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Zpráva o činnosti  
Poradního odboru pro děti a rodinu Královéhradeckého seniorátu ČCE v roce 2019 

pro 1. zasedání 49. konventu výše jmenovaného seniorátu 
 
Složení odboru:  
Sestry Ilona Havlíčková, Ivana Potočková, Irena Pytlíková a Jana Žárská a bratři Marek Bárta, 
Michal Jouda, Jakub Kašpar a Radim Žárský. 
 
Schůze odboru:  
V letošním roce jsme se sešli dvakrát: poprvé v neděli 12. 5. při jarním setkání rodin s dětmi v 
Šonově na evangelické faře a podruhé v neděli 14. 8. na faře v Semonicích.  
 
Pořádané akce:  
 
Jarní seniorátní den dětí a rodin v Šonově v neděli 12. 5. 2019 
Začali jsme bohoslužbami, při kterých bylo přítomno přibližně šedesát pět lití, z čehož asi polovina 
byly děti. Bohoslužby začaly v 10h a vedl je farář Michael Erdinger. Jeho kázání s nalepováním 
postaviček do jednotlivých obrázků kostelů v seniorátu, které dobře ukazovalo, že do kostela patří 
všichni a že Ježíš zve každého, bylo dobrou zvěstí evangelia.  
Po bohoslužbách a po společném obědě zájemci vyslechli poutavé vyprávění Michaela Erdingera      
o jeho zkušenostech s krajanskými sbory na Ukrajině. Pro děti byla připravená šipkovaná v pralesní 
úpravě farní zahrady a skákací hrad upozorňující mimo jiné i na blížící se volby do evropského 
parlamentu. Od 15h bylo v kostele vynikající vystoupení Víti Marčíka, kterého se účastnilo na dvě 
stě lidí.  
Počasí nám dopřálo zejména k přípravám celé akce docela dobrodružné čelení a vzdorování dešti a 
větru, proto jsme mohli zapůjčený nafukovací stan udržet vzpřímený jen díky píli, vytrvalosti a 
osvědčování víry. Je potřeba vyjádřit dík nejen místnímu sboru za příjemné pohostinství a dobrý 
oběd, ale i všem, kdo setkání připravovali, neb se celý den i přes vrtochy počasí díky nasazení všech 
zúčastněných a díky Boží ochraně velmi vydařil.   
 
Podzimní víkendové setkání rodin s dětmi v Bělči nad Orlicí 4. - 6. 10. 2019  
Účast byla hojná i přes deštivé a chladné počasí. Celého pobytu se zúčastnilo 14 rodin (z toho dvě 
jen na jednu noc /Bártovi a Molnárovi/) a 5 rodin přijelo pouze na sobotní program. Nelze přesně 
říci, kolik lidí se programu v průběhu celého víkendu účastnilo, protože někteří lidé si nedávali ani 
oběd. V sobotu si oběd koupilo 65 lidí. Příspěvek na ubytování jsme platili těm, kdo se včas 
přihlásili: 100,-Kč za osobu a noc. Celkem jsme za podporu ubytování vydali 8.700,-Kč.    
V pátek večer jsme začali večeří, po níž následovalo uvítání a přestavování přítomných. Tečkou 
společného programu byla pobožnost Tomáše Molnára, na jejímž začátku mile vzpomněl na našeho 
někdejšího předsedu a faráře Aleše Mosteckého. Po pobožnosti se děti společně dívaly na film a 
dospělým promítal Jiří Pytlík obrázky ze seniorátní červnové návštěvy Skotska.  
V sobotu ráno jsme po snídani zahájili krátkým ztišením, které vedl Marek Bárta, při němž jsem si 
za zvonění zvonku přeříkali Desatero. Následoval program pro každou ze zúčastněných generací 
zvlášť: děti natáčely krátké filmy na téma „epidemie“, jiné děti měly možnost střílet z luků a ze 
vzduchových pistolí a dospělí si povídali s naším hostem, ředitelem národního parku Krkonoše, 
Robinem Böhmischem o Arménii. Ve tři hodiny, po obědě a po siestě, kterou některé děti trávily na 
šlapadle na rybníce,  pokračoval odpolední program: děti mohly dál pracovat na svých videích či se 
věnovat výtvarné dílně. Většina přítomných i k té příležitostí speciálně dorazivších se účastnila 
vystoupení kapely Epydemye (www.epydemye.cz). Po koncertě následovala beseda se členy kapely. 
Po večeři nám před večerní pobožnosti nejstarší děti promítly svá videa. Ke zhlédnutí jsou na You 
Tube. Po pobožnosti, při které Jakub Kašpar vyprávěl o odvaze víry, se dospělí odebrali k 
představování knížek, které nás v poslední době zaujaly a také k ochutnávání vín. Děti znovu mohly 
sledovat film.  
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Bohoslužby se konaly v neděli ráno od 10:00 v Třebechovicích pod Orebem, při kterých slovem           
a vedením posloužil bratr farář Jaromír Strádal.  
Setkání se většině lidí velmi líbilo a bylo považováno za zdařilé.  
 
Finance:  
K 31. 12. 2018 bylo na kontě našeho odboru 6.407,-Kč. Seniorátní sbírka na podporu říjnového 
pobytu rodin v Bělči nad Orlicí činila letos 16.047,-Kč. (Na příklad před dvěma lety vynesla sbírka 
12.243,- Kč.) 
Také jsme v roce 2018 zažádali o seniorátní mikrogrant, který nám SV přidělil v plné výši: 5000,-
Kč na cestovné Víti Marčíka (honorář za jeho divadlo 10.000,-Kč uhradil farní sbor v Náchodě-
Šonově), 500,-Kč za půjčení stanu do Šonova a 10.500,-Kč na honoráře kapely Epydemye a na 
cestovné pana  Robina Böhmische. 
Při koncertu kapely Epydemye se vybralo na práci PODR ještě 1.740,-Kč 
Za příspěvek na ubytování jsme letos vydali 8.700,-Kč.  
 
Všem dárcům, kteří přispěli na seniorátní sbírku i těm, kteří přispěli při sbírce v Bělči moc 
děkujeme! Práce PODR je důležitá a je dobře, že na ní máme peníze! Díky Bohu!!!  
 
 
Plánovaná setkání v roce 2020:  
Jarní setkání 17. 5. v Klášteře nad Dědinou  
 
Podzimní setkání chceme udělat tak, aby nekolidovalo se sjezdem mládeže, tedy buď 2. - 4. 10.       
a nebo  9. - 11. 10. 2020  a to opět v Bělči nad Orlicí. 
 
Fotky z akcí:  
Web poradního oboru: http://kralovehradecky-podr.evangnet.cz/ 
Facebook: https://www.facebook.com/PODRHK (Poradní odbor pro děti a rodiny 
Královéhradeckého seniorátu ČCE – komunita) 
 
Poděkování:  
Děkujeme všem, kdo se podíleli na přípravě a průběhu akcí pořádaných naším poradním odborem    
a také děkujeme všem, kdo práci s dětmi v našem seniorátu jakkoliv podpořili a podporují. 
Děkujeme i účastníkům všech akcí za vnášení dobré, vstřícné a přitom upřímné atmosféry. Závěrem 
je potřeba poděkovat i všem členům PODR - pracují skvěle, jsou schopní velmi dobře kooperovat a 
zároveň jsou samostatní a iniciativní. Zvláštní dík patří po odchodu Aleše Mosteckého Janě Žárské, 
která je nyní tichým motorem dění v odboru! Díky, Jano!!!  
 
 
 
Za Poradní odbor pro děti a rodiny 
         Marek Bárta 
 
 


