
Aleš Navrátil 

V Brně mají dobrou kávu. Což je dobře, protože tam jsem kazatelem ve sboru CB Betanie. Miluji 

dobré příběhy, ať v seriálu, filmu či knize, ale nejvíc mě fascinuje ten, co Bůh píše v historii 

lidstva. 

Smartphone & já 

Jaké místo má ve vašem životě mobil? A co Instagram, Facebook nebo YouTube? Tipnu si, že 

zásadní. Jak se v tom případě Bůh týká vašeho smartphonu? A jak váš smartphone ovlivňuje 

vás a váš vztah s Bohem? Stavte se na malý exkurz teologie technologie :) 

LGBTQ pohledem Božího příběhu  

Téma LGBTQ je v dnešní době fenomén. A znáte ho nejen z YouTube, TikToku, IG nebo 

Netflixu. Řešíte ho i jako spolužáci a v rámci vašich mládeží nebo s přáteli.  

Jak se k němu máme jako křesťané postavit? Co k tomu říká Bůh? A jak nebýt jako slon v 

porcelánu?! S tím se pokusíme poprat na tomto semináři. 

 

 

Petr Fulier 

Jsem z CB Elim Písek, jsem manžel, táta od dvou prcků. Modelář, hráč stolních her, čtenář a 

člověk co má rád lidi a přírodu. Ale také jsem profesí psychoterapeut, lektor a supervizor. Pečuji 

o řadu lidí s různou škálou starostí a problémů, od osobních přes párové až po duchovní. Také 

lektoruji a přednáším na řadu témat a nakonec poskytuji i odbornou podporu dalším kolegům, 

ale i kazatelům a dalším, kteří mou pomoc potřebují. Na Brodfestu mě najdete jako lektora, tak i 

jako člena poradenského týmu. Budu se na vás těšit. 

Pornografie 

Téma čím dál tím aktuálnější. Je těžké se vyhnout tomuto hříchu, je všude kolem nás. A má na 

nás nesmírně špatné dopady. V semináři se dozvíte proč je pornografie problém, kde se vzala a 

co s námi může udělat. Ale také jak se jí bránit a kudy se dostat z tohoto hříchu ven. 

Psychohygiena 

Každý o sebe pečuje, je zcela běžné že se myjeme, čistíme si zuby a celkově se snažíme o sebe 

dbát. Ale pečujeme stejně i o naši mysl? Jak se správně starat o svou psychiku? Jak spát a jíst, 

dýchat a pečovat se dozvíte na tomto semináři. 

 

 

 



 

 

 

David Novák 

V současnosti jsem předseda Rady CB, kazatel ve sboru Praha 13. Hodně píšu, nahrávám 

podcasty, běhám a jezdím na kole. 

Křest v Duchu Svatém 

Proč učedníci o Letnicích mluvili jazyky, kterým ostatní rozuměli? Byli pokřtěni Duchem? Je 

plnost Ducha svatého doprovázena mluvením v jazycích? Musí křesťan mluvit jazyky? Proč se 

bez Starého zákona nedá plně pochopit letniční zkušenost popisovaná ve Skutcích? Co je 

vlastně křest Duchem? Proč je okolo tohoto termínu tolik zmatku? 

 

Bronislav a Jana Matulíkovi 

Jana – kaplanka VS ČR ve Věznici Vinařice a pastorační asistentka ve sboru CB Praha 1, 

někdejší učitelka hudby na ZUŠ. Mnoho let pracovala v oblasti partnerských vztahů, manželství 

a rodiny. 

Bronislav – kazatel CB, dobrovolník ve Vazební věznici Praha Pankrác, člen Vězeňské 

duchovenské péče, někdejší profesionální fotograf a dlouholetý šéfredaktor časopis BRÁNA. 

Mnoho let pracoval v oblasti vztahů, manželství a rodiny. 

SOS - směle o sexu 

„Skrze prožívání genitální sexuality se lidé dávají jeden druhému, ve svých srdcích i ve svých 

tělech. Tělo je místem fyzické intimity, která vyjadřuje intimitu srdcí. Darované tělo se pro 

druhého stává drahocenným, je to tělo milovaného. V tomto vztahu, který nutně vede k závazku 

a vytváří jej, se člověk stává určitým způsobem odpovědným za tělo druhého. Jsme navždy 

odpovědni za to, co jsme k sobě připoutali, jak píše Saint-Exupéry?“ napsal pravdivě Jean 

Vanier, kněz, který ovšem hrubě nezvládal svou sexualitu. Proto nás zajímá, jak se stát zralým 

člověkem i křesťanem, pro kterého sex není tabu a zároveň se drží přikázání „nebudeš škodit 

sexem“. 

Inspirující žid Elie Wiesel 

Příběh 16letého teenagera, který 10 let mlčel a pak napsal knihu Noc, která se stala stěžejním 

dílem o holocaustu a vyhlazovacím táboře v Osvětimi, kde nezpívali ptáci. Držitel Nobelovy ceny 

za mír, profesor na Bostonské universitě a autor na 40 titulů řekl: Není nic horšího než 

lhostejnost. V židovské tradici lze říci o Bohu všechno, dokonce, že je krutý, že je nespravedlivý 

a žárlivý, všechno. Je jen jediná věc, kterou nelze říci – že Bůh je lhostejný. 

Jak Bůh mění lidská srdce 



Autentické svědectví křesťanů z věznic v České republice. Kaplanka Vězeňské služby ČR Jana 

Matulíková a kazatel Bronislav Matulík vypráví příběhy lidí, kteří často na mnoho let skončili za 

mřížemi. Kardinální otázka zní: Je člověk změnitelný? Odpověď zní ano, dá to práci a zázraky se 

dějí jen občas. 

Tomáš Kolman 

Táta tří malých mušketýrů, kazatel stanice Elim v Opavě a taky zarytý odpůrce kávy. Ať už si 

vyberete kterýkoliv z mých tří seminářů, u každého máte jistotu, že jsem se s tím v životě musel 

sám poprat. Na své první rande jsem šel ve třiceti, kážu každý týden a na chyby si musím dávat 

pořádný pozor a složitých momentů, kdy jsem hledal, kudy dál, bylo taky dost. 

S nikým nechodím a nejsem cvok 

Tohle není seminář, není to přednáška, je to řízená diskuse ve velice interaktivním formátu, který 

jste ještě nezažili. Budeme si lámat hlavu a hádat se o zamilovanosti, chození a nechození, ale 

pozor – místo máme max. pro 15 lidí. 

Hledání Boží vůle 

Na tohle téma jste toho už určitě slyšeli víc. Místo návodu se ale v tomto semináři podíváme na 

hledání Boží vůle z jiné perspektivy – tedy ne 5 kroků, jak ji najít, ale jak se k hledání Boží vůle 

vůbec postavit. Věděli jste například, že v celé Bibli se fráze hledat Boží vůli neobjevuje ani 

jednou? Co když to děláme špatně? 

Kázání s chybou 

Čekají vás tři skvělá krátká kázání, ve kterých bude něco špatně. Přijďte se pokusit odhalit, o 

jakou chybu se jedná, a získat zase o kus hlubší vhled do práce s Biblí. S překvapením zjistíte, 

jak často se mezi námi takové kázání s chybou objevuje. 

 

Petr Dvořáček 

Po té, co do jeho života vstoupilo evangelium, vystudoval Evangelikální teologický seminář v 

Praze a Evangelickou teologickou fakultu UK. Je ženatý a má dvě dcery. Během své praxe 

kazatele sloužil jako vězeňský kaplan ve věznici Jiřice nedaleko Prahy. Poslední roky se zabývá 

především učednictvím a misijním stylem života. 

Proč, komu, jak sdílet evangelium (workshop) 

Všichni víme, že máme sdílet evangelium, ale často nám to prostě nejde. Nevíme, jak na to. 

Nevidíme nikoho, koho by to opravdu zajímalo. Chybí nám nějaký praktický příklad, jak to 

dneska dělat, jak to žít. Půjde o workshop, po němž sdílení evangelia bude pro nás něčím 

srozumitelným a konkrétním. 

Vedení 



"Jak být dobrým služebníkem? Vést druhé není organizování druhých. Jak růst ve služebníka, 

který přebírá zodpovědnost, má vytrvalost a neztrácí vášeň pro Krista. Několik praktických lekcí 

z ""leadershipu"" v církvi." 

Žít evangelium 

Ježíš chodil mezi lidi, mluvil s nimi, uzdravoval, kázal... Jak něco podobného můžeme dnes dělat 

my? Co je evangelium? Pokud je to jedna věta, kterou jsme pochopili a přijali, jaký pro nás pak 

má význam teď? Evangelium jako hybná síla všedních dnů. Jak se vymanit ze zacyklené 

křesťanské šedi života? 

 

David Košťák 

Je mi 24, miluju deskovky, nutellu a výzvy. A taky dost rád mluvím na mládeži, nebo kážu. Říkám 

si, že když řečníci na TEDx umí vtáhnout natolik, že je úplně napjatě poslouchám, tak by bylo 

super, kdybychom to uměli taky. V seminářích se s tebou podělím o nějaké tipy. 

Jak mít co říct 

Listuješ občas Biblí a snažíš se vymyslet, o čem bys mohl mluvit na dorostu, mládeži, skupince? 

Možná tě ani žádné téma nenapadá, anebo máš pocit, že k němu nemáš co říct. Chci ti dát pár 

tipů, jak vědět o čem mluvit a jak mít přínosné podněty pro své posluchače. 

Jak neunudit všechny k smrti? 

Fakt nesnáším nudu – a fakt často ji zažívám, když někdo mluví. Možná máš i ty občas za úkol 

něco druhým předávat. Jak na to? V semináři se podíváme na nějaké obecné principy a 

zamyslíme se, jak je aplikovat do tvé situace. 

 

Jiří Jedlička 

Dělám koučink, mentoring, pastoraci, supervizi a léta jsem pracoval s mládeží i dorostem. 

Zkrátka mám rád lidi a rád s nimi pracuji a snažím se využívat své talenty pro růst lidí v Kristovu 

podobu. 

Apologetika 

Léta jsem dělal pouliční evangelizaci a během toho jsem se naučil jak lidem odpovídat na různé 

otázky spojené s vírou. Rád bych vás naučil základy umění apologetiky a jak odpovědět jednou 

větou. 

Pomoc v krizi 

Základy krizové intervence jsou vhodné pro všechny lidi, protože nikdy nevíte, kdy se setkáte s 

člověkem v složité životní situaci. První kontakt nemívá policie, psycholog a jiné organizace, 

většinou jste to vy. V rámci semináře se hlavně naučíte jak neublížit a situaci nezhoršit. 



Čistota ve vztazích 

Každá stavba má své základy a ty základy nějakým způsobem definují celou tu stavbu. Pokud s 

někým budujeme romantický vztah, měli bychom si být vědomi toho, že čistota je důležitý pilíř 

onoho vztahu. Na semináři probereme biblický pohled, zodpovědnost za čistotu ve vztahu a 

bude prostor i pro otázky a možná i odpovědi. 

 

Roman Toušek 

Je kazatel CB v Havířově, člen Rady CB - předseda Odboru dorostu a Odboru mládeže, člen 

vedení Effathy; ženatý, tři skvělé děti; fanoušek HC Dynamo Pardubice a SK Slavia Praha; 

oblíbení autoři: Jonathan Sacks, Richard Rohr, Simon Sinek. 

Jak nekomunikovat blbě 

Říká se, že většina konfliktů mezi lidmi vzniká špatnou komunikací. Chceme-li to změnit, 

potřebujeme vnímat, že způsob komunikace zrcadlí náš vztah k druhým a že zdravý vztah si 

zaslouží zdravou komunikaci. A o ni právě půjde. 

Není dobré, aby byl člověk sám 

Bůh stvořil člověka jako vztahovou bytost. Nejšťastnější jsme, když se daří překonávat to, co nás 

odděluje od druhých. Zkusíme prozkoumat biblický pojem „jedno tělo“, který se používá pro 

manžele, pro církev i pro lidi jako takové. 

Opravdu nás hřích odděluje od Boha? 

Kde je Bůh, když zhřeším? Má opravdu hřích takovou moc, aby nás od Boha oddělil? A co 

Kristův kříž? Prozkoumáme to z pohledu Bible i našich vlastních zkušeností. 

 

Noemi Ježková 

Prý jsem stejný osobnostní typ jako Willy Wonka (enfp), což je trochu děsivý. Jináč se s oblibou 

flákám po skálách, po koncertech, dobrovolničím, cestuju, tvořím a extrovertím. 

Seberealizace snadno a rychle 

Co hlava, to životní cesta. Tu dost často pracně hledáme. Trvá to, nevychází… To asi známe. 

Když začnu trochu slovíčkařit, možná to celé není tolika o “hledání” jako o “budování”. Je čas 

vzít Boha a jít stavět. Tam, kde právě jsme, s tím, co máme k dispozici. 

 

Dan Litvan 

Kazatel Církve bratrské v současnosti působí s manželkou Bety v Havlíčkově Brodě. Než se stal 

kazatelem pracoval jako asistent pedagoga a také učil 9 měsíců na základní škole v Tanzanii 



přes projekt Děti Afriky. Největší koníčky jsou potápění, cestování, příroda, kavárny. 

Nejoblíbenější seriál The Office a rada do života: Don't be an idiot. 

Křesťanský mindfulness - tichá modlitba srdce 

Obvykle když se řekne modlitba, máme na mysli to, jak něco říkáme Bohu. Jak se můžeme u 

jiných křesťanských tradic inspirovat v modlitbě, která není o slovech, ale obyčejném přebývání 

s Bohem? Společně zabrousíme do mystiky západu i východu, narazíme na rozjímání a 

kontemplace, abychom našli svůj vlastní intimní vztah s Bohem. 

 

Pavel Zoul 

Pavel Zoul je misijní pracovník mezinárodní organizace Operation Mobilisation, od roku 1990 do 

2000 manager Misijní tréninkové školy (MTS), 2000 – 2003 OM office manager, 2003 – 2017 

ředitel české pobočky OM Česká republika, 2018 do této chvíle OM projektový vedoucí. 

Zkušenosti z misie v Moldavsku, Nepálu, Ghany. 

Islám versus křesťanství 

Má smysl jít k muslimům s evangeliem? Co musím vědět, když chci s muslimem mluvit o Ježíši? 

V čem se islám od křesťanství liší. Na tyto a podobné otázky se zaměří 

Pavla Svobodová 

Pavla Svobodová spolupracuje s OM ČR zatím v krátkodobé misii: půl roku v Nepálu (program 

Summit) a před tím půl roku v JAR na školení MDT (Mission Discipleship Training). Vystudovala 

technickou angličtinu na VUT v Brně a momentálně pracuje v technické dokumentaci. Je 

členkou CB v České Třebové. 

Tady jsem, pošli mě 

Co se v životě křesťana musí stát, aby dostal odvahu říci Bohu „tady jsem, pošli mně!“ O své 

osobní zkušenosti, o misii mezi hinduisty v Nepálu a také o misii jako takové – proč bychom se o 

misii měli zajímat, jak je na tom církev ve světě s plněním úkolu jít ke všem národům a jak do 

toho zapadám já nebo ty – bude mluvit Pavla Svobodová. 

 

Ester Pučálková 

Vystudovaná historička, učitelka církevních dějin na ETS a zároveň také spoluvedoucí mládeže 

a vedoucí skupinky pro mladé ženy v Brně na Kounicově. Fascinuje ji Boží působení v dějinách i 

v konkrétních životech jednotlivců. 

Křížové výpravy – vo co gou? 

V semináři se společně podíváme na to, co byly tzv. křížové výpravy do Svaté země, jak moc 

měly nebo naopak neměly společného s křesťanstvím, a proč jimi dnes tolik lidí argumentuje 

proti církvi. P.S. Bude to dějepis, ale nebude to nuda :) 



Skupinky pro holky – jak na ně? 

Seminář čistě pro holky, s holčičí atmosférou a holčičím povídáním. Proč je pro holky tak 

důležité se potkávat, sdílet se a být spolu? Jak začít službu holkám ve sboru? To jsou jen 

některé z otázek, na které budeme společně hledat odpověď. 

 

 

 

 

Dalimil Staněk 

Dalimil Staněk je kazatelem evangelia v Církvi bratrské, psychologem a učitelem. Jedenáct let 

sloužil jako kazatel v Olomouci a nyní působí ve Zlíně. Vyučuje na ETS a poskytuje 

psychologické poradenství lidem v církvi i mimo ni. Odborně se věnuje tématům vývojové 

psychologie, duchovního zrání, duchovní krize, pastorační péče a mezilidského odpuštění. Rád 

tráví čas v přírodě, miluje hudbu a knihy, a je pro něj fascinující naslouchat lidským příběhům.  

Omluva, která pomůže odpustit 

Určitě si vybavíte okamžiky kdy vám někdo ublížil, nebo kdy jste vy sami ublížili někomu jinému. 

Pokud si chceme udržet dlouhodobé vztahy bez omluv a odpuštění to nejde. Obojí se však dá 

naučit. Jsou omluvy, které si zaslouží omluvu, ale také omluvy, které mají ohromnou moc 

proměnit vztah. Chci vám dát pár praktických tipů, jak se moudře omluvit a přispět k odpuštění 

a obnově vztahů.  

Jak zvládat úzkost 

Co dělat když úzkost zaplaví moje tělo? Jak porozumět vlastním emocím? Může víra ovlivnit 

úzkost? Co dělal Ježíš, když ho úzkost srazila k zemi? 

Vtipy v Bibli 

Jakou má ve vaší představivosti Ježíš tvář? Dovedete si představit Ježíše rozesmátého? Myslíte, 

že měl smysl pro humor. Já jsem přesvědčen, že ano. Podíváme se společně na prvky humoru, 

který je patrný v evangelijních příbězích. Zamyslíme se nad funkcí humoru a nad tím, proč je 

někdy vtip nejlepší způsob jak zasadit semínko víry do nitra člověka.  

 

Kuba Vejmělka 

Narodil se, vyrostl a celý život žije v Brně, kde spolu s manželkou Monikou vede středoškolskou 

mládež WAVE, natáčí podcasty Láska a jiné srandy a užívají si spoustu legrace s jejich 

dvouletou dcerou Rozálií Norou. Od dubna 2018 pracuje v Křesťanské akademii mladých, kde 

je dnes zástupcem ředitele. Kromě Pána Ježíše a své manželky miluje čas v přírodě (s oběma 



dříve jmenovanými), dobré rozhovory o životě na kávě nebo pivu, hudbu a americký fotbal. Ubíjí 

ho stereotyp a když lidé jdou místo za Božím povoláním za uznáním od druhých. 

LGBTQ pohledem hetero vedoucího mládeže 

Otázka, která stále hýbe českou i světovou církví. Jak má církev věrná Kristovu poselství 

přistoupit k LGBTQ otázkám? Za svoji dlouholetou praxi vedoucího mládeže jsem se v rámci 

naší služby seznámil s celou řadou lidí, kteří různými způsoby reálně prožívají tyto otázky. Mám 

tu čest považovat je za svoje přátele. Hledání odpovědí na otázky kolem LGBTQ se pro mě stalo 

mnohem méně o teorii a konceptech, ale mnohem více o lidech a jejich osobním setkání s 

Kristem. Hledáš taky? 

 

(re/de)konstrukce víry 

Vyrostl jsem v křesťanské evangelikální rodině. Od malička jsem chodil do besídky, znal všechny 

ty příběhy, věděl jaký byl průměr Mojžíšova košíku i kolik kilometrů urazil Pavel na svých 

cestách. Při vstupu do dospělého života jsem se ale setkal s otázkami, pochybnostmi, 

alternativními teoriemi a výklady, které celou moji jasnou víru značně nabourali. Prožil jsem to, 

co se dneska často označuje jako “dekonstrukce víry”. Co mě Bůh skrze toto období naučil a 

jak se z dekonstrukce vyklubala rekonstrukce? 

 

David Rajca 

Je otec dcery a dvou synů a taky manžel Lucky. Přes 20 let pracuje s mládeží a stále ho to baví, 

protože Boží povolání je silné. Byl víc jak 16 let vedoucí skvělé mládeže, národní vedoucí služby 

English Campy v KAMu. Má rád vodáctví, outdoor, běhání, otužování, hokej, pivo, párečky, 

auta, kutilství… Jeho snem je vidět zdravé mládeže, ve kterých rostou a rodí se noví lidé. V 

současnosti je starším sboru v CB Český Těšín, vedoucím OM v regionu Morava a Slezsko. 

 

Timemanagement – jak zkrotit čas 

Být hospodářem svého času znamená řídit smysluplně svůj život. Umíte řídit svůj čas? To 

poznáte snadno. Stíháte? Máte čas na odpočinek, službu? Nebo neustále nestíháte, stěžujete si 

na neúměrné množství práce, kterou je třeba urychleně vyřešit? O tom a mnohem více bude 

seminář, který by šlo také nazvat: Jak hospodařit s časem. 

Základy finanční gramotnost pro křesťana 

Peníze jsou tématem, o kterém se v bibli píše daleko víc, než si myslíme. Je to možná i proto, že 

to, jak přemýšlíme o penězích, bohatství a majetku má obrovský dopad na náš život. Na 

semináři se budeme zabývat otázkami: co na to bible, jak prakticky přemýšlet o financích, jak 

nenaletět, plánovat, vyznat se v některých pojmech a produktech... Studoval jsem na VŠ obor 

„business finance“ a nějakou dobu jsem se profesionálně zabýval oblasti finančního poradenství. 



Jak se stát z chlapce mužem & co znamená být skutečně mužem, kterého ženy obdivují 

Ještě před nedávnem se říkalo, že když kluk šel na vojnu, tak se vrátil jako chlap. Ne proto, že 

by ho tam naučili být chlapem, ale disciplína, dobrodružství, komunita a drill (samé příjemné 

věci) pomohly formovat jeho charakter. Ale jak to aplikovat v dnešní době, kdy jsme zaměření 

na pohodlí, rychlý úspěch, užívání si života bez závazku… Říká se, že muži prožívají krizi. V čem 

je podstata této krize a jak ji překonat? O tom a i dalších praktických věcech ze života bude 

tento seminář určený pouze chlapům a klukům. 

 

 

Pavel Hošek 

Pavel Hošek působí jako (hrozně hodnej) učitel na Univerzitě Karlově v Praze. Ve volném čase 

rád podniká dobrodružné výpravy do přírody s manželkou Vierkou a dětmi Matějem, Hankou, 

Zuzankou a Johankou. Jo, a taky je kazatel Církve bratrské.  

Sloužím Tajnému ohni: Duchovní svět a fantazie podle J.R.R.Tolkiena 

Tolkien ve svém díle vycházel z přesvědčení, že fantazie otevírá cestu do duchovního světa. 

Když psal Pána prstenů, nevymýšlel si to, co psal. Objevoval to a zaznamenával. Jak to přesně 

myslel a jak to souviselo s jeho křesťanskou vírou? 

Evangelium podle Jaroslava Foglara 

Dílo Jaroslava Foglara mnoha lidem otevřelo cestu k duchovní zkušenosti. Mnozí vzpomínají na 

setkání s Foglarovým světem jako na nejsilnější zážitek z dětství. Mluví o setkání s krásou, které 

mění duši. Po mnohé se toto setkání stalo podnětem k duchovnímu hledání, které je dovedlo až 

k víře. Čím to je? 

Proměňující moc příběhu 

Příběhy, které slyšíme nebo vidíme, nás ovlivňují víc, než si myslíme. Filmy a knihy, ale i historky 

vyprávěné u táboráku, utvářejí naši fantazii. Člověk, který se ponoří do příběhového světa, z něj 

nevyjde stejný, jako byl dřív. Něco se s ním stane. Dívá se na svět kolem sebe jinýma očima. 

Čím to je? Dá se s tím nějak pracovat? 

 

Greg Strock  

Greg žije v Hradci Králové s manželkou Kori a třemi malými princeznami. Pracuje pro KAM v 

oblasti coachingu a mentoringu mladých vedoucích ve středních čechách. Miluje dobrou kávu, 

sezení u ohně a chození po horách na Aljašce (hlavně když to může dělat se svoji rodinou). 

Workshop pražení kávy 

Máš rád kávu a chceš vědět jak docílit toho aby tvůj šálek kávy chutnal lépe? Je mnoho cest jak 

ovlivnit chuť vaší kávy: jak ji uvaříte, jaké zrnka zvolíš, jak přesně postupuješ.. Pražení své vlastní 



zrnkové kávy je nejlepší cesta jak ovlivnit chuť vaší kávy. Přijď se mnou zkusit pražit a ochutnat 

různé varianty.  

Pomáhání lidem skrz pokládání dobrých otázek 

Jak často se vám stalo, že jste dali ve vašich očích skvělou radu a váš kamarád se jí neřídil? 

Člověk častěji dělá rozhodnutí tím, že následuje své vlastní nápady. To je důvod, proč pokládání 

dobrých otázek, které nutí druhého se hluboce zamyslet a přicházet s vlastním možným 

řešením, je tak silný nástroj pomoci druhým. 

 

 

Anna Janoušková 

 

Světoběžnice, milovnice dobré kávy, obdivovatelka metafor a nadšená vypravěčka špatných 

vtipů původem z Českých Budějovic, která vystudovala obor kulturní antropologie (Praha, UK) v 

současné době si dělá doktorát z filosofie (Praha, UK) a učí sociokulturní předměty na misijně-

teologické vysoké škole ForMission, spadající pod organizace Josiah Venture and Newman 

College (Birmingham). 

Kognitivní zkreslení 

Psychologicky lze kognitivní zkreslení vysvětlit jako takové ”myšlenkové zkraty” či chyby v 

posuzování okolního světa. V tomto semináři si uvedeme praktické příklady z každodenního 

života, jak tato zkreslení ovlivňují naše úsudky o Bohu, druhých a nás samotných. Bohužel (nebo 

naštěstí?) s nimi totiž zápasí každý z nás, stereotypy počínaje a neúměrným sebevědomím 

konče. 

Ježíš optikou Blízkého Východu  

Ježíš nebyl modrooký blonďák, co neměl rád víno a poslouchal chvály v tónině D-dur. Jinými 

slovy si v tomto semináři povíme, jak moc důležité je zohlednit blízkovýchodní kulturu, ve které 

Ježíš vyrostl, a jak toto kulturní porozumění může proměnit naše čtení Bible, která často bývá 

čtená našima evropskýma očima. 

 

Tomáš a Hanka Grohmanovi 

Tomáš je vikářem Církve bratrské a Hanka psycholožkou. Oba pracují v odboru pro manželství 

a rodinu. Věnují se přednáškám o vztazích, sexualitě, budování manželství a výchově. Říkají, že 

jsou rádi mezi mladými lidmi. 

O vztazích plný praktických rad 

Výběr partnera : Je pravda, že se protiklady přitahují? Na co hledět při výběru partnera a co 

není důležité? 



Co je důležité vědět, než se vezmeme: Každý vztah má různé fáze. K čemu je doba chození? Co 

je důležité se naučit před manželstvím? 

Sexualita ve vztazích: Co dělá sexualita se vztahem? 

 

Potřeby muže a potřeby ženy ve vztahu 

Je opravdu muž z Marsu a žena z Venuše? Jak Bůh zamýšlel muže a jak ženu? Proč stvořil Bůh 

ženu jako poslední? 

 

 

 

Blanka Ježková 

Maminka třech skvělých dětí, autorka dvou knih a dcera jednoho Boha. Ráda cestuji starou 

dodávkou, jsem v nervu z technologií a kávu vypiji dřív, než dojdu ke stolu. Věřím, že je mým 

úkolem přiblížit Boha dětem jejich jazykem. 

Přežiješ?  

Seminář s autorkou knihy Survival Blankou Ježkovou 

 a jejím hostem instruktorem přežití 

o Představení knihy + její využití při skupinkách  

o Základní know-how přežití + zkušenosti z výprav 

do džungle, polárních oblastí a Arktidy 

o Propojenost tematiky přežití s Biblí a křesťanstvím 

 

Hisland – Boží Disneyland 

Seminář se zakladatelkou nového křesťanského nakladatelství pro děti a mládež Hisland (IG/FB: 

hisland.cz). Osobní svědectví. 

 

o Křesťan umělcem, hledání svého obdarování 

o Požehnání a pády v křesťanském businessu 

o Nahlédnutí do tvorby „pod pokličku“ 

o Možnost zapojení se 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klára Černá 

Ahoj! Jmenuji se Klára Černá, je mi 17. Už sedm let chodím tančit to Tanečního centra Z.I.P. v 

Písku. Věnujeme se především art dance a contemporary. V Z.I.P.u jsem i taneční lektorkou 

mladších dětí.  

Taneční workshop 

Na tanečním workshopu vás naučím jednoduchou taneční sestavu ve stylu art/contemporary na 

pomalejší písničku. Není se čeho bát, workshop je určitě i pro "netanečníky". Budu ráda, když se 

tam spolu uvidíme, zatancujeme si a užijeme společný čas. S sebou určitě potřebujete nějaké 

pohodlné oblečení v čem se vám bude dobře tancovat. 

 

Worship.ko 

Chtěl by ses posunout o krok dál v oblasti chval, uctívání a hudby pro Ježíše? Worship.ko je 

kolektiv vedoucích chval, kteří vám chtějí pomoci na této cestě vedení chval a v tématice 

uctívání obecně. Připravili jsme pro vás workshop jako praktickou ochutnávku toho, na co 

všechno se v oblasti worshipu zaměřit - #nástroj s sebou je výhodou :)  

 

Iva Jeníčková 

Iva je národní koordinátorkou Alfy pro mládež. Od momentu, kdy objevila, že existuje Bůh, se 

zajímala o to, jak tuto skvělou zprávu sdělit i ostatním. Věnovala se vedení mládeže jak ve 

společenství, tak v rámci křesťanských organizací pro mládež. 

Tomáš Kabelka  



Tomáš se podílí na kurzech Alfa v pražské farnosti Kobylisy již více než 8 let a působí jako 

národní poradce kurzů alfa pro mládež. Pomáhal organizovat kurzy pro mládež i pro dospělé a 

několik let také působil jako vedoucí mládeže CB. O kurzech alfa tvrdí, že to je úžasný 

prostředek pro vzájemné sdílení víry, vytvoření společenství a možnost pro každého nalézt či 

posilnit svůj vztah s Bohem. 

Workshop Alfa kurzy 

"A jak mohou uvěřit v toho, o kom neslyšeli? A jak mohou uslyšet, není-li tu nikdo, kdo by ho 

zvěstoval?" (Řím 10,14) Věříš, protože Ti o Bohu někdo řekl? Teď je řada na Tobě! Pošli to dál! 

Alfa to jsou super videa o základech víry, která budou bavit Tebe i Tvé nevěřící kamarády. Alfa, 

to je pohoda, dobré jídlo a zábava. Alfa, to je diskuse o tom, co je v životě opravdu důležité. 

Chceš to zkusit? Přijď na náš workshop a zjisti, jak křesťanskou víru přiblížit zajímavým 

způsobem! 

 

 

 

“Moderní” evangelizace 

Přemýšlíte, jakým způsobem se dá v současnosti mluvit o víře tak, aby to bylo zajímavé pro 

posluchače? Přijde Vám, že jste vyzkoušeli různé způsoby, ale žádný vám úplně nesedl? Jste 

introverti a vlastně se vám nijak evangelizovat nechce? Nebo si kladete otázku "Jak může být 

můj "obyčejný" život svědectvím o Bohu"? Tento seminář nabízí podněty a diskuzi o tom, jak 

sdílet svou víru a přinést Krista svému okolí.  

 

Slavomír Krupa 

Apatia - vieš za čo by si bol ochotný zomrieť? 

Stav keď strácam záujem a ľahostajný prístup k podnetom ktoré prichádzajú do života. 

Pravdepodobne vieš o čo ide. Apatia likviduje tvoj záujem, nadšenie, iniciatívu, lásku, zmysel 

života. Prečo je tak ľahké dostať sa do tohto savu? Ako pomôcť ľuďom, ktorí sú v ňom 

zaseknutý? 
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