
Zpráva o činnosti 
Poradního odboru pro děti a rodinu Královéhradeckého seniorátu ČCE v roce 2015

pro 1. zasedání 48. konventu výše jmenovaného seniorátu

Složení odboru: 
Marek Bárta, Ilona Havlíčková, Marcela Molnárová, David Najbrt, Ivana Potočková, Blanka Víznerová, 
Jana Žárská a Radim Žárský. V létě jsme za nového – spíše dopisujícího – člena oboru povolali Jakuba 
Kašpara.

Schůze odboru: 
V letošním roce jsme se sešli dvakrát. V červnu na faře v Šonově a v září na faře v Semonicích – vždy v 
sobotu ráno u snídaně, která se pokaždé protáhla až těsně před poledne.  

Pořádané akce: 
Jarní seniorátní den dětí a rodin ve Vrchlabí v neděli 17.5.2015.
Začali jsme bohoslužbami, při kterých bylo přítomno 105 lidí, z toho 41 dětí. Bohoslužby začaly v 10h a
vedl je farář Tomáš Molnár z Trutnova. Jeho kázání o pouštění chleba po vodě a o tom, že pokud se podle
doporučení Písma nebudeme řídit, hrozí smrt mnohým „močících na stěnu“ zaujalo svou výpravností i
expresivitou. Bylo dobře srozumitelné i zapamatovatelné. 
Po bohoslužbách nás čekal vynikající oběd, při němž byl k výběru naprosto dokonalý guláš i velmi chutná
vegetariánská krmě. Dostalo se téměř na všechny a někteří si dokonce i vícekrát přidávali. Bylo k výběru
mnoho nápojů včetně piv! Oběd byl vskutku podařeným kulinářským zážitkem. 
Po krátké pouze po obědě bylo na programu divadlo pro děti – africké pohádky. Během divadla probíhal
program pro dospělé o férovém obchodě Fairtrade s Magdalenou Jelínkovou, ředitelkou obchůdku Jeden
svět.  Po divadle a  přednášce jsme šli  na exkurzi  Krkonošského centra  environmentálního vzdělávání
KRTEK,  vedenou  Jakubem Kašparem.  Dostalo  se  nám výkladu  z  úst  nejzasvěcenějších.  Po  návratu
připravili Klára Chlápková a Jana Michlová ze sdružení Támar pro děti skvělý program „Příroda jako
Boží dar“ na dětském hřišti, které v nedávné době díky jejich sdružení vzniklo na farní zahradě. Děti si
program velmi užily. 

Děkujeme sboru ve Vrchlabí za poskytnutí celého areálu domu i zahrady a ze krásné bohoslužby, výtečný
oběd a průběžné občerstvení a zejména za velmi milé zacházení s námi! Bylo vidět, že ve sboru pomáhalo
spousta lidí. I to samo o sobě bylo dobrou zvěstí. 

Podzimní víkendové setkání rodin s dětmi v Bělči nad Orlicí 2. - 4.10.2015
Účast  byla  poměrně  hojná  i  přes  potíže  s  pozdě  posílanými  pozvánkami,  kteréžto  bylo  zaviněno
nerozcvičeností nového předsedy odboru. Někteří lidé přijeli jen na sobotní program a nedávali si třeba
ani jídlo, a proto je těžké přesně říci, kolik lidí se setkání vlastně zúčastnilo. Jídlo a nocleh si objednávalo
81 lidí. V sobotu odpoledne nás proto mohlo být včetně dětí přes 90. 
V pátek večer jsme začali večeří, po níž následovala pobožnost Davida Najbrta o tom, jaké vlastnosti a
emoce ze sebe máme „svlékat“ a které si je dobré naopak „oblékat“. Následovalo promítání z Arménie
Zdeňky Hejzlarové. 
V sobotu ráno jsme po snídani zahájili pobožností Tomáše Molnára o tom, kterak je lepší řídit se přísnými
naučeními rodičů než se nechávat rozmazlovat rodiči falešně milujícími. Program o pěstounské péči s
Valentovými, kteří mají dvě svoje děti a tři adoptované a hudební dílna pro děti vedená panem Štursou
proběhly dopoledne. Po obědě jsme začali po krátké pauze  ve 14h hrami pro děti a střelbou z luků.  V půl
čtvrté byla beseda s Ramehem a Raniou ze Sýrie, kteří vyprávěli o svých zkušenostech přistěhovalců.
Zároveň v tuto dobru probíhal program pro děti: zdobení perníčkových domečků, které připravila Irena
Pytlíková a vyrábění hudebních nástrojů, které připravila Ivana Potočková. Večer jsme po večeři zakončili
zpěvem písní ze zpěvníku Svítá a povídáním v jídelně. 
V neděli ráno jsme jeli na bohoslužby do Třebechovic pod Orebem, které vedl Marek Bárta a kázal o tom,
že život je jako láhev od okurek a záleží na tom, čím jej vyplníme. Při bohoslužbách pomáhali Jitka
Weinfurterová a Jan Mostecký. 



Setkání se většinově velmi líbilo a bylo považováno za zdařilé. 

Finance: 
Za program (materiál, cestovné a honoráře účinkujících) jsme vydali: 
Seniorátní sbírka na podporu pobytu v Bělči nad Orlicí:  24.568,-- Kč (včetně loňského zůstatku)
Za pobyt a program (materiál, cestovné a honoráře účinkujících) jsme vydali: 8.850,-Kč
V prasátku zbývá: 15.818,-- Kč

Plánovaná setkání v roce 2015: 
Jarní setkání 8. 5. v Hronově
Podzimní setkání 30.9. - 2.10. 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 připravě 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.  Závěrem je  potřeba  poděkovat  i  všem členům PODR -  pracují  skvěle,  jsou
schopní velmi dobře kooperovat a zároveň jsou samostatní a iniciativní. Předseda odboru je členy odboru
nadšený! 

Za Poradní odbor pro děti a rodiny
Marek Bárta, předseda

https://www.facebook.com/PODRHK
http://kralovehradecky-podr.evangnet.cz/

