
TISK 12

Zpráva o přeshraniční spolupráci s Wigtown And Stranraer  Presbytery ve Skotsku 
pro 4. zasedání 48. konventu Královéhradeckého seniorátu ČCE 

konané 10. 11. 2018 v Hradci Králové

Jména těch, kdo se na naší straně na spolupráci se Skoty podílejí: 
Marek Bárta,  Jarmila  Borecká,  Daniel  a  Ilona Havlíčkovi,  Aleš  Hoffman,  Zdeněk Hojný,  Luboš Hovorka,
Tomáš a Tomáš Hudcovicovi,  Diana Kalášková, Jakub Kašpar,  Michal Kitta,  Tomáš a Marcela Molnárovi,
Vladislav a Iva Potočkovi, Irena a Jiří Pytlíkovi, Pavla Šašinková, Radim a Jana Žárští a ti, kdo nám pomohli
prováděním po sborových prostorách: Filip Čapek, Aleš a Jan Mostečtí, Tomáš Vítek. Autor zprávy se dopředu
omlouvá, pokud na někoho zapomněl.  

Komunikace skupiny: 
Probíhala výhradně přes e-maily a telefonicky. Koordinátorem komunikace a navrhovatelem základní kostry
programu byl Marek Bárta.  

Jména dvanácti sester a bratří, kteří k nám přijeli: 
Stephen (Steve) Flower ze sboru v Leswalt, Elisabeth (Lis) a Philip (Phil) Burton a Peter (Nick) Ward ze sboru
v Kirkcowan, Isobel Irving a John Burnss ze sboru z Trinity church,  Alice Dawson ze sboru ve Whithorn,
Maureen (Mo) McKinlay a Ann Rodgers ze sboru v Inch, Annette Torbet  ze sboru Sandhead, Alastair Hannay
ze sboru v Luce Valley a Peter Howard ze sboru v Kirkmaiden; 

Ubytování obětavě zajišťovali:

Marcela Borecká v Semonicích pro 4 dámy, Stupkovi v Trutnově pro tři muže, Molnárovi na faře v Trutnově
pro jednu dámu, dva bratři byli ubytovaní na husitské faře naproti faře evangelické v Trutnově, kam chodili na
jídlo, dva lidé bydleli u Havlíčkových v Ledcích, na víkend byl ubytovaný skotský farář žijící v Praze, David
Sinclair s manželkou ve vikárce v Náchodě.

Návštěva našich skotských přátel od  4. do 11. června 2018 probíhala takto: 
Pondělí 4. 4.: Přílet 20:00 (na letiště Marek Bárta spolu s Tomášem Molnárem a Davidem Sinclerem) 

transport do Husova Domu 

Úterý 5. 6.: 10:00 prohlídka Prahy za pomoci Davida Sinclera
12:00 oběd
16:00 odjezd z Prahy (transport po zacpané dálnici zajišťovali Marek Bárta a Tomáš Molnár) 
19:00 večeře na faře v Semonicích (zajišťoval Radim a Jana Žárských spolu s Andrejsovými, Jarmilou 

Boreckou a dalšími lidmi ze semonického sboru, opulentní raut, zpívání anglických písní zajistil 
Radim Žárský s mládežníky z Tensingu)

Středa 6. 6.: 9:00 Semonice – kostel – morning prayer 15 min + prohlídka kostela (Radim Žárksý)
10:00 Josefov - kasematy –  prohlídka v angličtině
11:45 Josefov - středisko Diakonie ČCE 
13:00 oběd na Na Sýpce – Kuks
14:00 – 15:00  prohlídka Kuksu 
16:00 – 17:00  návštěva Diakonie ve Dvoře Králové (prováděl nás br. ředitel Zdeněk Hojný) 
17:30 prohlídka sboru ve Dvoře Králové (přivítali nás farář Aleš Mostecký a jeho syn Jan)
18:00 jednoduchá večeře, kterou jsme dostali zadarmo z diakonie – velmi chutná!
 

Čtvrtek: 7. 6. 8:45 Náchod – Sociální a zdravotní střední škola – EA 
11:00 v náchodské evangelické modlitebně (výklad o historii sboru a Náchoda připravila Pavla 

Šašinková) 
12:00 oběd ve sboru 
13:00 prohlídka města a zámku 
16:00 Betanie – Diakonie (rozhovor s vrchní sestrou paní Evou Petránkovou) 
17:00 procházka po Dobrošově
18:00 večeře Jiráskova chata (celý den zajišťovali program Pavla Šašinková, Jiří a Irena Pytlíkovi a další 

sestry a bratři z náchodského sboru) 



Pátek 8. 6.: 9:30 Krtek – Vrchlabí 
11:00 Herlíkovice – prohlídka areálu a kostela
12:00 Oběd v Horském Domově
14:00 Stezka Korunami stromů v JL – Hoffmannovy boudy
16:00 Janské Lázně – prohlídka střediska + kafe s moučníkem
17:30 Trutnov – park – válka 1866
18:00 večeře v Trutnově ve sboru (celý den zajišťovali Tomáš a Marcela Molnárovi a sestry a bratři z 

trutnovského sboru) 

Sobota 9. 6.: 9:30   Hvězda  (skalní  město, kaple a restaurace), možnost sejít pěšky do Ameriky
11:00  návštěva  našeho  sboru  setkání se  členy sboru (káva, čaj) 
12:30 oběd v restauraci v Otovicích 
14:00 prohlídka  kláštera  procházka  klášterní  zahradou 
15:30 návštěva  broumovského  pivovaru
17:00 odjezd  do  Hronova
18:00 Hronov – setkání se sborem a večeře (Večeři zajišťoval Michal Kitta a bratři a sestry z hronovského

sboru)

Neděle 10. 6.: 10:00 Šonov – bohoslužby (kázal Michal Kitta) 
12:00 oběd na faře (oběd zajišťovali sestry z náchodského – šonovského sboru) 
13:30 koncert Augenblick
16:00 diskuse o budoucnosti naší spolupráce 
17:00 výlet po Novém Městě nad Metují s průvodcem Lukášem Hylským
18:00 večeře v Rajské zahradě

Pondělí 11. 6.: 9:00 odjezd do Prahy 
10:00 Bohuslavice nad Metují – prohlídka kostela a setkání s panem místostarostou 
11:00 Klášter nad Dědinou – prohlídka kostela 
12:00 oběd v Klášteře nad Dědinou (který zajistili Havlíčkovi – vynikající!) 
13:00 prohlídka muzea Betlémů v Třebechovicích (objednala Ilona Havlíčková)
13:30  prohlídka kostela v Třebechovicích (provedl nás br. farář Filip Čapek)
14:30 prohlídka kostela a sboru v Hradci Králové (provedl nás a kafe a čaj a sušenky nám připravil br. 

farář  Tomáš Vítek)
15:30 odjezd do Prahy
18:30 příjezd na letiště      
20:50 odlet

Po celou dobu vozili naše skotské hosty půjčenými devítimístnými Volkswagny Tomáš Molnár a Marek Bárta,
kterého vystřídali ve čtvrtek Aleš Hoffman a v sobotu Radim Žárský. Na dopravě a přibližování hostí k velkým
autům se podíleli také Havlíčkovi a Jarmila Borecká. 

Vyúčtování: 
Náklady:  vstupné 13.686,-- Kč, občerstvení 18.752,-- Kč, nafta 6.980,10 Kč, parkovné 240,-- Kč, cestovné,
známky 225,-- Kč, vypůjčení aut 14.520,-- Kč, ubytování Praha 6.600,-- Kč = celkem 61.003,10 Kč
Dary: Skoti 27.300,-- Kč, Češi 1500,-- Kč
Náklad seniorátu po odečtení darů: 32.203,10 Kč

Plánovaná setkání v roce 2019: 
Nevíme přesně kdy, ale měla by do Skotska odcestovat podobně veliká skupina,  jakou jsme hostili  my na
podobně dlouhou dobu. Klíč k výběru členů této české výpravy ještě hledáme. 

Poděkování: 
Všem,  kdo  se  na  přípravě  a  průběhu  návštěvy  našich  skotských  přátel  jakkoliv  podíleli  patří  veliký  dík!
Domníváme se, že tato spolupráce nás spojuje nejen se Skoty ale i mezi sebou navzájem v našem seniorátu.
„Host do domu, Bůh do domu.“ Díky skotské návštěvě jsme se mohli spatřit novýma očima. Díky Bohu za to! 

Za skupinu pečující o vztah se skotským seniorátem Wigtown a Stranraer                    Marek Bárta


