
Mgr. Jakub Keller (  *1971)
farář v Horní Čermné a senior chrudim-
ského seniorátu. 

Prof. ThDr. Martin Prudký (*1960) 
vedoucí katedry Starého zákona na ETF 
UK. Věnuje se hermeneutice výkladu Bib-
le, v poslední době zejména knihy Genesis.
anotace: krátká exegetická práce s biblic-
kým textem pro faráře v terénu

Doc. Tabita Landová, Ph.D. (*1978) 
vedoucí katedry praktické teologie na ETF 
UK. Vystudovala evangelickou teologii v 
Praze a v Heidelbergu. Po ročním vikari-
átu v Nymburce působila jako farářka v 
Liberci (2006–2010). V současné době 
spolupracuje na tvorbě nové agendy ČCE. 
Pedagogicky i badatelsky se soustřeďuje 
na oblasti liturgiky, homiletiky, kazuálií, 
rituálů, spirituality a teorie církve. Je 
autorkou řady studií a dvou knih: Liturgie 
Jednoty bratrské (2014) a O službě slova, 
víře a spasení: Reformní kazatelství Jana 
Augusty v kontextu homiletiky Jednoty 
bratrské (2020). S manželem Ivanem 
vychovává tři syny.
anotace: stejně jako v Čechách dlouho-
době klesají počty členů tradičních církví, 
zmenšují se i počty křesťanské mládeže. 
Náboženství však není mezi mladými 
lidmi úplně nepřítomné, často se objevuje 
v nových formách. Co je charakteristické 
pro religiozitu a spiritualitu generace „Z“? 
Jak se proměňuje její vztah k náboženství 
a jak na tyto proměny reaguje práce s 
mládeží v církvi? V čem lze spatřovat její 
příležitosti a naopak, jak moc ji ohro-

žuje obsahové vyprázdnění? Přednáška 
nabídne reflexi těchto otázek z perspektivy 
praktické teologie.

Beseda se synodní radou

Mgr. Pavel Pokorný (*1960)
od listopadu 2021 synodní senior ČCE. 
Do té doby členem synodní rady, farářem 
ve Střešovicích a před tím v Trutnově. Při 
svém ročním pobytu v USA se zaměřil 
na pastoraci. Působí též jako nemocniční 
kaplan pro mobilní hospic Cesta domů.
Je ženatý, má čtyři děti.

Ing. Jiří Schneider (*1963)
je bývalý český diplomat a politik; po 
sametové revoluci československý posla-
nec Sněmovny lidu a Sněmovny národů 
Federálního shromáždění za Občanské 
fórum, později za ODS, v 90. letech český 
velvyslanec v Izraeli, v letech 2010 až 2014 
první náměstek ministra zahraničních věcí 
ČR a bývalý státní tajemník pro Evrop-
skou unii. V letech 2016-20 byl výkonným 
ředitelem Aspen Institute Central Europe. 
Od roku 2015 zvolen prvním náměstkem 
synodního kurátora a od listopadu roku 
2021 je synodním kurátorem ČCE.

Mgr. Ondřej Titěra (*1964)
od roku 2014 farářem sboru v Jablonci 
nad Nisou. Dříve působil jako farář v 
Miroslavi (1998 – 2014) a ve Vilémově u 
Golčova Jeníkova (1989 – 1998). Od listo-
padu 2021 1.náměstek synodního seniora. 
Je ženatý, má čtyři děti.
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Farářský kurz 24. - 28.1. 2022, Praha
Přednášející
Anotace přednášek



Mgr. Simona Kopecká (*1969)
členka FS ČCE v Opavě (od r. 2006), 
předtím FS ČCE na Jarově (od roku 
1997), což byl můj první evangelický 
sbor. Vyrostla jsem v rodině pasivních 
katolíků (sama jako dítě pokřtěná římská 
katolička), prošla jsem několika denomi-
nacemi – adventisté, metodisté, baptisté, 
tři roky jsem byla u svědků Jehovových 
jako aktivní člen této náboženské spo-
lečnosti (přibližně v letech 1989-1992). 
ČCE jsem poznala díky ETF UK, kde 
jsem začala dálkově studovat v roce 1995 
obor evangelická teologie.  Studium bylo 
náročné, mnohokrát jsem přerušila, 
skončila, po mateřské se na školu vrátila, 
nakonec jsem (s vypětím všech sil) školu 
dokončila. Od roku 2017 jsem výpomoc-
ná kazatelka z řad ostatních členů církve 
a jsem náměstkyně kurátorka opavské-
ho sboru, do 13. 11. 2021 jsem byla 1. 
náměstkyně seniorátní kurátorky.
Mám dvě děti (Kateřina, r. 2000, studuje 
třetím rokem 3. lékařskou fakultu v 
Praze, František, r. 2002, studuje prvním 
rokem VŠB TU v Ostravě). Jsem vdova 
(manžel Marek Kopecký zemřel v roce 
2011, leukémie). 
Pracuji v advokátní kanceláři jako asi-
stentka advokáta (od roku 2005), před 
mateřskou jsem pracovala na Obvodním 
soudě pro Prahu 3 jako vyšší soudní 
úřednice (mám vystudovanou Justiční 
školu v Kroměříži). 
 Jsem skautská vedoucí roverského 
oddílu vodních skautů RS Pinguin, občas 
vypomáhám v naší vesnické knihovně a 
jsem členkou dvou improvizačních diva-
delních souborů ODVAZ a ALL IMP. 

Mgr. Roman Mazur (*1974)
vystudoval matematické gymnázium v 
Bílovci, evangelickou Biblickou a misijní 

školu v Hradci Králové a Evangelickou 
teologickou fakultu Univerzity Karlovy. 
Jako jáhen a farář působil dříve v Ostravě 
(1996 – 2006), kde se věnoval nejvíce 
křesťanské práci s dětmi a s mládeží.
Od roku 2009 do roku 2021 byl seniorem 
Pražského seniorátu ČCE. Od listopadu 
2021 je 2. náměstkem synodního seniora 
ČCE. Má ženu Aničku a tři děti.

Mgr. Jana Šarounová (*)
po vystudování speciální pedagogiky pra-
covala jako speciální pedagog v ÚSP, uči-
telka v ZŠ pro děti s kombinovaným posti-
žením, od roku 1997 působí jako logoped 
a poradenský pracovník se specializací na 
augmentativní a alternativní komunikaci. 
Externě vyučuje na PedF UK předmět 
Augmentativní a alternativní komunikace. 
Kurátorka sboru Praha 2 - Vinohrady a od 
listopadu 2021 členka synodní rady jako 2. 
náměstkyně synodního kurátora.

Moderuje:
Mgr. Matěj Opočenský (*1985)
farář pražského sboru ve Vršovicích. Od 
roku 2021 předseda Spolku evangelických 
kazatelů a pražským seniorem.

Mgr. et Mgr. Daniel Prokop (*1984) 
sociolog se zaměřením na politický a 
sociální kvantitativní výzkum v oblastech 
vzdělávání, sociálních nerovností a chudo-
by, sociální politiky a sociální stratifikace. 
Založil a vede výzkumnou organizaci 
PAQ. Působí v sociologickém ústavu AV 
ČR a na FSV UK. Vedle mnoha dalších 
studií je autorem knihy Slepé skvrny, Brno 
2020.
anotace: Co říká sociologie o tom, jak se 
sociální politika státu promítá do šancí 
nejmladší generace na životní úspěch.
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cesta k srdci zetek vést musí… jaká?
Přednáška bude ze tří částí. První část 
bude přehled nejsledovanějších youtube 
kanálů, hudebních skladeb a počíta-
čových her zetek, druhá jak tyto a další 
faktory ovlivňují jejich vnímání reality 
a nakonec jak naplnit (skoro)pavlovské 
„zetkám jsem se stal zetkem, slabým, 
abych získal zetka. Všem jsem se stal 
vším, abych získal aspoň některé.“ (1 
Kor 9, 22)

Mgr. Bob Kartous Ph.D. (*1977) 
profesionální provokatér veřejné diskuse. 
Je autorem knihy z žánru non-fiction 
s názvem No Future: Vezeme děti na 
parním stroji do virtuální reality? (2019). 
Spolupodílel se autorsky také na úspěš-
né knize 2036 (2016), dále na souboru 
interview Orwell na steroidech (2020) 
a začátku roku 2022 vyjde další kniha s 
jeho esejem pojmenovaná Za zrcadlem: 
Hybridní válka jako staronový fenomén 
mezinárodních vztahů. Od července 
2020 je ředitelem Pražského inovačního 
institutu. Ve svém dřívějším působišti, 
think tanku EDUin, vytvořil koncept Au-
ditu vzdělávacího systému v ČR. Spolu-
pracoval s Aspen Institute Central Euro-
pe na přípravě výroční konference Aspen 
Annual. Je spoluzakladatelem expertní 
občanské platformy KoroNERV-20. O 
vzdělávání a problematice dezinformací 
publikuje v řadě českých médií, pravidel-
ně pro česká média komentuje události, 
které se ve vzdělávání odehrávají. Řečník 
a moderátor (Forum 2000, Meltingpot 
Colours of Ostrava, TEDx atp.). Poradce 
Jiřího Drahoše, předsedy vzdělávacího 
výboru Senátu Parlamentu ČR. Člen 
kolegia rektora Vysoké školy ekonomiky 
a managementu. S centrem současné 
kultury DOX zrealizoval vzdělávací 

3

Karel Kovář (*1996), „Kovy“ 
český youtuber, vloger, moderátor, dabér, 
spisovatel, edukátor a v minulosti také 
let‘s player. Přezdívka Kovy se odvíjí od 
jeho příjmení. K roku 2021 má na svém 
hlavním YouTube kanále (Kovy) přes 
850 tisíc odběratelů, z toho 75 procent ve 
věkové skupině 18 až 34 let. Kromě You-
Tube působí na dalších sociálních sítích 
jako Instagram či Twitter. Jeho dosud 
nejsledovanějším videem je parodie na 
píseň „Despacito“, která přesáhla hranici 
12 milionů zhlédnutí.

Doc. Jiří Mrázek, Th.D. (*1960) 
děkanem ETF UK a vedoucím katedry 
Nového zákona. Věnuje se zejména 
výkladu synoptických evangelií (krátká 
exegetická práce s biblickým textem pro 
faráře v terénu).
anotace: krátká exegetická práce s biblic-
kým textem pro faráře v terénu

Bc. David Novák M. Th. (*1966)
farář Církve bratrské, v současné době 
vede sbor na Praze 13 a od roku 2017 
předseda CB. Vyučuje různé předměty 
související s filozofií. Má dva syny a skvě-
lou ženu. Je vděčný za sbor, do kterého 
chodí, a v kterém má mnoho přátel.
anotace: „zetka“ aneb generace, která 
tomu co nepovažujeme za realitu, říká 
realita… Co si s ní počít v církvi? 
Máme je rádi, jen jim stále méně rozumí-
me a popravdě jejich svět nás někdy zner-
vózňuje a štve. Rádi bychom jim komuni-
kovali evangelium, ale jak, když mnoho z 
nich nečte? Snažíme se jim vyložit příběhy 
z Písma, ale jak, když příběhy z Netflixu 
jsou pro ně zajímavější? Rádi bychom je 
motivovali skrze příklady hrdinů víry, ale 
jejich hrdinové jsou youtubeři. Navzdory 
těmto a mnoha dalším otázkám nějaká 
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program Synapse, jenž sestává z něko-
lika workshopů zaměřených na posílení 
sociálního a občanského povědomí mezi 
mladými lidmi. Je spoluautorem knihy 
2036, kapitoly o budoucnosti vzdělává-
ní. Působí jako editor Britských listů, 
kritického internetového deníku. Od roku 
2018 slouží jako mluvčí Českých elfů, 
občanské skupiny zabývající se dezinfor-
macemi v českém digitálním prostoru. 
Je spoluiniciátorem kampaně Nelež, 
která zvyšuje společenskou odpovědnost 
firem v otázce dezinformací. Absolvoval 
Pedagogickou fakultu a Fakultu sportov-
ních studií MU v Brně, doktorát získal 
na Institutu komunikačních studií a 
žurnalistiky Fakulty sociálních studií UK 
v Praze. V roce 2019 mu byla Masaryko-
vou univerzitou udělena malá bronzová 
medaile.
anotace: všimli jste si, jak se za posled-
ních 20 let změnil svět? Vznikla digitální 
dimenze, nová dimenze lidské existence. 
Vstupuje do všeho, od globálních konflik-
tů, přes ekonomiku, mezilidské vztahy až 
po ty nejintimnější vrstvy našeho života. 
A vstoupila také do dětství. Vstoupila 
do něj tak, že současnou nastupující 
generaci lze s trochou nadsázky považo-
vat za odlišný lidský druh. Současné děti 
vstupují do světa, je diametrálně odlišný 
od toho, co v dětství zažili jejich rodiče (a 
učitelé). A musejí se vyrovnávat s problé-
my a výzvami, které jejich rodiče neznali. 
Jejich rodiče totiž sami těžce zápasí s 
faktem, že digitální dimenze obrátila 
jejich představy o životě naruby. A v této 
situaci vlastní nejistoty a často marné 
snahy pochopit, o co vlastně v nové a stále 
se měnící realitě kráčí, mají vychovávat 
a vzdělávat děti pro budoucnost. K čemu 
mají své děti vést? A dělají to? Co je třeba 
k tomu, aby jejich děti nebyly jen dato-

vými dojnicemi, pasivními konzumenty 
cukrů a kybercukrů?

Ellen Makumbirofa (*1996) 
přední představitelka české slam poetry. 
Vedle toho se věnuje umění, píše básně, 
skládá písně, hraje divadlo, tančí.
anotace: autorské vystoupení umělkyně 
a beseda o slam poetry. Proběhne na ETF 
UK po valné hromadě SpEK.

Doc. Petr Sláma (*1967), Ph.D. 
přednáší Starý zákon na ETF UK. Věnuje
se roli dějin při výkladu Bible, rabínské-
mu přístupu k Bibli a v poslední době 
výkladu knihy Exodus 
anotace: krátká exegetická práce s biblic-
kým textem pro faráře v terénu

PhDr. Jan Svoboda (*1957), 
odborný asistent na Pedagogické fakultě 
Ostravské univerzity s 30 léty praxe ro-
dinného poradenství, supervize azylových 
domů a mateřských škol (Současná doba 
blahobytu v kombinaci s revoluční dobou 
nadstavenou IT technologiemi vede ke 
stále většímu odosobnění a individualiza-
ci. Rodina přestává žít partnersky, soužití 
je vedeno spíše symbioticky. Důsledkem 
jsou propady mezilidských vztahů i vzta-
hů lidí k sobě samým. Cílem vystoupení 
je nabídnout přítomným inspiraci, kdy za 
pomoci jednoduchých technik, je možné 
na daný stav upozornit a ukázat, jak je 
možné nacházet cestu k sobě i k ostatním, 
prohlubovat vztahy až nalézat cestu ke 
vztahu vyššímu.)
anotace: současná doba blahobytu v 
kombinaci s revoluční dobou nadsta-
venou IT technologiemi vede ke stále 
většímu odosobnění a individualizaci. 
Rodina přestává žít partnersky, soužití 
je vedeno spíše symbioticky. Důsledkem 
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jsou propady mezilidských vztahů i vztahů lidí k sobě samým. Cílem vystoupení je na-
bídnout přítomným inspiraci, kdy za pomoci jednoduchých technik, je možné na daný 
stav upozornit a ukázat, jak je možné nacházet cestu k sobě i k ostatním, prohlubovat 
vztahy až nalézat cestu ke vztahu vyššímu. Tužky a papír s sebou!

Bogdan Lach
s mladou generací pracuje více než 20 let. Devět let byl zapojený do projektu EXIT Tour, 
kde trénoval mládeže po celé republice misijní práci. Ve svém domovském sboru CB 
vede Mladčovstvo, což je tým mladých lidí, kteří slouží mladým lidem ve svém městě.

Panelová diskuse - zkušenosti zahraničních hostů
zahraničné hosté FK přinesou své zkušenosti na témata 1) zapojení mládeže ve sboru, 
2) alternativní bohoslužby, 3) rizika a příležitosti migrace mládeže do měst, 4) hranice 
ve vztahu farář/ka - mládež

Pastoral Brothers
Farářské duo věnující se YouTubu a dalším misijním aktivitám v pražském seniorátu.

Mgr. Jakub Malý (*1988) - farář v Libni, do církve přišel jako středoškolák v Třebeni-
cích.

Mgr. Karel Müller (*1992) - seniorátní farář mládeže, do církve přišel jako středoško-
lák v Třebíči.
anotace: zveme vás na povídání o naší prezentaci křesťanství na internetu v různých 
formách, o kterých jsme si mysleli, že budou atraktivní hlavně teenagery a mladé dospě-
lé. No a zjistili jsme, že jsme se spletli, ale vůbec nám to nevadí.

Mgr. Jan Roskovec, Ph.D. (*1966) 
přednáší Nový zákon na ETF UK. Soustředí se zejména výklad janovských a pavlov-
ských textů Nového zákona (kátká exegetická práce s biblickým textem pro faráře v 
terénu)
anotace: něco z tajů exegetické kuchyně pro kolegyně a kolegy v terénu

Páteční závěrečné panelové diskuse
zkušenostní „blok čtyř“ mládežníků 
zkušenostní „blok čtyř“ pracovníků ČCE


