému středních škol již od roku 1991. Jde o školu spíše
rodinného typu, kde stěžejním cílem výuky je individuální
přístup k jednotlivým žákům. Ti se v učebních a studijních
oborech připravují na budoucí povolání ošetřovatele,
zdravotní sestry a sociálního pracovníka.
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BAUER KOČANDRLE KATEŘINA
Vystudovala teologii na Evangelické teologické fakultě
UK v Praze. V současnosti působí jako vědecká pracovnice
při Ekumenickém institutu ETF UK a rovněž jako
přednášející teologie ve studijním programu „Teologie
křesťanských tradic“ a „Teologie-spiritualita-etika“.
Zabývá se systematickou teologií, pravoslavnou teologií,
vztahem západní a východní spirituální tradice, teologickou
antropologií a vztahem teologie a umění.

FUKOVÁ LUCIE
Vystudovala sociální antropologii a dlouhodobě se věnuje
sociální inkluzi Romů a vytváření podnětných příležitostí
ve společnosti pro různé skupiny obyvatel. Má zkušenosti
s prací v sociálně vyloučených lokalitách v ČR.
FUXOVÁ NORA
Malířka a pedagožka výtvarné výchovy v Bratrské škole.
Věnuje se tvoření pomocí klasických technik, ale i práci
s netradičními materiály.
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MEDAILONKY OSOB

HAK MARTIN
Vyučil se nástrojařem, byl učitel výtvarného oboru ZUŠ,
pak vystudoval divadelní fakultu JAMU Brno. Pracoval
jako učitel na soukromé škole a jako lektor kurzů pro
pedagogy a manažery. Vypravěčstvím začal žít v roce
2001. V současné době pořádá vzdělávací akce a umělecká
vystoupení pro ﬁrmy, školy, knihovny, divadla, skauty,
faráře, vědce a širokou veřejnost.
HALAMA JINDŘICH
Původně farář Jednoty bratrské, osmadvacet let učí etiku
na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy.
Zaměřuje se na sociální etiku a v posledním období
na bioetiku. Je ženatý a má tři dospělé děti.
HANZLOVÁ ALŽBĚTA
Vystudovala Střední uměleckoprůmyslovou školu
v Uherském Hradiště, obor užitá malba, a Fakultu
výtvarných umění v Brně, ateliér ak. mal. Margity
Titlové-Ylovsky. V současné době se věnuje volné tvorbě,
graﬁce a scénograﬁi. Svá díla vystavuje nejen v České
republice, ale i v zahraničí.
HELLER DANIEL
Narodil se v r. 1976 a je farářem ČCE ve Valašském Meziříčí.
Dlouhodobě spolupracuje s Diakonií, věnuje se práci s lidmi
s postižením a s jejich rodinami a také lidem s psychickým
onemocněním. Podílí se na přípravě nového evangelického
zpěvníku a nové Agendy ČCE.
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HILŠER MAREK
Vysokoškolský pedagog, vědec a občanský aktivista.
Dětství a mládí strávil na chomutovském sídlišti a několik
let v emigraci ve Španělsku. Po sametové revoluci se
s rodiči vrátil do Čech a vystudoval mezinárodní vztahy
a medicínu na Univerzitě Karlově. Působí na její 1. lékařské
fakultě jako vyučující a vědecký pracovník; v rámci svého
bádání se zaměřuje na boj s rakovinou. V roce 2011
a 2012 se zúčastnil lékařské mise s organizací ADRA
a působil jako dobrovolník v lékařském zařízení v Keni.
S heslem „Budoucnost je na nás“ byl nejmladší kandidát
v prezidentských volbách 2018. Nyní kandiduje do Senátu
PČR. Účastní se mnoha občanských aktivit, mj. akce
na podporu lidských práv Den pro Kubu, pořádané ČCE
ve spolupráci s Člověkem v tísni. Je ženatý.

KONZERVATOŘ EVANGELICKÉ AKADEMIE
V OLOMOUCI
Škola otevřená všem talentovaným žákům bez rozdílu
náboženského vyznání. Po přestěhování z Kroměříže
do Olomouce rozšířila nabídku studijních oborů a stala
se svými abonentními koncerty známou nejen v Olomouci,
ale i v celém regionu.
KOVÁČ ONDŘEJ
Nevidomý romský kazatel Českobratrské církve
evangelické, narozen v roce 1975, působil ve sborech
Mšeno a Tábor.
KŘIVOHLAVÝ JAROMÍR
Žije v Třebenicích, kde je kurátor sboru ČCE, spolupracuje
s Diakonií v Litoměřicích, je člen správní rady Nadačního
fondu Věry Třebické--Řivnáčové. V zastupitelstvu města
Třebenice pracuje v kontrolním výboru. Od roku 1992
vlastní stavební ﬁrmu Renesance. Má rád hudbu, dobré lidi
kolem sebe, raduje se z šesti vnoučat. Práce v Jeronýmově
jednotě mu dává smysl vzhledem k jeho stavebnímu
zaměření a práce v Ústředním představenstvu ho těší.

HORÁKOVÁ GABRIELA
Evangelická farářka. Farářovala třináct let v Křížlicích,
rok ve Velké Británii a v současné době slouží jako kaplanka
v Armádě České republiky. S manželem Martinem Horákem
mají tři dospívající děti a bydlí v Brně.
HROUDA VOJTĚCH
V mladším věku vystudoval obor biofyzika a chemická
fyzika na MFF UK. Poté na téže fakultě absolvoval
postgraduální studium a krátce pracoval v oblasti teoretické
a výpočetní chemie v Ústavu Jaroslava Heyrovského AVČR.
Ve středním věku absolvoval dálkové studium teologie
na ETF UK a byl ordinován farářem ČCE. Šest let pracoval
v oblasti hospicové péče. V současné době působí jako
nemocniční kaplan v Nemocnici Nové Město na Moravě.
Je koordinátor nemocničních kaplanů ČCE.
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JACOBEA ALEXANDRA
Evangelická farářka. Žije a pracuje v Brně. Vedle sborové
práce ji v církvi leckdy zaměstnává práce s mládeží
a diakonie. Svou spiritualitu krom jiného obohacuje
poutnictvím. Je vdaná, trojnásobná kmotra.
JEŽEK ŠIMON
Mladý iniciativní student, který se rád věnuje hudbě
a zajímá se o dění ve svém okolí z občanského hlediska.
V poslední době se zajímal o činnost vedení své školy.
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KVASNIČKA DANIEL
Slouží v Novém kostele Církve bratrské. Původní
zaměstnání (fotograf a graﬁk) ho živilo jeden rok.
Po zaměstnáních v chemičce a v technických službách
nastoupil v roce 1985 v Děčíně do církevní služby a sloužil
od Chomutova až po Rybniště, poté byl v Náchodě
a v Říčanech. Teď působí na Svitavsku. Má s manželkou
čtyři dospělé děti. Píše na více míst, nejčastěji blogy
pro web Respektu, točí videa. Více na www.novykostel.cz
a na www.nabeton.info

KEŘKOVSKÝ JAN
Evangelický farář v Jihlavě, má manželku a tři děti
a provozuje nakladatelství Mlýn. Hudba je jeho
velkou láskou.

LANDOVÁ TABITA
Vyučuje liturgiku a homiletiku na Evangelické teologické
fakultě Univerzity Karlovy. Studovala teologii v Praze
a Heidelbergu, působila jako farářka v Liberci. Zabývá
se komunikací evangelia v současné společnosti a teologií
Jednoty bratrské. Má tři syny a manžela Ivana, který
je ﬁlosof.
LIPKOVÁ HELENA
Vysokoškolská pedagožka. Působí v Ústavu informačních
studií a knihovnictví Filozoﬁcké fakulty Univerzity Karlovy.
Kromě témat blízkých své původní profesi (vedoucí
projektů systémové integrace v komerční sféře) se věnuje
i výzkumu v oblasti informačního chování. Zejména ji
zajímá téma důvěryhodnosti informací a informačních
zdrojů v digitálním světě. Je vdaná, má 2 děti.
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HURT VÁCLAV
Vystudoval evangelickou teologii, působil jako evangelický
farář v Merklíně, Hrabové, Mladé Boleslavi a nyní je
v Litomyšli. V letech 1985-1987 bez státního souhlasu
pracoval jako pekař a cihlář. Byl také vojenský kaplan
Armády České republiky, absolvoval misi SFOR v Bosně.
Od roku 2016 je předseda Jeronýmovy jednoty. Je ženatý
a s manželkou Ursulou mají čtyři dospělé děti. V posledních
pěti letech se starají o opuštěné děti jako pěstouni
na přechodnou dobu.

KOLDOVSKÝ JAKUB
Opat zenové školy Kwan Um.

MARKOVÁ EVA
Absolventka Evangelické teologické fakulty Univerzity
Karlovy v Praze a vedoucí úseku celocírkevních aktivit
Ústřední církevní kanceláře. Má za sebou mnoho úspěšných
projektů a doufá, že mezi ně bude patřit i dětský program
během oslav 100. výročí církve v Pardubicích.
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MICHÁLKOVÁ RENÁTA
Ředitelka Evangelické akademie Vyšší odborné školy
sociálně právní a Střední zdravotnické školy Evangelické
akademie v Brně. Vyučuje němčinu a angličtinu a je garant
odborných praxí a exkurzí. Ráda by viděla studenty školy
jazykově připravené tak, aby mohli vyjet na zkušenou
do světa a rozšířit si obzory ve způsobech sociální práce.

PFANN DAVID
David Pfann pracuje jako urbanista se zaměřením
na udržitelnou dopravu a studuje historickou antropologii.
Už pár let se zapojuje do různých sociálních hnutí.

MÍCHALOVÁ MIKŠÍKOVÁ LUDMILA
Farářka farního sboru Českobratrské církve
evangelické ve Strmilově.

PIKOUSOVÁ OLGA
Lektorka výtvarných dílen a rukodělných kroužků.

MILLER ALAN
Farář Skotské církve (presbyterní reformovaná církev)
s dvacetiletou zkušeností práce ve farních sborech
ve Skotsku a Francii, naposledy osm let ve dvou sborech
ve Stirlingu. Původně studoval na univerzitách v Durhamu
a Leedsu sinologii, v rámci studia strávil dva roky v Pekingu.
Před návratem ke studiu teologie v Edinburghu pracoval
dva roky jako expert na Čínu v Misijní komisi Ekumenické
rady církví pro Velkou Británii a Irsko. Je tajemník
stirlingského seniorátu a místopředseda Rady pro světovou
misii ve Skotské církvi. S manželkou Lucií roz. Bískovou
má dva syny.

PINTÍŘOVÁ ANGELIKA
Je členka Kongregace Milosrdných sester sv. Karla
Boromejského, kam tajně vstoupila v roce 1977. Původní
profesí je zdravotní sestra se sedmiletou praxí na interně.
Poté vystudovala FF UK, obor pedagogika – ošetřovatelství,
vyučovala ošetřovatelství a estetickou výchovu na SZŠ
a pečovatelství v Dívčí katolické škole, poté vystudovala
na DAMU obor dramatická výchova a v celoživotním
vzdělávání hlasovou pedagogiku a reedukaci. Nyní pracuje
už 11 let ve výchovném ústavu a středisku výchovné péče
na oddělení s komunitním programem (chlapci), a proto si
doplnila vzdělání v oboru speciální pedagogiky – etopedie.
Vyučuje dramatickou výchovu ve Svatojánské koleji (VOŠ
pedagogická), pracuje pro Papežská misijní díla a externě
moderuje v Českém rozhlase Dvojka nedělní „Jak to vidí“.
V loňském roce vydal Portál knihu rozhovorů o jejím životě
s názvem „Padá mi to z nebe“.

MORAVETZ LADISLAV
Evangelický církevní hudebník, aranžér a skladatel.
Je absolvent oboru evangelická církevní hudba na Vysoké
škole umění v Berlíně. Od roku 2001 působí jako
celocírkevní kantor Českobratrské církve evangelické.
Je vedoucí Semináře církevní hudby Evangelické akademie,
varhaníkem a sbormistrem Evangelického chóru
ve Zlíně. Vyučuje varhanní improvizaci na Konzervatoři
P. J. Vejvanovského v Kroměříži a hymnologii
na Konzervatoři Evangelické akademie v Olomouci. Je
delegát Evropské konference evangelické církevní hudby.
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PUTNA MARTIN C.
Literární historik, přednáší na Fakultě humanitních studií
Univerzity Karlovy, zabývá se zejména vztahem kultury
a náboženství (tři svazky České katolické literatury, tři
svazky Obrazů z kulturních dějin: Amerika – Rusko –
Střední Evropa a další knihy).
RAUS DANIEL
Novinář a publicista, autor několika knížek rozhovorů
a poezie. Narodil se v roce 1957 ve Vysokém Mýtě.
Působil v českém a slovenském vysílání Svobodné Evropy.
Od roku 2003 pak v Českém rozhlase 6, který později
vedl jako šéfredaktor. Byl také první šéfredaktor stanice
mluveného slova ČRo Plus. V současnosti působí v obecně
prospěšné společnosti Energeia (www.energeia.cz).
Je autor přebásnění pěti biblických poetických knih (Jób,
Píseň písní, Kazatel, Žalmy, Přísloví), jež vyšly v knižní
podobě a jako audionahrávky. Vydal také básnické sbírky
Píseň, Větrné mlýny a Těžký rok a knížky rozhovorů
(Rozhovory s Mariánem Labudou, Politika a ideál).

S

MORÉE PETER
Věnuje se českým náboženským dějinám. Napsal
monograﬁi a řadu článků k předhusitskému období.
Těžiště jeho bádání se ovšem přesunulo k českým
evangelíkům v 19. a 20. století. Vedl projekt
o Josefu L. Hromádkovi, nyní zkoumá dějiny českého
protestantismu kolem roku 1989. Učí církevní dějiny
na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy
v Praze.

SAIDL LUKÁŠ
Mladý umělec/vědec, krom jiného se zabývá
vývojem virtuální reality a umělé inteligence.

O
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MÜLLER KAREL
Farář pro mládež Pražského seniorátu Českobratrské
církve evangelické.
NETUKA ROBERT
Lektor v OPU (Organizace pro pomoc uprchlíkům).
OPU již 25 let pomáhá uprchlíkům a cizincům v České
republice. Jedním z cílů OPU je boj proti xenofobii
a rasové a národnostní nesnášenlivosti.
OUŘADOVÁ ANNA
Studentka čtvrtého ročníku medicíny na pražské 3. lékařské
fakultě Univerzity Karlovy, základní kámen teoretického
i praktického zázemí aktivit projektu „Naší zbraní
je solidarita!“.

PECHAR JAROSLAV
Narozen 1972, pokřtěn o 19 let později jako František.
Farář v Praze-Braníku, milovník církevních dějin,
všelijakých taškařic a kratochvílí, určených publiku
co možná nejširšímu.

Š
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SCHREIBEROVÁ ZUZANA
Vystudovala bakalářský obor Studium humanitní
vzdělanosti na FHS UK, kde se zabývala současnou
pražskou židovskou komunitou. V navazujícím
magisterském studiu Obecné antropologie se specializovala
na historickou antropologii, narativní analýzu a paměťová
studia. Od září 2015 se věnuje také pomoci uprchlíkům
v rámci Iniciativy Hlavák a dalších dobrovolnických
iniciativ.

ŠINDELÁŘ ADAM
„Třicet let jsem měl pocit, že žiju tak trochu cizí život,“
říká Adam Šindelář. Adam je transgender a ještě v ženské
roli vystudoval katolickou teologii. Dnes je novinář a mentor
LGBT+ poradny sbarvouven.cz.

SOBĚSLAVSKÝ JAN
Ředitel Diakonie ČCE, vystudoval na Karlově Univerzitě
v Praze evangelickou teologii a na Masarykově univerzitě
v Brně právo. Jeho profesní život je spojen s Diakonií
Českobratrské církve evangelické. Začínal jako právní
poradce na ústředí Diakonie, poté působil deset let jako
ředitel brněnského střediska. Od dubna 2017 stojí v čele
celé organizace. Ve volném čase jezdí na mořském kajaku
a na kole, rád čte. Je ženatý a má tři děti.

ŠLECHTA MAREK
Muž širokého rozpětí: vedoucí mezinárodní acapellové
skupiny Let’s Go! a vokálního souboru Geshem a také
lektor na téma lidská práva a holocaust. Usiluje o to,
aby společnost byla vnímavá a citlivá.
ŠORM DAVID
Farář Českobratrské církve evangelické v Horní Krupé
a hlavní koordinátor sdružení Slunečnice. Svými aktivitami
se snaží o probuzení života na venkově, věnuje se
problematice ochrany životního prostředí a také mládeži,
pro kterou vytváří pestrou nabídku volnočasových aktivit.

SPOLEK ROMANO DŽIVIPEN
Romský život z Králova Dvora působí již 13 let.
Jeho cílem je zapojit sociálně slabé děti, mezi nimiž je
mnoho romských, do tanečních, pěveckých i divadelních
kulturních aktivit. Spolek spolupracuje s církvemi
i s židovskou náboženskou obcí.

ŠORMOVÁ EVA
Farářka pražského sboru Ochranovského seniorátu.
Účastní se práce na projektu Oživení Milíčovy kaple.

STEHNO JIŘÍ
Vystudoval stavební fakultu VUT Brno, obor konstrukce
a dopravní stavby. Pracuje jako projektant – statik,
nejprve po studiu v Pozemních stavbách Zlín, nyní jako
samostatný statik. Ve Zlíně má vlastní projektovou kancelář.
Je starší sboru ČCE v Kateřinicích na Valašsku a také
člen zastupitelstva obce. V Ústředním představenstvu
Jeronýmovy jednoty pracuje od roku 2004. Má rád hory
v létě i v zimě.

Š

ŠIKL JAN
Speciální pedagog, psycholog, psychoanalytik, supervizor.
Pracoval v dětských a výchovných ústavech, zakládal
po revoluci Krizové centrum Most pro mládež v krizi
a pracoviště Farahome v pronajaté faře na Vysočině pro
děti s poruchami chování. Později působil v krizovém
centru RIAPS, na odd. pro děti a rodinu – pracovišti,
které stálo u polistopadových změn psychiatrické péče.
Dlouhé roky působil v „drogových, krizových, vězeňských,
diakonických, školních, výchovných službách a institucích“
jako supervizor. V současnosti pracuje v soukromé
psychoterapeutické praxi jako psychoanalytik, jungiánský
analytik a supervizor.

ŠTĚPÁN MAREK JAN
Se svým ateliérem se zapsal do paměti odborné veřejnosti
zejména jako tvůrce sakrálních staveb. Kromě ostravského
kostela svatého Ducha navrhl třeba Kostel sv. Václava
v Sazovicích, který se loni ocitl v TOP 10 výběru nejlepších
světových staveb roku 2017. Jeho kostely se podle
odborníků vyznačují klidem, pokorou a vyrovnaností.
Přesto jsou velkolepé a mají neopakovatelnou atmosféru.
Na ARC VUT v Brně vede Laboraroř sakrálního prostoru,
zabývající se tématem i analyticky. Zajímavý je také jeho
koncept dřevěného Freedomku, který se sériově vyrábí
a prodává v Evropě.
ŠŮRA ADAM
Narodil se v roce 1980 a Diakonii ČCE dlouho znal a byl
jí tak nadšen, že v ní nakonec začal pracovat. Společně
s dalšími kolegy se stará o propagaci diakonické práce.
T

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA
EVANGELICKÉ AKADEMIE, BRNO
Absolventi maturitního oboru zdravotnický asistent
a nematuritního oboru ošetřovatel/ka, jejichž odborná
výuka vychází z moderních a aktuálních trendů
ve zdravotnictví a ošetřovatelství, mají možnost využít
kromě kmenových pedagogů i přednášky odborníků
z brněnských nemocnic, kde vykonávají své praxe. Studenti
se naučí trpělivosti v komunikaci s nesoběstačnými pacienty
a na klinice komplexní onkologické péče uzrává jejich
motivace pomáhat. Součástí výuky je i sdílení zkušeností
na zahraničních stážích.

Pro církev vedl několikaletý výcvik v supervizi pro faráře
ČCE a řadu kurzů celoživotního vzdělávání. Dodnes se
na této práci podílí. Křtěný u sv. Klimenta O. Fundou,
konvertita ke katolíkům – „celoživotní účastník vnitřního
mezináboženského dialogu“. Má 5 dětí.

TITĚRA ONDŘEJ
Jablonecký farář O. Titěra byl synodem v r. 2015 zvolen
2. náměstkem synodního seniora ČCE.
Do evangelického sboru v Jablonci přišel z Miroslavi
u Znojma, kde sloužil 16 let. Na jižní Moravu přišel
z Vysočiny, kde od r. 1989 působil v malém sboru
ve Vilémově u Golčova Jeníkova. Tam poznal práci
„od píky“, když sbor neměl vlastního kazatele předchozích
19 let. V tuto dobu se také jako předseda kuratoria a správce
staral o rekreační středisko v Chotěboři.
Ordinován ke službě Slovem a svátostmi byl
12. listopadu 1989, tedy úplně poslední neděli
komunistického režimu.

V rámci celé církve je O. Titěra členem Dozorčí
rady Diakonie ČCE a komise pro přípravu nového
evangelického zpěvníku.
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TRGALOVÁ MAGDALÉNA
Evangelická farářka a supervizorka, vedoucí pastoračního
semináře vikariátu. Působila ve sboru v Českém Brodě
a jako kaplanka ve věznici Jiřice. V letech 2013–2015
v rámci družebního projektu pracovala jako farářka
ve Skotské církvi ve sboru Stromness na Orknejských
ostrovech. Od října 2018 farářka v Praze-Dejvicích.
Je vdaná, má čtyři děti.
VARYŠ DANIEL
Student 4. ročníku medicíny na pražské 3. lékařské fakultě
Univerzity Karlovy. Svědomitý ošetřovatel se smyslem
pro absolutní nasazení, precizní provedení a rovný přístup
ke všem pacientům.
VOJTÍŠEK TOMÁŠ
V době Sjezdu mu bude dvacet let, pochází z Prahy,
je absolvent Gymnázia Na Vítězné pláni, člen iniciativy
PRAHA SOBĚ a také strašnického sboru ČCE.
VYMĚTAL MIKULÁŠ
Studoval evangelickou teologii v Praze, Berlíně,
Vídni a Jeruzalémě. Několik let byl farářem v kostele
sv. Martina ve zdi. Nyní působí jako farář v Berouně
a jako celocírkevní farář pro menšiny. Je dlouholetý
zastánce mezináboženského a mezikulturního dialogu.
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ZIKMUND VLADIMÍR
Synodní kurátor Českobratrské církve evangelické
a předseda její grantové komise. Současnému působení
v synodní radě předcházelo 35 let práce ve vývoji valivých
ložisek. Pochází ze Semil, později bydlel ve Varnsdorfu
a na Vsetíně. V současnosti žije v Brně. Je ženatý, má dva
dospělé syny. Kromě radosti z rostoucí rodiny má rád
přírodu, cestování a fotografování. Je výpomocný kazatel.

Ž

VYSTAVĚL KAMIL
Farář Českobratrské církve evangelické v České Třebové.

ŽÁRSKÝ RADIM
Byl v mládí duchovně formován v Horním sboru
na Vsetíně. Po zkušenosti práce sekretáře YMCA
a sociálního pracovníka v Naději se po absolvování
vikariátu 10 let věnoval práci faráře pro mládež
Královéhradeckého seniorátu. Nyní již sedmý rok působí
jako farář v Semonicích (Jaroměř). Spolu s manželkou
Janou mají tři děti – Barboru, Emu a Jeronýma. Téma,
kterým se již od dob svého působení v YMCA zabývá,
je evangelizace a misie.
ŽENATÝ DANIEL
V letech 1986 až 2015 postupně farářem sboru
ve Valašském Meziříčí, Novém Městě na Moravě
a Pardubicích. Od roku 1997 působil ve funkci
prvního zástupce synodního seniora. Během prvního
zasedání 34. synodu Českobratrské církve evangelické
byl 15. května 2015 zvolen do funkce synodního

Ž
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V církvi vyrůstal od dětství: v Praze-Strašnicích, veden
farářem Jiřím Lejdarem. S ženou Kateřinou mají čtyři děti.

seniora. Působil také ve funkci prvního místopředsedy
Ekumenické rady církví a 1. července 2017 se stal jejím
předsedou. Sedm let pracoval jako kaplan pardubické
věznice. Pro Český rozhlas Pardubice namluvil ranní
nedělní zamyšlení nazvané „Myšlenka pro každého“,
které vyšlo i knižně.
ŽENATÝ JAN
Herec Divadélka pro školy Hradec Králové,
má manželku a dceru, a kudy chodí, tudy hraje.
ŽIDKOVÁ MARTA
Vyrostla na evangelických farách v Prosetíně, Pržně
a Jimramově. Během studia na Evangelické teologické
fakultě se vdala do Nosislavi, kde hrává při bohoslužbách
na varhany. Působila jako seniorátní farářka Brněnského
seniorátu a jako druhá farářka v Brně Židenicích. Učí v Brně
na Evangelické akademii, Vyšší odborné škole sociálně
právní a Střední zdravotnické škole Evangelické akademie.
Působí na obou školách také jako školní kaplanka.
S manželem Ondřejem mají tři děti, k jejich domu patří
několik hektarů, kočky, slepice, kohout, dva indičtí běžci,
včely a kamerunské ovce. Je členkou Českomoravské
společnosti chovatelů ovcí a koz.

PRAKTICKÉ INFORMACE
POKUD NEVÍTE A POTŘEBOVALI BYSTE
SE NA NĚCO ZEPTAT, RÁDI VÁM PORADÍ
DOBROVOLNÍCI V MODRÝCH TRIČKÁCH.

STRAVA
Školní jídelna Pardubice
Masarykovo náměstí 1484 (CZ Holding a.s.)

pouze pro předem objednané
BEZBARIÉROVÉ PROSTORY
Pernštýnské náměstí, kostel ČCE

INFORMAČNÍ STÁNEK ČCE
Informace o programu, knihy,
upomínkové předměty

Sokolovna
bufet, jednoduchá snídaně, svačina
Fara Českobratrské církve evangelické
klidová zóna pro rodiny s dětmi (prostor pro
kojení, přebalení), možnost jednoduchého oběda
ŠATNA
IDEON, Pernštýnské náměstí

IDEON
pátek
09.00–18.00
sobota 09.00–18.00
Pernštýnské náměstí
sobota 08.00–21.30

čtvrtek
sobota
neděle

od 18.30
po bohoslužbách
od 08.30

MHD
Na Pernštýnské náměstí (zastávka Náměstí
Republiky) trolejbus číslo: 1, 2, 5, 11, 13, 27,
bus číslo: 6, 8, 9, 12, 28.

Svá zavazadla můžete nechat před zahájením oslav
100. výročí v šatně v přízemí IDEONu, kde vám
je služba pohlídá. Po skončení programu v hlavním
sále ve čtvrtek a po nedělních bohoslužbách
si vyzvedněte zavazadla ze šatny do 30 minut,
aby i šatnáři mohli odejít.

Do IDEONu (zastávka Krajský úřad) trolejbus číslo:
1, 2, 5, 11, 13, 27.

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
PARDUBICE
nám. Republiky 1

REGISTRACE
V případě, že máte předem objednány služby (nocleh,
strava), dostavte se po příjezdu k registraci, kde vám
vydají obálku s objednávkou a identiﬁkační pásek
podle místa ubytování. Nemáte-li předem ubytování
objednáno, ale chcete se ubytovat, registrujte se
na místě. Strava se objednává pouze předem on-line.
Pokud nepožadujete stravu ani ubytování,
neregistrujte se.
Kde? V prostorách IDEONu
Jiráskova 1963

čtvrtek
pátek
sobota

18.00–22.00
08.00–18.00
po bohoslužbách

Informace, prodej vstupenek a suvenýrů, dobíjení
pardubické karty, prodej jízdenek, veřejný internet…
pátek
sobota
neděle

08.00–18.00
09.00–18.00
09.00–18.00

ZÁKAZY A DOPORUČENÍ
Ve všech budovách, ve kterých se odehrává sjezdové
dění a v jejich blízkém okolí, je zakázáno kouření
a požívání alkoholických nápojů a jiných omamných
látek. Kuřáky žádáme, aby nekouřili zejména
před kostelem a farou ČCE a před vchody do škol.
Děkujeme!
Místní restaurace, hospody, pivnice, vinárny, non-stop
herny spolu s místní policií byly informovány o zvýšené
koncentraci mladistvých. Nezletilí konzumací alkoholu
riskují problémy s Policií ČR.
Zákaz zvířat, kromě asistenčních psů!

TOALETY

Ubytovaní jsou povinni:

IDEON, Pernštýnské náměstí

POHOTOVOST
605 999 204 – na toto číslo volejte v případě,
že potřebujete zdravotníka nebo jste v jiné akutní nouzi!
ZDRAVOTNÍK
IDEON
Po celou dobu celocírkevního sjezdu bude přítomen
i zdravotník. V případě potřeby jej žádejte u informací,
kam bude obratem přivolán, nebo volejte sjezdové číslo:
605 999 204 (8.00–20.00)
Pernštýnské náměstí
Po celý program na Pernštýnském náměstí bude
přítomen zdravotník. V případě potřeby se obraťte
na informační stánek ČCE na náměstí.

• pohybovat se ve třídách a tělocvičnách v přezůvkách,
nikdy ne ve venkovní obuvi;
• chovat se tak, abychom zapůjčené prostory mohli
vrátit v nezměněném stavu;
• dodržovat smluvenou hodinu příchodu a odchodu;
• dodržovat pokyny dobrovolníků – hlídačů,
kteří za školu odpovídají.

Školy nám ředitelé propůjčili s velkou ochotou, proto
prosíme všechny ubytované, aby se v těchto prostorách
chovali slušně, k příchodům a odchodům používali
pouze dveře k tomu určené, nezůstávali ve školách
po uzavření a všelijak jinak nepoškozovali pověst
Českobratrské církve evangelické.
Ve všech budovách je zákaz kouření, užívání
alkoholických nápojů a drog!

ZTRÁTY A NÁLEZY
IDEON, Pernštýnské náměstí

INFORMACE KE SBÍRCE
Paní Jiřina a paní Květa žijí v Domově Radost
pro lidi s postižením v západočeském Merklíně.
Obě se dlouhodobě potýkají s ﬁnančními problémy.
Důvod? Především nezájem nebo téměř úplná
absence rodinných příslušníků, zároveň však také
výše jejich invalidního důchodu. Poté, co zaplatí nutné
náklady na pobyt v Domově (ty jsou dány zákonem),
zbývá jim na měsíční výdaje, jako jsou léky, doprava
do denních zařízení, hygienické prostředky, ale
i volnočasové aktivity, zhruba 1 500 Kč. Stejná částka
by jim měsíčně zajistila mnohem radostnější život
v Domově i mimo něj.
Děkujeme, že myslíte na paní Jiřinu i Květu i další
obyvatele Domova Radost, který provozuje Diakonie
ČCE – středisko Západní Čechy.
UBYTOVÁNÍ

Školy budou po dobu trvání oslav uzavřeny.
Otevřou se vždy večer a ráno a několikrát během dne,
aby si účastníci mohli vyzvednout zapomenuté věci!
Otevírací časy
čtvrtek 23.00–00.00
01.00 a 01.30 (jednorázově)
pátek 07.00–08.30, 13.00–13.55,
18.00–18.30
(nezbytné vyzvednutí věcí)
23.00–00.00,
01.00 a 01.30 (jednorázově)
sobota 07.00–08.30, 13.00–13.55,
18.00–18.30 (nezbytné vyzvednutí věcí)
23.00–00.00,
01.00 a 01.30 (jednorázově)
neděle 07.00–08.30
Pokyny pro účastníky
Ráno při odchodu si s sebou vezměte vše, co budete
během dne potřebovat (sportovní oblečení apod.).

zajištěno v Domově mládeže, ve školách, v sokolovně

Nežádejte hlídače škol o odemčení mimo uvedené časy.
Ceník
Domov mládeže: 200 Kč/osoba/noc
Škola – tělocvična: 50 Kč/osoba/noc
Při registraci dostanete na ruku pásek v barvě vámi
vybrané školy. Ohledně společných odchodů do škol
ve čtvrtek večer dbejte pokynů hlavního moderátora
a dobrovolníků, kteří mají školy na starosti.
Do škol a sokolovny je nutné mít vlastní spacák,
karimatku a přezůvky.

Pokud z nějakého důvodu zůstanete v noci mimo školu,
volejte na číslo vašeho hlavního hlídače, které bude
vyvěšeno v prostorách budovy.
Pokud budete potřebovat přivolat pomoc a jste uvnitř
školy, volejte na čísla uvedená na informačních
tabulích ve škole.
V neděli ráno si vezměte s sebou do kulturního
domu IDEON všechny věci, uložíte si je tam
na vyhrazené místo. Po nedělních bohoslužbách
se již do škol nebudeme vracet.

WWW.E-CIRKEV.CZ

PARTNEŘI

HLAVNÍ SPONZOŘI

GENERÁLNÍ SPONZOR
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