
KANDIDÁTI DO STARŠOVSTVA  

LIBEŇSKÝCH EVANGELÍKŮ 
 

Starší mezi vámi napomínám: Starejte se jako pastýři o Boží stádce 

u vás, ne z donucení, ale dobrovolně, jak to Bůh žádá, ne z nízké 

zištnosti, ale s horlivou ochotou, ne jako páni nad těmi, kdo jsou 

vám svěřeni,  ale buďte jim příkladem. 

(1. Petrova 5,1-3) 

 

Staršovstvo je správní orgán farního sboru. Zejména mu  přísluší 

pečovat spolu s kazatelem o bohoslužebná a katechetická shromáž-

dění, o duchovní život rodin sboru,  o hospodaření sboru,  o eku-

menické vztahy a misijní činnost v obvodu sboru.  Podporuje kaza-

tele a pomáhá mu v jeho práci, ve vzájemné bratrské odpovědnosti 

dbá,  aby život kazatelů, starších i celého sboru  byl ve shodě se svě-

dectvím Písem svatých a s církevním řádem. 

(Církevní zřízení Českobratrské církve evangelické 23,1) 

 

 

 

Volba 12 členů staršovstva a 4 náhradníků proběhne v rámci sborového shro-

máždění 26. března 2023 po bohoslužbách.  

Členové, kteří se nebudou moci schůze osobně zúčastnit, mohou volit:  

→ v předstihu: po dohodě termínu s farářem na faře mezi 19. a 25. břez-

nem 

→ „na dálku“: nejstarší a nemocní členové sboru mohou o tuto variantu 

požádat do soboty 18. března u farářů sboru. Zájemce pak po dohodě termínu 

odvolí u sebe doma při návštěvě členů staršovstva mezi 19. a 25. březnem. 



ERICA ANDRIANTSARAZO (25), předškolní pedagožka: Pokud 
budu zvolena do staršovstva, ráda bych se stala hlasem nejmlad-
ších generací v našem sboru. Jsem otevřena společné diskuzi, kte-
rá by mohla pomoci zmenšit generační propast a prohloubit vzá-
jemné pochopení. Zároveň věřím, že mohu přinést něco nového 
a pomoci vytvořit větší prostor pro další mladé lidi.  

FAFA ANDRIANTSARAZO (62), konzultant ve výzkumu léků: 
Pokud se stanu znovu členem staršovstva, budu pokračovat v 
tom, co jsem dělal v posledních 6 letech - spolupodílet se na dal-
ším rozvoji sboru, pomáhat farářům a dalším členům v různých 
činnostech k upevňování vztahů a sounáležitosti mezi členy sboru. 

VILÉM FALTÝNEK (50), odborný redaktor, dokumentarista: Kdy-
bych byl zvolen, chtěl bych se podílet na dobrém a zodpovědném 
životě našeho sboru. Rád bych, aby našim členům poskytoval in-
spirativní zázemí a veřejnosti ukazoval svou důvěryhodnou tvář. 
Budu tam, kde mě bude potřeba, pokračoval bych např. v misij-
ních aktivitách a pečoval o stromovou kapli. 

DANIELA HEMIDI (49), úřednice v invalidním důchodu: Po-
kud bych byla zvolena členkou staršovstva, chtěla bych se 
podílet na duchovním a praktickém životě našeho sboru. 
Svůj potenciál vidím v naslouchání a povzbuzování. 

MIROSLAVA HODÁŇOVÁ (39), manažerka personálního oddělení, 
teoložka: Pokud budu zvolena do staršovstva, rada bych využila své 
zkušenosti v oblasti biblického vzdělávání a přispěla k tomu, aby 
byl sbor i nadále místem, kde lidé mohou poznávat, že evangelium 
není jen dávný příběh z jiné zeměpisné šířky, ale aktuální zpráva 
o tom, že Ježíš se sklání k člověku v jeho každodennosti. 

KLEČKA JAKUB (36), odborný pracovník vědy a výzkumu: Pokud 

budu zvolen do staršovstva, budu běžný zástupce rodin s mladší-

mi školními dětmi. Nemám žádnou konkrétní vizi, kterou bych 

prosazoval. Každé výzvě se ale postavím zodpovědně a svědomitě 

a budu se snažit, abychom si všichni nakonec mohli říct, že moje 

kandidatura i případné zvolení byly dobrými rozhodnutími. 



ANDRZEJ KOTULA (45), datový analytik: Pokud se stanu 
členem staršovstva, rád bych co nejlépe využil své životní 
zkušenosti pro práci ve sboru a pro sbor. Byla by to pro mne 
nová zkušenost a také zajímavá výzva. 

LUKÁŠ KUBOŇ (44), advokát: Pokud budu zvolen do staršov-
stva, pak budu zprvu (coby nováček) zkoumat terén. Nevím, jak 
dlouho mi to vydrží… Za prioritní (nejen v libeňském sboru) po-
važuji práci s dětmi a mládeží. Obecné důrazy pak lze shrnout 
takto: dvě "P" - podporovat, povzbuzovat, a dvě "N": nebrzdit, 
nezhášet plamen. 

MELÁNIE KUKELKOVÁ (43), přípravář veřejných zakázek: Po-
kud budu zvolena do staršovstva, budu se snažit maximálně po-
moci s chodem a organizací v našem sboru. Ráda naslouchám 
lidem, a kdyby byla potřebná pomoc, vynasnažím se být oporou. 
Na našem sboru si vážím přátelské atmosféry a ochoty a udělala 
bych vše proto, abychom se v něm nadále cítili příjemně. 

ZDENĚK LAUSCHMANN (63), učitel na gymnáziu: Pokud 
se stanu členem staršovstva, rád bych pokračoval v přípravě 
sborových vycházek a podle potřeby občas vypomohl var-
hanním doprovodem písní při bohoslužbách. 

JAN MATĚJKA (44), úředník: Mám rád náš živý a rozvíjející 
se sbor. Pokud se stanu členem staršovstva, budu se snažit 
přispívat k jeho otevřenému přívětivému společenství. Také 
se chci podílet na projektech zlepšujících zázemí sboru.  

HUGO PELIKÁN (32), marketingový specialista: Ve staršov-
stvu bych reprezentoval rodiny s malými dětmi. Můžu nabíd-
nout své organizační schopnosti a pomoc s řešením praktic-
kých úkolů. 



BLANKA VLČKOVÁ (49), dětská fyzioterapeutka ve FN Motol: 
Pokud budu zvolena členkou staršovstva, budu nadále svými 
schopnostmi podporovat činnosti a dění ve sboru tak, aby se v 
něm všem generacím dobře žilo a měly v něm své místo. Těší mě 
organizace kulturních či vzdělávacích aktivit jak pro členy našeho 
sboru, tak i otevřených hostům zvenčí.  

PAVEL ŠTURC (54), IT specialista: Pokud dostanu důvěru 
členů sboru, rád se zapojím do práce staršovstva, aby se náš 
sbor dále rozvíjel a stále zůstával místem, kde najdou přijetí i 
lidé dosud hledající nebo váhající.  

MICHAL STANISLAV (34), soukromý turistický průvodce, student 
ETF UK: Pokud se stanu členem staršovstva, budu podporovat 
veškeré aktivity, které spoluvytváří zdravé vztahy a dobrou atmo-
sféru ve sboru. Na srdci mi nejvíce leží rodiny s dětmi (sám mám 
dvě malé děti) a činnosti zaměřené na témata jako je např. mužská 
spiritualita, sportovní aktivity, pomoc potřebným, apod. 

SILVIE ROSENOVÁ (44), dula: Pokud budu zvolena do star-
šovstva, ráda se budu i dále podílet na vedení sboru tak, abychom 
byli živé společenství všech generací. Chtěla bych přispět k propo-
jování nových i dlouholetých členů, farářů, staršovstva a ostatních 
členů, nových i tradičních myšlenek. To vše, abychom tu byli ne-
jen pro sebe navzájem, ale hlavně Pánu Bohu pro radost. 

Jen na místa náhradníků jsou ochotni kandidovat:  
 
MILAN BALAHURA (35), ekonom 
JAKUB KADEŘÁVEK (32), vývojář na volné noze 

KATEŘINA VONDROVÁ (50), účetní: Pokud bych byla 
zvolena za členku staršovstva, chtěla bych se podílet na živo-
tě sboru, aby byl stále přívětivým místem pro všechny. 


