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kandidáti do staršovstva 2023-2029, 
volíme devět členů z osmnácti a pět náhradníků

1. povolání, věk (klidně přibližný) 
2. Co ve sboru zatím děláte...
3. Co máte na našem sboru rádi...
4. Čím byste chtěli sboru pomoci, prospět, nabídnout mu ze sebe...

Eliška Sedláčková 

1. seniorka, 71 let

2.-4. v letech 2017-2023 ve 
staršovstvu; Křesťanská 
služba; Kůrovec; Alfa+ beta; 
příležitostná výzdoba kostela; 
pomoc při vaření kávy

.

Mirka Priknerová 

1. V současnosti jsem už v 
důchodu, dřív jsem pracovala 
jako učitelka ekonomických 
předmětů a účetnictví na 
střední škole. 68 let.

2. Jsem již několikáté období 
členkou staršovstva, věnuji se 
ekonomickým a účetním 
otázkám, spolu s dalšími 
sestrami tvoříme kuchyňský 
tým na kurzech Alfa, podílím 
se na organizačním zajištění 
nešpor.

3. Na našem sboru mám ráda 
jeho pestrost a otevřenost.

4. Ráda bych ekonomickou 
štafetu předala někomu 
mladšímu a věnovala se např. 
práci na sborové kartotéce..

Karel Kolínek 

1. projektant, 52 let

2. v Betlémském kostele 
pomáhám s tiskem a občas  
tam mám službu

3. že se můžu chlubit do jak
pěkného kostelíka to chodím 
a že se tam taky pěkně káže, 
tak jak to má napsaný na 
svém štítu - k vyučování, 
k napomenutí, k radosti.

4. budu rád užitečný

Václav Matoulek

1. důchodce, 71 let

2. Snažím se pomáhat 
udržovat chod sboru, aby plnil 
své poslání a abychom se v 
něm rádi společně scházeli.

3. Neuzavřenost, rozmanitost 
názorů.

4. Kromě pomoci k fungování 
sboru uvnitř i navenek, což je 
nejdůležitější, pomoct 
nezapomínat na jeho 
charakter, který mu dávali 
naši předkové.

Jakub Marek 

1. pastorační pracovník a 
restauratér. 44 let.

2. Jsem presbyter, člen 
technické komise a nově také 
pastorační pracovník, což v 
sobě skrývá různé 
administrativní, správcovské, 
technické, finanční, grafické, 
nástěnkářské a jiné činnosti. A 
snad i trochu pastorační.

3. Lidi.

4. Chtěl bych přispět k tomu, 
aby se tu ostatní cítili dobře. 
Třeba dobrým zvukem v 
kostele nebo šířením dobré 
nálady.
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Katka Stará 

1. koordinátor/ka zakázek v 
Poclain Hydraulics, 42 let

2. Ve sboru zatím občas 
vezmu službu v kuchyni, jinak 
nic moc 

3. lidi, radost a pokaždé se 
těším na kafe na faře 

4. Zatím se rozkoukávám, ale 
mám blízko ke starší 
generaci... tak možná tam 
povede cesta, uvidíme, co mi 
Pán přinese do cesty:-) 

Pavel Wolf

1. pracuji jako sanitář 
operačních sálů ve FN u sv. 
Anny a je mi 48 let
 
2. Ve sboru vybírám 
předplatné, prodávám 
církevní tiskoviny a knihy, 
občas se zapojím mezi 
pořadatele Hudebních nešpor.
 
3. Na našem sboru mám rád 
rozmanité a přátelské 
společenství, kterým mohu 
sdílet víru v jednoho Pána
 
4. Hodlám dál věnovat čas 
dosavadní činnosti, a pokud 
budu do staršovstva zvolen, 
jednat a hlasováním 
prosazovat tradiční hodnoty 
evangelického sboru
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Jakub Ventruba 

1. oční lékař, 45 let
 
2. člen staršovstva, člen 
dozorčí rady Diakonie ČCE

3. společenství, faráře, 
kamarády, blízké, formu 
zbožnosti, fajn atmosféru

4. dobrou náladou a 
samozřejmě péčí o oči :-)

Petra Vrbková 

1. projektant městského 
odvodnění, 46 let

2. V současné době nejsem 
příliš aktivní členkou. Kromě 
bohoslužeb se účastním 
pouze modlitební skupinky a 
občas zajdu na Čtvrtek!

3. Náš sbor je plný skvělých 
lidí a já se s nimi ráda 
setkávám.

4. Své uplatnění ve sboru 
zatím spíše hledám. Ráda 
bych se zatím rozkoukala 
třeba jako náhradník...

Dana Bärová

1. Je mi 48 let a pracuji jako 
zdravotní sestra na anestezii 
FNB Obilní trh.

2. Ve sboru se účastním 
různých setkání, mám ráda 
zejména ta neformálnější, při 
kterých se můžeme jako 
členové sboru trochu poznat.

3.-4. Ve sboru se učím, 
snažím se naslouchat, snad 
někdy trochu pomoct.
V poslední době procházím 
poměrně těžkým životním 
obdobím, překvapilo mě kolik 
lidí ve sboru bylo ochotných 
vyslechnout mé problémy, 
snažit se povzbudit, pomoct.. 
Za tu podporu jsem moc 
vděčná a teď, když přišla 
nabídka kandidovat, beru to 
jako výzvu, jak udělat něco 
aktivně pro sbor.
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Pavel Janeček

1. učitel, 41 let 

2. varhanní doprovod 
bohoslužeb

3. Ve sboru jsem rád protože 
mám pocit, že tu potkávám lidi 
podobných hodnot, se 
kterými se mohu sdílet, 
povzbuzovat, přemýšlet o víře 
nebo se zasmát. Těšívám se 
na kázání, povídání u kafe, 
společnou modlitbu. Líbí se mi 
Kurzy alfa, Biblické hodiny 
nebo nově Čtvrtek! Jsem 
vděčný za možnost setkávat 
se spoustou obětavých a 
inspirativních lidí. 

4. Aktuálně asi jen tím, čím 
pomáhám. 

Jozef Boroš

1. IT konzultant, 48 let

2. Technická komise, webové 
stránky, správa poštovních 
skupin, kartotéka

3. Na našem sboru mám rád 
otevřené společenství, které 
mi dodává naději a upevňuje 
moji víru. 

4. Chtěl bych pomoci 
přetvářet sbor, aby byl 
přitažlivý více lidem dnešního 
moderního světa.
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Ester Malachová

1. profesí jsem dětská sestra, 
pracuji v Dětské nemocnici 
Brno, v lůžkové části na dětské 
interně v trojsměnném provozu, 
62 let

2. Ve sboru patřím do týmu 
učitelů nedělní školy, na starosti 
mám skupinu nejmladších dětí. 
Dlouhé roky jsem byla členkou 
sborového pěveckého 
seskupení Cantate Domino, nyní 
jsem rozšířila řady Kúrovce.

3. Vážím si možnosti účastnit se 
bohoslužeb také v Betlémském 
kostele, i když je zde účast 
skromná. 

4. Nemám zatím úplně jasno, s 
čím ve sboru prospět, spíše se 
řadím do pozice - "Ferda 
mravenec - práce všeho druhu" 
:-D . Čas ukáže....

Vladimír Ptáček

1. zeměměřič (geodet), 57 let

2. Poslouchám kázání. Občas 
jsem pomohl s technickými 
věcmi, náležejícími do oblasti 
geodézie či katastru.

3. Soudržnost, alespoň užšího 
jádra sboru. Různost 
osobnostních typů i povolání 
členů. Tradici a historii. 
Otevřenost příchozím.

4. Technické či právní 
poradenství.


