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Výroční  zpráva  Spolku

Milí přátelé Spolku přátel ETF UK,

dovolte nám připomenout poslední setkání Spolku v listopadu 2007. Hlavním 
tématem našich úvah bylo kázání v bohoslužbě, jeho role a jak je zkušený kazatel 
připravuje. Hlavním řečníkem byl prof. P. Filipi, tři koreferenti byli B. Dušková, M. 
Hoffmann a M. Horák. Oblíbený společenský večer se konal restauraci Mánes, kde 
nám africko-český sbor přednesl řadu písní. Někteří z nás sespolu zúčastnili 
bohoslužby v novém kostele na předměstí v Chodově.

Naše výroční shromáždění 3. listopadu 2007 odsouhlasilo některé změny ve 
Staututua vnitřních řádech Spolku. Protože uplynuly 2 roky období členství ve výboru, 
výroční shromáždění zvolilo nový výbor. Předseda Spolku Jan Satke si nepřál 
kandidovat na příští období a výbor mu vyjádřil naše poděkování. Jako předseda byl 
zvolen Blahoslav Hájek, pak bylo zvoleno dalších 7 členů výboru: Michael Hoffmann, 
Pavol Bargár, Ivana Bargárova, Michal Devečka, Věra Fritzová, Dorothea Kuhrau 
aUte Schleiff. Michael Hoffmann, dosavadní místopředseda a Věra Fritzová, 
dosavadnípokladník, byli zvoleni znovu do týchž funkcí ve výboru. Za revizní komisi 
byli zvoleni Thies Friederichs a Markéta Kolková. 

Tři ze členů Spolku nežijí  Praze, takže se těžko mohou účastnit setkání během 
roku. Přesto s nimi zůstáváme v kontaktu. Na štěstí místopředseda Michael Hoffmann, 
ač žije v Norsku, může přijet do Prahy také během roku, což organizaci velmi 
usnadňuje.V každém případě ostatní členové výboru, kteří žijí v Praze, nesou nejvíce z 
organi-začního břemene a my jim vyslovujeme náš dík. Schůze nového výboru se 
konaly 4. listopadu, 26. března, 19. června a 24. října. Na 26. dubna připravila Ute 
Schleiff zvláštní příležitost. Byl to výlet vlakem a pěšky, a jeho cílem byl Český 
Šternberk, mohutný hrad ze 13. století a Sázava, slovanský klášter z 11. století. Bylo 7 
účastníků.  

Stejně jako v minulých letech byla věnována knihovně fakulty dvě norská 
teologickáperiodika jménem spolku a jeho prvního předsedy Daniela Nevala. 
Domovská stránkaspolku je obnovena a k snadnému nalezení na adrese 
www.spoleketf.org  

Stále platí smlouva s fakultou, která nám hradí ubytování v budově fakulty 
během našich setkání, ale jsme stále závislí na členských příspěvcích. Děkujeme 
fakultě zajejí podporu a všem členům za jejich příspěvky, zvláště těm, kteří platí více 
než minimum a těm, kteří platí i když se nemohou zúčastnit setkání. 

Jak víte, letošní setkání bude spojeno s 90. výročím Českobratrské církve 
evangelickéspolu se sympoziem na ETF 20-23. listopadu. Výbor se rozhodl věnovat 
10 000,- Kčfakultě na podporu sympozia. V příloze najdete program tohoto setkání. 
Dosud se přihlásilo 38 účastníků. Těšíme se na setkání se všemi Vámi.

Listopad 2008, Blahoslav Hájek a Michael Hoffmann

http://www.spoleketf.org/
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Annual Report of the executive committee 
Dear friends of the Association of Friends of PTF UK (Spolek),

Let us remind you of the last meeting of our Spolek on November 2007.
The main topic of our considerations was the sermon in the worship, its role and how 
the experienced preacher prepares it. The main speaker was Prof. P. Filipi, three co-
speakers were B. Dušková, M. Hoffmann and M. Horák. A popular social evening 
took part in the restaurant Mánes, where the African-Czech choir performed a number 
of hymns. Some of us took part in the worship in the new church building at the 
suburb Chodov on Sunday. 

Our Annual Meeting on the 3rd November 2007 approved some changes in the 
Statute and the Internal rules of Spolek. Because the 2 years period of membership in 
the Board had expired, the annual meeting had to elect a new Board. The president of 
the Spolek Jan Satke did not wish to stand as a candidate for the next period and the 
Board expressed him our thanks. Blahoslav Hájek was elected as the new 
chairman.The meeting also elected the following 6 members of the Board: Michael 
Hoffmann, Pavol Bargár, Ivana Bargárova, Michal Devečka, Věra Fritzová, Dorothea 
Kuhrau and Ute Schleiff. Michael Hoffmann, the previous vice-chairman, and Věra 
Fritzová, the previous treasurer, were re-elected to the same position by the board. 
Thies Friederichs and Markéta Kolková were elected as members of the auditing 
committee.

Three of the members of the Board do not live in Prague, therefore they hardly 
can participate at the meetings during the year. Nevertheless we stay in contact with 
them. Fortunately the vice-chairman Michael Hoffmann, though living in Norway, is 
able to come to Prague also during the year, which makes the organisation much 
easier. Anyway other members of the board, who are living in Prague bear the most 
regular organisational burden and we gratefully express our thanks to them. The 
meetings of this new Board took place on November 4th, March 26th, June 19th and 
October 24th. On 26th April there was a special occasion organised by Ute Schleiff . It 
was an excursion by train and on foot, the destination was Český Šternberk, the 
grandiose castle from 13th century and Sázava, the Slavonic monastery from 11th 

century. About 7 participants took part in this trip. 
As in the last years although in 2007/8 two Norwegian practical theological 
periodicals were given to the library in the name of the association and its first 
chairmen Daniel Neval. The homepage of the association is still working and now 
easy to find under www.spoleketf.org. 
We still have the contract with faculty which ascribes us to free accommodation and 
use of rooms in the building of the faculty during our meetings, but we are still 
dependent on membership fee. We thank the faculty for its support and all members 
for their membership fee, especially those members who paid more than the minimum 
fee and those who paid it even if they couldn‘t attend the meeting. 

As you know, this year´s annual meeting will be connected with the 90th 

anniversary of the Evangelical Church of Czech Brethren, together with a symposium 
at the PTF on November 20th -23rd. The board decided to give a gift of 10.000 Kč  to 
the faculty to support this symposium .You will find the programme of that meeting in 
the enclosure. So far, 38 participants have applied to take part. We are looking 
forward to meeting all of you. 
November 2008, Blahoslav Hájek and Michael Hoffmann

http://www.spoleketf.org/
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Jahresbericht des Vorstands 
Liebe Freunde des Spolek,

Laßt euch an das Treffen unseres Spolek im letzten Jahr 
erinnern:

Das Hauptthema unserer Beratungen war die Predigt im Gottesdienst, ihre Rolle und 
wie der erfahrene Prediger sie vorbereitet. Der Hauptredner war Prof. P. Filipi, die 
drei anderen Redner B. Dušková, M. Hoffmann and M. Horák. Der beliebte soziale 
Abend fand im Restaurant Mánes statt, wo der Afrikanisch-Tschechische  Chor einige 
Lieder vortrug. Einige von uns nahmen am Sonntagmorgen am  Gottesdienst in der 
neuen Kirche in der Vorstadt Chodov teil.

Unsere Jahresversammlung am 3. November beschloß einige Änderungen der 
Statuten und der Geschäftsordnung des Spolek. Weil die 2jährige Amstzeit des 
Vorstandes auslief mußte die Jahreversamlung einen neuen wählen.Der Präsident des 
Spolek Jan Satke wollte nicht wieder kandidieren und der Vorstand dankte ihm sehr 
für seine Arbeit. Blahoslav Hájek  wurde als neuer Präsident des Spolek gewählt. Die 
Jahresversammlung wählte auch die folgenden 6 Mitglieder des Vorstands: Michael 
Hoffmann, Pavol Bargár, Ivana Bargárova, Michal Devečka, Věra Fritzová, Dorothea 
Kuhrau und Ute Schleiff. Michael Hoffmann, der amtierende Vize-Präsident, und 
Věra Fritzová, die amtierende Schatzmeisterin, wurden in dies Funktionen 
wiedergewählt. Thies Friederichs und Markéta Kolková wurden zu Mitgliedern des 
Revisionskomitees gewählt. 

Drei der Vorstandsmitglieder leben nicht in Prag, weshalb sie kaum an den 
Vorstandssitzungen im Laufe des Jahres teilnehmen können, Trotzdem bleiben wir in 
Kontakt mit ihnen. Michael Hoffmann ist es obwohl er in Norwegen lebt, möglich im 
Laufe des Jahres mehrfach nach Prag zu kommen, was die Organisation um einiges 
erleichtert. Trotzdem tragen die Mitglieder des Vorstands, die in Prag leben die 
Hauptlast der Organisation und wir sagen ihnen dafür vielen Dank. Die 
Vorstandssitzungen fanden in diesem Jahr  an folgenden Tagen statt: 4. November, 26. 
März, 19. Juni und 24. Oktober. Am 26. April wurde von Ute Schleiff ein besonderer 
Anlass für den Spolek organisiert. Etwa 7 Personen nahmen an der Tour teil. 

Wie bereits in den vorhergehenden Jahren erhielt auch in diesem Jahr die 
Bibliothek der Fakultät zwei norwegische praktisch-theologische Zeitschriften im 
Namen des Spolek und seines ersten Präsidenten Daniel Neval. Die Homepage des 
Spolek ist weiter in Betrieb und nun einfach unter www.spoleketf.org zu finden. 
Wir haben immer noch den Vertrag mit der Fakultät der uns die kostenfreie 
Übernachtung und Nutzung der Räumlichkeiten während unserer Treffen sichert, aber 
wir sind auch weiterhin von den Beiträgen unserer Mitglieder abhängig. Wir danken 
der Fakultät für ihre Unterstützung und ebenso allen Mitgliedern für ihre Beiträge, 
insbesondere denen die mehr als den Mindestbeitrag bezahlt haben und denen die 
bezahlt haben, obwohl sie nicht am Treffen teilnehmen konnten. 

Wie ihr wisst wird das diesjährige Treffen mit dem 90. Geburtstag der 
Evangelischen Kirche der Böhmischen Brüder verbunden gemeinsam mit einem 
Symposium der ETF vom 20. bis 23.November 2008. Der Vorstand hat entschieden 
dies Symposium der Fakultät mit 10.000 Kč zu unterstützen. Ihr habt das Programm 
hoffentlich alle erhalten. Bisher haben sich 38 Mitglieder des Spolek angemeldet. Wir 
freuen uns Euch alle zu treffen.

November 2008, Blahoslav Hájek und Michael Hoffmann

http://www.spoleketf.org/

