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Annual report of the board 2006

What happens when friends of Protestant Theological Faculty of Charles University, 
theologian and actor Gordon Truefitt and biblical text meet all together in Cerna street 9 in 
Prague? 

The result is an amazing and lively interpretation. Gordon, for some known as “the 
Australian ambassador”, managed to encourage and inspire all the others. The inspiration 
could be seen even during the conference of members of Spolek – the new board of Spolek 
was successfully elected. Instead of Daniel Neval, the previous chairman of the board, who 
died in June last year and whose work in the Spolek and the Faculy was once again apprised, 
was elected Jan Satke. As vice-president was elected Michael Hoffmann.

The program of Saturday afternoon could be described as “Prague”. In the evening we had a 
dinner with excellent Czech beer and pleasant English entertainment in one Czech restaurant. 
Before the first people went home on Sunday morning we had a bilingual ecumenical service 
according to English version of Norwegian liturgy adapted to the Czech tradition.

This year the existence of Spolek was not threatened, we discovered, however, that by the 
end of the year 2004 we had deficit ca 9.000 CZK (300€). The contract with faculty which 
ascribes us to free accommodation and use of rooms in the building of the faculty during our 
meetings was extended but we are still dependent on members fee. 

To make it easier for the employees of the faculty to participate actively on our meeting, it 
was decided to organize it during the first weekend in November 3rd -5th of November 2006. 
Please take notice of this change! Inspired by the last meeting of members of Spolek, we 
decided that the program of this meeting will be orientated on the live of the Prague faculty. 
The theme is “Quo vadis, theologia pragensis? - Jesus’ Story – a challenge for us”. “Jesus’ 
Story – a challenge for us” is a title of the new book of J.S.Trojan, which is still greatly 
discussed. The question is, if Jesus is still relevant even in our postmodern world. We hope 
that this theme and “the town in the heart of Europe” will bring many old and new friends of 
faculty to Prague.

During the year the board consisting of Jan Satke as president, Michael Hoffmann as vice-
president, Vera Fritzova  as treasurer, Blahoslav Hajek, Gordon Truefitt, Pavol Borgar, Silje 
Soereboe, Silke  Kuhlmann and Ladislav Kylar had 6 meetings during this year.

We didn’t manage to get an actual homepage but we are working on it.
Ute Schleif arranged as a member of the Spolek two trips for the foreign students of the 

faculty. Mikael Erikson as a reactivated member of the Spolek offered in the same way as 
Michael Hoffmann the possibility of training periods for students of the faculty in their 
communities. 

Ask by the office of ecumenical relations of the Church of the Czech brethren the Spolek 
arranged a contact between a Czech and a Norwegian Community.

Jan Satke Michael Hoffmann
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Výroční zpráva předsednictva 2006

Dokážete si představit, co se stane, když se setkají přátelé UK Evangelické teologické 
fakulty, teolog a herec Gordon Truefitt a biblický text v Černé ulici 9 v Praze? 

Výsledkem je každopádně živá a úžasná interpretace. Gordonovi, některým známý jako 
„australský velvyslanec“, se podařilo všechny přítomné nadchnout a inspirovat. Tato inspirace 
pokračovala i při členské konferenci spolku – úspěšně bylo zvoleno nové předsednictvo 
spolku. Jako nástupce předsedy Daniela Nevala, který zemřel náhle v červnu loňského roku a 
jehož přínos pro fakultu i spolek byl ještě jednou oceněn, byl zvolen Jan Satke. Úlohu 
místopředsedy přijal Michael Hoffmann. 

Program sobotního odpoledne se dá vyjádřit slovem „Praha“. Večer jsme se sešli v jedné 
restauraci k bohaté večeři s českým pivem a příjemnou anglickou zábavou. Předtím, než se 
první z účastníků vydali v neděli domů, slavili jsme společně dvojjazyčné ekumenické 
bohoslužby podle anglické verze norské liturgie přizpůsobené české tradici.

Existence spolku nebyla tohoto roku zpochybněna, nicméně se ukázalo, že rok 2004 byl 
zakončen s deficitem zhruba 9.000 Kč (300€). Smlouva, která nám zajišťuje bezplatné 
používání prostor a ubytování v budově fakulty pro setkání spolku byla sice prodloužena, ale i 
přesto je spolek závislý na členských příspěvcích. 

Abychom usnadnili účast zaměstnancům fakulty na setkání spolku, uskuteční se příští 
setkání o prvním listopadovém víkendu, 3.-5.listopadu 2006. Prosím poznamenejte si tuto 
změnu ve svém kalendáři! Díky inspiraci z minulé členské konference se bude program 
tohoto setkání věnovat aktuálnímu dění na pražské fakultě. Téma zní: Quo vadis, theologia 
pragensis? – Ježíšův příběh – výzva pro nás. Podtitul tématu je zároveň titulem v současnosti 
kontroverzně diskutované knihy Jakuba S.Trojana. Jde tu o otázku, zda je Ježíš relevantní 
v postmoderní době. Toto téma a město v srdci Evropy snad přivedou mnohé staré i nové 
přátele fakulty do Prahy.

Během minulého roku se předsednictvo spolku sešlo celkem šestkrát. Členy předsednictva 
jsou: Jan Satke (předseda), Michael Hoffmann (místopředseda) Věra Fritzová (pokladník), 
Blahoslav Hájek, Gordon Truefitt, Pavol Bargár, Silje Soerebo, Silke  Kuhlmann a Ladislav 
Kylar. 

Nepodařilo se nám vytvořit aktualizovanou verzi webových stránek spolku, ale pracujeme 
na ní.

Ute Schleif uspořádala jako člen spolku dva výlety pro zájemce z řad členů spolku. Mikael 
Erikson jako staronový člen spolku nabídl, podobně jako Michael Hoffmann, možnost praxe 
pro studenty fakulty v jejich sborech.

Na žádost ekumenického oddělení Synodní rady ČCE realizoval spolek kontakt mezi 
českým a norským sborem.

Jan Satke Michael Hoffmann


	Annual report of the board 2006

