
Tato „svodka“ by měla být určitou mozaikou či nástěnkou, na níž bude alespoň rámcově vidět, čím žije-
me v institucích, odděleních a administrativních částech církve. Je zaslána i kazatelům, aby byli informo-
váni a mohli tyto informace případně zařadit do svých plánů a aktivit na sborech. Cílem je, aby produkty 
institucí a akce či podněty oddělení „prosákly“ na sbory, protože tam se „děje“ církev. Věřím, že i tento 
pokus o propojení života sborů a ostatních složek církve bude mít nějaký užitek. Děkuji za spolupráci. 

 Dan Hrdinka 

Moravskoslezské sdružení 

Plány do konce roku 
Momentálně běží na našem webu 
motivační videa „Zastavení na ces-
tě s Bohem“. Jde o devět videí, 
která mají podpořit osobní duchov-
nost.  
 

Plány na rok 2017 
V příštím roce otevíráme „Vzdělá-
vací seminář pro službu“. Seminář 
bude dvouletý a je určen všem, 
kteří jsou ochotni sloužit v církvi    
– tedy ve svých sborech.  

Daniel Dobeš 

Oddělení komunikace 

Plány do konce roku 
Prioritou pro tento rok je zajistit 
funkčnost webů pro sbory. Proto 
byl zřízen helpdesk, kam je možné 
psát problémy. Budeme se snažit, 
aby byly zhruba do týdne odstra-
něny. Adresa helpdesku: 
http://it.casd.cz/ 

 
Plány na rok 2017 

V roce 2017 plánujeme výrazně 
zjednodušit přípravu webové 
stránky sborů a přidávání příspěv-
ků (zřízení pomocí šablony s prů-
vodcem, přidávání v blogovém sty-
lu), aby stránky mohlo používat co 
nejvíce sborů. Pokud se osvědčí 
svodka, tak ji připravovat každé 
čtvrtletí. 

Dan Hrdinka 

Česko-Slovenská unie 

Rád bych připomněl důrazy, které 
vytyčila minulá konference unie. 

Naše vize se opírá o tři pilíře:  
 duchovnost - vztah k Bohu 
 poslání - evangelium lidem 
 růst - živá církev 

Dále jsou čtyři priority: 
 děti 
 mládež 
 rodiny 
 kazatelé 

 
Plány na rok 2017 

Z akcí na rok 2017 bych vyzvedl 
kazatelské setkání, jehož tématem 
bude výklad prorockých knih, 
zejména knihy Daniel a Zjevení. 

Peter Čík 

Adventistický teologický       
institut 

Plány do konce roku 
Čekají nás ještě tři konzultace kom-
binovaného studia, které pro nás 
budou asi hlavní téma. Do konce 
roku také spolu s Adventem chys-
táme k vydání dvě knihy – výklad 
knihy Jozue od bratra Beneše a 
výklad knihy Zjevení od bratra Ste-
fanovice.  
 

Plány na rok 2017 
Naše studenty čekají první náročné 
zkoušky a věříme, že obstojí a vytr-
vají ve studiu. Plánujeme vydání 
třech odborných publikací a 
v březnu se těšíme na Teologickou 
konferenci na téma „Jak vést děti 
k Bohu“.  

Marek Harastej 

Slovenské združenie 

Plány do konca roka  
Slovenské združenie bude žiť po-
kračovaním projektu JOEL v jed-
notlivých zboroch. Kazatelia orga-
nizujú so svojimi členmi jesenné 
víkendy duchovnej obnovy. Cieľom 
je obnoviť vzťah k Bohu, k sebe 
navzájom k službe ľuďom okolo 
nás.  
 

Plány na rok 2017  
Kľúčovým projektom Slovenského 
združenia na rok 2017 bude dôraz 
na pokračovanie vzťahovej evan-
jelizácie JOEL. Realizácia bude pre-
biehať na zborovej úrovni s hľada-
ním možností, ako obsiahnuť evan-
jeliom každý kút Slovenska.  

Daniel Márföldi 

České sdružení 

Plány do konce roku 
Vznik sedmi okrsků a založení 
okrskových rad.  
Kazatelské shromáždění zaměřené 
na povolání kazatele.  
Rozvoj podpory pastorační práce 
se středoškoláky a vysokoškoláky, 
kteří se ztrácejí ze sborů.  
 

Plány na rok 2017 
Chceme se zaměřit zejména na 
následující výzvy: malé sbory, zdra-
vá a efektivní misie, definování 
poslání naší církve a v neposlední 
řadě často nefunkční/rozbité vzta-
hy v našich sborech.  
Na léto samozřejmě chystáme Bib-
lický týden s bratrem Turnerem.  

David Čančík 

http://it.casd.cz/


Mediální centrum 

Plány do konce roku 
V závěru tohoto roku bychom 
chtěli dokončit Projekt rodina 
(www.projektrodina.cz), podporo-
vat Klub Pathfinder seriálem Kom-
pas a zveřejnit seriál krátkých bib-
lických zamyšlení Kornelia No-
vaka.  

 
Plány na rok 2017 

V roce 2017 vznikne mimo jiné no-
vý seriál, v němž budeme odha-
lovat teologické důrazy věrouky 
naší církve, zaměříme se na službu 
vězeňských kaplanů a podpoříme 
dětskou sobotní školu seriálem 
pro nejmenší děti.  

Martin Babka 

Advent-Orion Praha 

Plány do konce roku 
Právě vychází jitřenka pro příští 
rok – z textů Ellen Whiteové ji se-
stavila Marcela Bieliková. Kazateli 
Petru Stašovi vydáváme jeho belet-
ristické dílo s názvem Lumír. Pro 
odbornou část našich čtenářů vy-
chází kniha Richarda Lehmanna - 
Církev ostatku: mýtus, nebo sku-
tečnost?.  

 
Plány na rok 2017 

Pro příští rok bych z rozpracova-
ných titulů uvedl knihu Niela Ne-
dleyho: Ztracené umění myslet, 
Evangelium podle Marka z pera 
George Knighta a poměrně rozsáh-
lou publikaci od Ranka Stefanovice 
na téma knihy Zjevení.  

Jan Kubík 

Advent-Orion Vrútky 

Plány do konca roka 
Pre KE ale aj zbory vydáme novú 
knihu od B. Carsona – Máš mozog, 
knihu pre deti – Emka a lesné zvie-
ratká.  

 
Plány na rok 2017 

Na rok 2017 ešte nemáme schvále-
ný edičný plán, ale predbežne 
chceme vydať ďalšiu veľkú knihu z 
edície New Start – Zdraví a silní od 
R. Pamplonu. Je to nutričný návod 
pre matky, deti a dospievajúcich. V 
pláne máme vydanie misijnej knihy 
podľa požiadavky cirkvi, ďalej Prí-
behy pre deti, Osobnosti sloven-
ských dejín, Čas na tanec,...  

Ján Muntág 

Mládež (ČS) 

Plány do konce roku 
Máme za sebou instruktážní setká-
ní pro tři týmy CORE, které budou 
mít každý svou VytaxIS víkendovku 
se svou partou; proběhne setkání 
mladých chlapů „Nevyměknem“; 
připravujeme Víkend duchovní 
obnovy (11.–13. listopadu) na té-
ma Písně písní...  
 

Plány na rok 2017 
Čekají nás běžné akce jako každý 
rok (Valentýn, TABUbrambor, Živi-
telka, VDO atd.), ale stěžejní bude 
zakončení dvouletého cyklu Vyta-
xISu dvěma víkendovkami a hlav-
ně nebude v termínu 6.–13. srpna 
2017 kongres mládeže, ale něco 
pod pracovním názvem GRESKON 
– něco, na co se moc těšíme a co 
se v bolestech rodí...  

Vašek Vondrášek 
 

INRIroad 

Plány do konce roku 
Čeká nás začátek semestru a do 
konce roku 18 studentských boho-
služeb v sedmi městech, několik 
desítek skupinek studia Bible a řa-
da dalších akcí. Společně se pak 
setkáme na třech víkendech, kde 
budeme studovat Markovo evan-
gelium.  
 

Plány na rok 2017 
Plánujeme desítky studentských 
bohoslužeb, skupinek a jiných akcí, 
za které se modlíme. Na unijní 
úrovni společné studium Markova 
evangelia a v létě pak Týden du-
chovní obnovy, závod RAIL tour a 
studijní týden knihy Kazatel s bra-
trem Doukhanem.  

Marek Harastej 

Dětská sobotní škola (ČSU) 

Plány do konce roku 
Na podzim připravujeme jedno-
denní semináře pro rodiče a učite-
le  s Názvem Děti dnešní doby pro 
jednotlivá sdružení: 
 13. 11. pro MSS 
 19. 11. pro SZ 
 27. 11. pro ČS 
Potom připravujeme překlady 
učebnic Klíčů z řady Grace Link, 
vydali jsme doplňující materiály k 
učebnicím z řady Grace link pro 
nejmenší (Krůčky a Zrnka) – k obě-
ma omalovánky a samolepky. Dále 
připravujeme změnu v interneto-
vém vzdělávání pro rodiče a učite-
le, tzv. IVRU, tak aby bylo aktuální 
pro potřeby dnešní doby.  
 

Plány na rok 2017 
Stěžejní akce pro rok 2017 bude 
Unijní setkání učitelů DSŠ a nato-
čení maňáskového divadélka pro 
děti, které by bylo k dispozici na 
stránkách – seriál 1x měsíčně pro 
nejmenší.  

Monika Medková 
 
 

Dětská sobotní škola (MSS) 

Plány do konce roku 
Setkání s učiteli po okrscích, semi-
nář pro učitele. 
 

Plány na rok 2017 
Začít vydávat bulletin pro učitele a 
vedoucí dětí. 

Lukáš Jureček 

Detská sobotná škola (SZ) 

Plány do konca roka 
Pre učiteľky a učiteľov v DSŠ pri-
pravujeme 19. 11. 2016 seminár, 
kde chceme predstaviť oblasť, kto-
rá zahŕňa to, aby boli deti v cirkvi 
prijímané také, aké sú, a boli sme 
voči nim otvorení.  
 

Plány na rok 2017 
V roku 2017 plánujeme víkendový 
seminár, Múzičky, súťaž Biblický 
pátrač pre deti a mládež a jesenné 
spoločné CSU stretnutie učiteľov 
na Morave.  

Jozef Plachý 

ADRA ČR 

Plány do konce roku 
STĚHOVÁNÍ - chceme přestěhovat 
sídlo Adry do nových prostor na 
ulici Markova 600/6 v Praze 5. 
 

Plány na rok 2017 

 PR, fundraising 
 personální zajištění všech 

nezbytných pozic 
 získání nových finančních 

zdrojů a dárců (nelze spolé-
hat jen na veřejné státní 
zdroje, bez kofinancování a 
spoluúčasti ani na státní fi-
nance nedosáhneme) 

 udržet stávající projekty 
(domácí i zahraniční) 

 intenzívnější zaměření na 
propojení Adry a církve 
(myšleno nejen vedení, ale i 
členů)  

Jitka Chánová 



Evanjelizácia (SZ) 

Plány do konca roka 
Rok 2016 bol na SZ zameraný na 
Joela. Joel boli tri víkendové stret-
nutia zborov v jednotlivých kra-
joch, ktoré smerovali k zameraniu 
sa na zmenu obsahu, vedenia a 
zamerania modlitebných skupiniek 
v zboroch, v ktorých je zapojená 
väčšina sestier a bratov v SZ. Boh 
nás v tomto viedol a Joel priniesol 
duchovné oživenie, nové a hlboké 
vzťahy a túžbu prežívať zjednote-
nie na základe Biblie vo všetkých 
zboroch a s našimi priateľmi.   
 

Plány na rok 2017 
V roku 2017 očakávame, že kazate-
lia budú lídrami v zakladaní a vo 
vedení skupiniek v zboroch, ktoré 
budú založené na biblických princí-
poch, budú prežívať hlboké vzťahy 
a budú mať zodpovednosť za ľudí 
vo svojom okolí.  

Fero Kolesár 
 

Evangelizace (MSS) 

Plány do konce roku 
Motivační a inspirační videa, Před-
nášky Kornelius Novak, Podzimní 
přednášky na sborech (např. Kim 
Kjaer z USA), Genesis Expo. 

 
Plány na rok 2017 

Vzdělávací seminář pro činovníky 
(zahrnuje více oddělení), 500 let 
výročí Martina Luthera, pokračovat 
ve tvorbě inspirativních videí, 
přednášky Kornelia Novaka, výsta-
vy Genesis Expo. 

Lukáš Jureček 

Sobotní škola 

Plány do konce roku 
Do konce letošního roku chceme 
vypracovat a předložit ke schválení 
koncepci práce oddělení sobotní 
školy. Zejména se bude diskutovat 
o způsobu přípravy úkolů sobotní 
školy.   
 

Plány na rok 2017 
Během roku 2017 chceme realizo-
vat případné změny v přípravě 
úkolů sobotní školy. Možná to bu-
de znamenat i některá personální 
opatření. Budeme se zabývat zlep-
šením elektronické prezentace od-
dělení – stránky sobotní školy, apli-
kace pro mobilní telefony a table-
ty.   

Jan Kubík 

Křesťanský domov (ČS) 

Plány do konce roku 
 5. 11.: Rodinná bohoslužba ústec-

kého okrsku (Litoměřice) 
 11.–13. 11.: Podzimní manželský 

víkend (Harrachov) 
 18.–20. 11.: „Kudykam po rozvo-

du“ (bude upřesněno) 
 17. 12.: Rodinná bohoslužba pl-

zeňského okrsku (Pzeň KVK)  
Radek Jonczy 

 

Křesťanský domov (MSS) 

Plány do konce roku 
 Konference mužů: Hledá se Otec 

(Resort Beskyd; 4.–6. 11. 2016) 
 Poslední setkání Lektorského cyk-

lu Výzvy lásky (Resort Beskyd; 2.–
4. 12. 2016)  

 
Plány na rok 2017 

 Opět konference mužů v Resortu 
Beskyd v termínu 20.–22. 10. a 
Víkend otců s dětmi v termínu 
19.-21. 5. 2017 

 Manželská setkání (Beskyd; 23.–
30. 7.) 

Martin Žůrek 
 

Kresťanský domov (SZ) 

Plány do konca roka 
Oddelenie kresťanského domova 
organizuje v spolupráci s manželmi 
Ľudkom a Adrikou Činčalovcami zo 
zboru Trenčín na konci mesiaca 
október celoslovenskú tzv. rodinnú 
víkendovku s Mojmírom a s Ilon-
kou Voráčovcami na Štrbskom ple-
se, kde sa bude hľadať všetko to, 
čo uľahčuje komunikáciu medzi 
manželmi a v rodinách.  

Daniel Márföldi 
Sociální služba 

Plány do konce roku 
Máme před sebou několik zajíma-
vých a užitečných akcí. Školení 
těch, kteří slouží v sociální oblasti a 
uskutečňují různé prospěšné pro-
jekty, dále výroční setkání diakonů 
z ČS a v Praze seminář pro rodiny, 
které o někoho z blízkých pečují. 
Průběžné budeme pomáhat s vy-
tvářením sociálních projektů na 
příští rok a následně je budeme 
posuzovat a navrhovat finanční 
dotace.  

Plány na rok 2017 
V oblasti sociální práce chceme 
společně s Petrklíčem rozvíjet ino-
vativní domácí pečovatelskou a 
asistenční službu. V oblasti diako-
nie se chceme zaměřit na službu 
neaktivním členům a členům, kteří 
církev opustili.   

Daniel Hrdinka 

Oddělení zdraví 

Plány do konce roku 
Příprava na slavnostní bohoslužbu 
u příležitosti 20. výročí založení 
Klubů zdraví v naší unii. Setkání se 
uskuteční v Ostravě ve dnech 18.–
20. 11. 2016 (Seminární centrum 
akademie, Hrušovská 16). 
 

 Plány na rok 2017 
V roce 2017 připravujeme Křesťan-
skou lékařskou konferenci. Pro-
běhne 20. a 21. 5. v modlitebně v 
Olomouci. Tématem je lékař–
křesťan a etika v lékařské praxi.  
Dále plánujeme motivační setkání 
pro vedoucí zdraví, vedoucí KZ a 
všechny, kteří mají blízko ke zdra-
votní misii (zaměřeno na ostravský, 
třinecký, frýdecký a olomoucký 
okrsek) - 23. 9. 2017; Ostrava-
Svinov.  
Na příští rok plánujeme cílenou 
snahu o posílení zdravotně-misij-
ních týmů v jednotlivých okrscích 
pro ještě efektivnější realizaci 
úspěšné aktivity prvního kontaktu 
HEALTH EXPO (program Životní styl 
a zdraví) a následné služby Klubů 
zdraví.  

Bohumil Kern, Josef Kubík,            
O. Libotovská, R. Uhrin 

Generace 50+ 

Plány na rok 2017 
U příležitosti Mezinárodního dne 
seniorů plánujeme slavnostní bo-
hoslužbu v Praze na Smíchově (v 
sobotu 7. října). 
Jinak jsou pro nás „klíčové“ všech-
ny pobyty. 
 21–28. května 2017 v Podhájské 

na Slovensku 
 18 –25. června Sůkenická I 
 25. 6.–2. 7. Sůkenická II 
 Termín do Poděbrad bude upřes-

něn. Jednalo by se o září, také 
týdenní pobyt. Účast přislíbil bra-
tr Kysílko. 

Miroslav Starý 

Kaplanská služba 

Plány na rok 2017 
V roce 2017 ukončí svoji přípravu 
na práci první adventistické kap-
lanky v Armádě ČR Jana Plicková a 
mimořádně důležitým úkolem kap-
lanské služby je získat na Slovensku 
první pracovní místo ve vězení pro 
adventistického kaplana.  

Pavel Zvolánek 



Služba žen 

Plány do konce roku 
Oddělení služby žen by rádo do 
konce roku doplnilo webové strán-
ky o materiály pro skupinky, které 
jsou různě rozsety v rámci unie.  
 

Plány na rok 2017 
Opět budeme pokračovat ve víken-
dových konferencích v rámci jed-
notivých sdružení, plánujeme lo-
kální setkání (Praha, Brno) a pak 
máme před sebou jednu výzvu s 
chvěním, kterou ale ještě prozrazo-
vat nebudeme... 

Renáta Chlebková 

Oddělení diakonie (MSS) 

Plány do konce roku 
Právě jsem začal objíždět jednotli-
vé okrsky, kde máme setkání všech 
diakonů a zájemců o tuto tematiku 
z daného okrsku. V průběhu října, 
listopadu a začátku prosince bych 
se měl tedy teoreticky setkat se 
„všemi“ diakony ve sdružení.  
 

Plány na rok 2017 
Na 21. až 23. dubna 2017 plánuji 
opět setkání diakonů z celého 
sdružení v Kroměříži s tematikou 
„hendikepovaných lidí“ (nemáme 
ještě název), kde bude hostem bra-
tr Slowík a jeho hosté a spolupra-
covníci. Na podzim opět setkání s 
diakony po okrscích.  

Jan Dymáček 
 

Oddelenie diakonie (SZ) 

Plány do konca roka 
Myslím si, že oddelenie diakonie  
(v SZ) ako také, prežíva dlhodobo 
krízu. Dôvodov je veľa... Som toho 
názoru, že toto oddelenie je po-
trebné celkovo „revitalizovať“, ide-
ovo i personálne (potreba vytvore-
nia užšieho tímu, prípadne zamest-
nať človeka, ktorý by mal toto od-
delenie na starosti aspoň na pol 
úväzku). Je potrebné vytýčiť 
v  rámci možností nové, aktuálne a 
realistické ciele. Tu myslím napr. 
na sociálnu službu v rámci cirkvi, 
ale aj smerom „von“,  o ktorej sa 
(aspoň na Slovensku)  pomerne 
často hovorí. Čo sa týka činnosti 
oddelenia diakonie v rámci CSU, 
robíme kroky, ktoré by napomohli 
činnosti tohto oddelenia formou 
výmeny skúsenosti a vzájomnej 
„technickej podpory“. Nápomoc-
nou v diakonskej službe by mala 
byť v tomto smere aj nová 
„príručka pre diakonov“, vďaka 
českým kolegom (ak sa podarí, tak 
svetlo sveta uzrie aj slovenské vy-
danie).  

Oliver Popovič 

Klub Pathfinder (ČSU) 

Plány do konce roku 
 Setkání s vedoucími oddílů.  
 Krátká videa pro podporu oddílo-

vé náplně – Kompas.  
 Hledání vhodného místa pro 

Camporee EUD.  
 Práce na vizi 2021.  
 Přípravy k realizaci kurzu Master-

guide.  
 

Plány na rok 2017 
 Sněm Klubu Pathfinder a s ním 

spojené směrování KP.  
 Vytvoření a realizace třetího 

stupně vzdělávání vůdců – Mas-
terguide (instruktorský kurz).  

 Česko-Slovenské Camporee.  
David Čančík 

 

Klub Pathfinder (MSS) 

Plány do konce roku 
 Speciál o fotografii a tvorbě videa 
 Závěr rádcovského kurzu 
 Múzička 
 PTD Pathfinder  
 

Plány na rok 2017 (první pololetí) 
 Sněm 
 Vůdcovský kurz 
 PTD Pathfinder 
 Helfštýn 

Lukáš Jureček 
 

Klub Pathfinder (SZ) 

Plány do konca roka 
Vedenie Klubu Prieskumník-
Pathfinder sa chystá dokončiť kurz 
radcov a úspešným absolventom 
odovzdať certifikáty a nášivky rad-
cov. Tiež bude pripravovať kurz 
vodcov a Masterguide, ktoré začnú 
začiatkom budúceho roka.  
 

Plány na rok 2017 
Na rok 2017 plánujeme v spoluprá-
ci s KP v ČR pripraviť a zrealizovať 
ako kurz pre inštruktorov Master-
guide, tak aj Č-S camporee na Mo-
rave, spoločný Č-S špeciál vodcov a 
tiež zapojenie do špeciálu vodcov 
Masterguide v Rumunsku. Okrem 
toho ešte letný tábor pre deti, kto-
rénemajú v okolí Klub Pathfinder a 
tie, ktoré úspešne vyplnili detský 
internetový alebo korešpondenčný 
kurz.  

Jozef Plachý 


