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DOROST 
 

VÝROČNÍ ZPRÁVA MLÁDEŽE / ZÁŘÍ – LEDEN 2018/19 
 

 

DOROST 
 

Mládež Křesťanského společenství Praha je 

členěna na tři skupiny. Dorost je pro ty 

nejmladší, tedy pro teenagery ve věku 12-15 

let. Scházíme se pravidelně každou středu od 

17 hodin ve sborové budově Na Žertvách. 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 

 

Chceme vám, rodičům našich mládežníků, 

stručně představit, co se na mládeži toto 

pololetí dělo a co připravujeme do budoucna. 

Je podle nás důležité, abyste věděli, co u nás 

vaše ratolesti zažívají 😊. 
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PRŮBĚH DOROSTU 

 

Naše středeční setkání většinou začínáme společnou hrou. Při hře nikdo nezůstane odstrčený, 

každý se může připojit a nově příchozí mládežníci díky tomu mají možnost instantního zapojení 

do kolektivu. Dorosťáci se také trošku zklidní a v tomto čase dorážejí i všichni opozdilci. 

Většinou následují chvály, kdy za hudebního doprovodu většího či menšího kalibru (většinou si 

ale vystačíme s kytarou), můžeme všichni společně děkovat Bohu, uctívat Ho a modlit se. 

Snažíme se dorosťáky vést k tomu, že čas chval není jenom o bezduchém opakování slov, která 

se promítají na zdi, ale jde o příležitost, kdy můžou Bohu říct to, co mají na srdci, můžou mu 

poděkovat za to co pro ně udělal a mohou se také modlit jedni za druhé. 

Na žádném dorostu nechybí krátká promluva na dané téma. Mládežníkům předáváme základní 

biblické pravdy (tentokrát to byly témata jako „Víra v Boha“, „Pokání“, „Učení o křtech“, 

„Vděčnost“, „Věrohodnost bible“ a další) a zároveň se pokoušíme mluvit o tématech, která jsou 

aktuální pro jejich věk a situaci. Jako příklad uvedu říjnové téma s názvem „Rodiče nejsou úplně 

blbí“, o které se postarala Laďka Havlová, nebo slovo Dity Frantíkové o „Nudných pasážích 

v bibli“ v lednu. 

Na kázání navazujeme diskuzí po skupinkách. Jedná se o velice podstatnou část našeho setkání. 

Po společném programu se rozdělíme do několika skupin přibližně o šesti dorosťácích. Ty se pod 

vedením jednoho, či dvou vedoucích odeberou do vlastní místnosti, kde je dobré prostředí pro 

sdílení a každý dostane prostor pro vyjádření svého názoru. Nekončí se ale pouze u povídání o 

slovu, ale jde o čas, kdy se můžeme bavit o životech mládežníků po všech směrech. Za vedoucí 

musím upřímně říci, že ne vždy se nám daří na skupinkách vytvořit takovou atmosféru, aby se 

zde mohli mládežníci svěřovat se vším co potřebují, ale usilovně se o to snažíme. Případně si 

s nimi povídáme jednotlivě po skončení oficiálního programu. Závěr skupinek je samozřejmě 

společná chvíle modliteb. Podělíme se o naše modlitební potřeby a společně se za tyto témata 

modlíme. 

Nedílnou součástí je i prostor pro sdílení svědectví, tedy toho, co jsme zažili s Bohem. Na to je 

čas na společném programu, ale i na skupinkách. Můžeme se navzájem povzbudit tím, co Bůh 

dělá.  

Po skončení skupinek se sejdeme opět ve společné místnosti, kde si můžeme dále, již neřízeně, 

povídat, hrát fotbálek nebo ping pong a k tomu všemu nám pomáhá menší či větší občerstvení. 

 
„Snažíme se vytvořit prostředí, kde budou mladí lidé budovat vzájemné vztahy, dozvídat 
se nové věci o Bohu a setkávat se s Ním, to vše úměrně jejich věku a potřebám.“ 
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Kristýna Říhová 
(nahoře uprostřed) 

Hlavní vedoucí našeho týmu. Pracuje na 

Českém statistickém úřadu a ráda si zajde ven 

s kamarádkami nebo poslouchá hudbu. 

Dvacet šest let života a devět let vedení 

dorostu jí obdařilo mnoho zkušenostmi a 

proto se stará o blaho všech dorosťáků i 

vedoucích. Organizuje programy a vše co je 

nutné. 

Lukáš Ondráček 
(nahoře vlevo) 

Je mi 21 let a studuji na VŠE v Praze, k tomu 

pracuji na částečný úvazek. Hraju na bicí a 

rád se podívám na nějaký film. Na dorostu 

jsem vedoucí třetím rokem. 

Honza Diviš 
(dole vlevo) 

Student grafického designu na střední škole. 

Je mu 17 let a rád maluje, kreslí, něco si přečte 

nebo se koukne na dobrý film. Jako církev 

nejčastěji navštěvuje CB Černý most a službě 

na dorostu se věnuje druhým rokem. Je velmi 

dobrým kazatelem! 

Štěpán Ptáček 
(nahoře vpravo) 

Dvacetiletý mladík, aktuálně nestudující, se 

chystá na ETS (Evangelický teologický 

seminář) a studium truhlařiny. Občas vyrazí 

do přírody a na něco vyleze. Rád sportuje, ale 

nepohrdne ani žádným hudebním nástrojem. 

Na dorostu působí již třetím rokem a výborně 

vaří! Ověřeno na několika přespávačkách. 

Matouš Neužil 
(dole vpravo) 

Nadějný student osmiletého gymnázia, 

vášnivý sportovec a milovník hor. To vše 

popisuje tohoto sedmnáctiletého muže. Na 

dorostu již dříve krátkodobě působil, od září se 

ale stal plnohodnotným členem našeho týmu.  

Deborka Jelínková 
(není na fotce) 

Chodí na SOŠ pro administrativu EU. Má za 

sebou 18 let života a půl roku vedoucování na 

dorostu. Miluje hudbu, čehož značně 

využíváme, takže Deborka často vede chvály – 

výborně zpívá i hraje na kytaru.

 

 

VEDOUCÍ 
 

Podstatnou součástí dorostu je tým 

vedoucích, který zajišťuje program, 

vedení skupinek a další nutnosti.  

Aktuálně sem patří 2 mladé slečny 

a 5 chlapců, ve věku od 17 do 26 let. 

Snažíme se, aby byl tým různorodý 

jak z věkového hlediska, tak i co se 

týče povahy a schopností. Myslím, 

že se nám to docela daří. 
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Nat Guttner 
(není na fotce) 

Navštěvuje Lauderovy školy, kde ho baví 

především matematika. Jinak se také věnuje 

grafickému designu, zpěvu nebo dokonce 

boxu. K našemu týmu se jako sedmnáctiletý 

připojil teprve v lednu. 

Daniela Urbanová 
(není na fotce) 

Dáda ke konci roku ukončila svoji službu na 

dorostu, především kvůli tomu, že se věnuje i 

mnoho dalším aktivitám (například služba 

dětem v Teen Challenge) a na dorost jí už moc 

nezbýval čas. Děkujeme jí za vše co na dorostu 

vykonala!

 

Jako vedoucí se snažíme mládežníkům věnovat nejlépe jak dovedeme. Pokud se například o něčem 

dorosťák svěří na skupince, nebo nadhodí určité modlitební téma za nějaký problém, pokoušíme 

se s ním dále o dané věci mluvit. Ne vždy se nám to ale perfektně daří a mnoho věcí z jejich života 

ani nemáme šanci „odchytit“. Nelze tedy předpokládat, že vidíme do životů všech mládežníků a 

že se nám se vším svěřují. Určitě nenahrazujeme rodiče, ale snažíme se pomoct tam, kde se dá. To 

ale dost záleží i na přístupu dorosťáků samotných. Jsme ale určitě otevřeni jakékoliv informaci od 

vás, rodičů. Pokud víte, že se vaše dítě s něčím potýká a přijde vám dobré, abychom o tom věděli, 

budeme za takovou spolupráci moc vděčni a myslím, že to může mnohému prospět. 

 

AKCE ZA NÁMI  

V průběhu roku chystáme i několik speciálních dorostů. Už 

jistou klasikou jsou party na začátku a konci školního roku. 

V září jsme tedy začali palačinkovou party, kterou jsme si 

náležitě užili. Zahráli jsme si několik palačinkových her 

a dokonce jsme se o této pochutině něco dozvěděli ve 

vědomostní hře. 

Kromě takovýchto speciálů chceme s dorosťáky strávit čas 

i jindy než pouze během pravidelných střed. A proto jsme 

v říjnu měli „Světelnou přespávačku“, byli jsme tedy 

společně navštívit SIGNAL festival, který v tu dobu ovládal 

Prahu. Před tím a poté jsme spolu neformálně pobývali na 

Palmovce, hráli hry, povídali si a podobně. 

Naší snahou je i to, aby se sami dorosťáci podíleli na 

programu mládeže. Jednou z aktivit, která tomu pomáhá je 

dorost pod vedením dorosťáků. Jednu středu (většinou každý trimestr) mají na starost úplně 

všechno, od přípravy úvodní hry, vedení, zajištění chval až po kázání. Je úžasné vidět, že i v jejich 

věku jsou schopni s malou pomocí připravit celý program. A není to jen nějaké divadlo, ale jde o 

plnohodnotný dorost, ze kterého si někdy vezmou i více než z těch „klasických“. Vedlejší efekt 

toho je, že si mládežníci vyzkouší, jaké to je mít něco na starost, že není úplně jednoduché stát 

vepředu a snažit se něco předat ostatním, zvláště když vás moc neposlouchají 😊. Tato speciální 

středa proběhla v prosinci a už se těšíme na další. 
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Poslední společnou přespávací akcí byla ta v lednu, jejíž součástí bylo i navštívení Jump parku 

na Jarově. Společně jsme si tedy hodinu zaskákali (není to tak snadné, jak se může zdát) a 

vyčerpaní se vrátili na Palmovku, kde nás čekala úžasná večeře. Poté jsme měli delší čas před 

Bohem, kdy se hrály 

chvály, ale všichni byli 

vyzváni, ať jsou před 

Bohem upřímní, ať s Ním 

stráví čas, tak jak se jim 

líbí. Že se můžou modlit, 

děkovat, přemýšlet apod. 

Doufám, že se to povedlo. 

U takovýchto chvil je dost 

často těžké hodnotit, jak to 

dorosťáci prožívají, ale 

věřím, že s většinou z nich 

Bůh jedná více, než se my 

poté zpětně dozvídáme. 

Přes rok probíhá také množství celomládežnických akcí.  

Důležité je určitě měsíční shromáždění Šestá, které je pro všechny mladé od 12 let (ale jsou vítáni 

nejenom mladí 😉). Schází se nás zhruba 80 každou druhou neděli v měsíci v 18 hodin v aule 

základní školy T. G. Masaryka v Holešovicích. 

Na konci října se uskutečnila pravidelná akce Podzimky, tentokrát s tématem „Nežij za 

skleněnou zdí“. Opět jsme na 4 dny odjeli do Kutné Hory a užili si spolu prodloužený víkend. 

Na podzimky jelo i mnoho dorosťáků, pro některé to byla první účast na takové mládežnické 

akci, ale co vím, všem se tam líbilo. Akce je určena pro všechny mládežníky KS Praha a nejenom 

pro ně.  

Celkově nám tyto události (jako Teencamp, Podzimky, Silvestr apod.) připadají důležité pro 

budování vztahů mezi mládežníky, ale především proto, že je to čas, kdy se můžou setkat 

s Bohem různými způsoby. A není na to vyhrazeno pouhé jedno shromáždění, ale několik celých 

dní. Také tam můžou být povzbuzeni tím, jak žijí s Bohem jejich vrstevníci atd. V neposlední řadě 

mi účast na takové větší akci připadá vhodná pro lidi, kteří na mládeži nikdy nebyli, nezůstanou 

někde zastrčeni, ale hned se seznámí s mnoha lidmi, uvidí, jací mládežníci jsou a že to na „tý 

mládeži“ asi zas tak hrozný a nudný nebude. 

Na přelomu roku se uskutečnil Silvestr, letos s přízviskem „filmový“. Jelo se do Jablonce nad 

Jizerou, byla vyčerpaná kapacita a dle mých informací si to tam všichni užili. 
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AKCE PŘED NÁMI 
 

Na co se můžou návštěvníci dorostu těšit v druhém pololetí? Určitě na další středu pod jejich 

vedením. Dorost v režii dorosťáků se chystá v březnu a já osobně se na to moc těším. V květnu 

zvažujeme o některém ze svátků provést speciální skupinkový dorost, kdy by místo klasického 

programu podnikly jednotlivé skupinky nějakou vlastní akci, ale to se ještě uvidí 😊. 

V červnu, konkrétně od 7. - 9. 6., chystáme dorostový výjezd. Pojede se na úžasnou chatu 

v Dubičné, kde strávíme celý víkend. Vydáme se na výlety do okolí, zahrajeme si nějaké hry a 

prostě budeme spolu.  

Z ostatních „velkých akcí“, které nejsou vyhrazeny pouze pro dorost, určitě vypíchnu Go camp. 

Jedná se o událost během velikonočních svátků, kdy se ve spolupráci s dětským centrem Teen 

Challange pořádá série evangelizačních aktivit, většinou v okolí Žižkova. Pro mládežníky je to 

úžasná příležitost si něco takového vyzkoušet. 

Na začátku května (10. - 12. 5.) se uskuteční celostátní setkání mládeží KS. Na maKSimum, jak se 

této akci přezdívá, se účastní mládežníci z celé republiky, což vybízí k navázání nových vztahů. 

Vše proběhne v Kutné Hoře a součástí programu jsou nejenom kázání, workshopy a semináře, 

ale i sporty nebo například večer chval apod. 

S velkým předstihem upozorňuji i na srpnový Teen camp, který bude klasicky v posledním 

týdnu před začátkem školního roku. Celý týden trávíme jako mládež KS Praha dohromady při 

budování vztahů mezi sebou i s Ježíšem. 

 

DOVĚTEK 

Na závěr bych rád poděkoval všem rodičům, kteří na mládež své děti poslali/posílají, případně 

je povzbuzují v jejím navštěvování. Domnívám se, že se jedná o velice klíčový věk, ve kterém se 

o dost věcech rozhoduje, včetně toho, jakou roli v jejich životech bude mít Bůh a vztah s Ním. 

Děkuji také všem hostům, kteří přispěli, ať už slovem, nebo chvalami, dorosťákům tak mohli něco 

předat a pomohli tak fungování celé mládeže. 

Více informací o mládeži a akcích, které pořádá, se můžete dozvědět ve Sborovém dopise, nebo 

na stránkách mládeže http://mladezpraha.kaes.cz/. 

Pokud máte jakékoli dotazy, připomínky, nebo třeba i nápady, neváhejte se na nás obrátit. Za 

jakýkoliv podnět budeme moc rádi. Nejlépe kontaktujte Kristýnu Říhovou – 737 539 659; 

rihova.kris@seznam.cz. 

 

 

 

za tým vedení 

Lukáš Ondráček 

 


