
Shrnutí společné práce v dílnách na téma – Jaký je rozdíl mezi 

zahrádkářem, skejťákem a mladým evangelíkem…. 
 
 
V úvodním slovu jsem hovořil o rozdílech mezi skejťákem, zahrádkářem 

a evangelíkem. Svůj názor jsem vyjádřil.  
Nemyslím si, že by evang. mládež měla být naprosto nezávislou, až exotickou 

subkulturou mládeže. Měli bychom být otevření ostatním subkulturám mládeže rozhodně i 
tzv. skejťákům snad vyjma neonacistů a např. darkerům či eko-radikálům. Skejťáci se nám 
samozřejmě v tomto případě stali jakousi ikonkou zastupující všechny ostatní „podivné“ 
skupiny mládeže, tak odlišné od mládeže evangelické. Jistě nás odděluje mnoho dobrých 
důrazů a naše touha po následování Ježíše Krista, ale nemusíme proto být vůči jiným 
projevům mladých nepřátelští, skeptičtí či uštěpační. Jinak je také nemáme šanci oslovit 
evangeliem a z toho vyplývajícím našim způsobem (náplní, programem) života. 

Jaký je vlastně program. Co jako evangelická mládež dnešním mladým lidem 
nabízíme? Máme čím zaujmout? Proč by měl třeba někdo trávit čas na setkání mládeže v naší 
sborové místnosti místo na autobusové zastávce, zábavě či diskotéce? 

 
Jak vidíme rozdíl mezi skejťáky a mladými evangelíky 
Evangelíci: mají desatero, upřímnější vztahy, otevřeně věří v Boha, diskutují, jsou 
vzdělanější, alespoň se pokoušejí o pokoru, mají jiný životní styl či orientaci, nejezdíme pořád 
na skejtu nebo to alespoň není náš styl života, kladný vztah k duchovním hodnotám, touha po 
řádu, dlouhodobé životní cíle 
 
Skejťáci: důraz na „skafandr“ (to venku), uniformita, uzavřenost, pohrdání společností, 
ostentativní nepokora, jiný životní styl, jiný žebříček hodnot, odpor k řádu, jsou o Boha 
chudší, slang, jiné oblečení, život pro okamžik 
 
Jak byste popsali marťanovi, o co jde mladým evangelíkům? 
Máme soubor hodnot, láska k lidem a láska k Bohu, život bez zbytečných konfliktů, hledání 
nenásilného řešení, milost, život v nebi, hledání spásy (záchrany), zvěst nenásilnou formou, 
záliba v kultuře, žít a pomoci žít, kvalitní život, najít Boha, nalézání smyslu života, stanovení 
životních hodnot, věčný život 
 
 
Formou brainstormingu („mozkobouření“ - volný a svobodným sdílením nápadů) se 
pokusíme zamyslet nad motivací, programem a prostory našeho mládežnického scházení. 
 

A) Motivace 
 
Co vás přivedlo do mládeže? 
Pozvání ostatních mládežníků, zamiloval jsem se, Chtěl jsem tam jít, mládež, rodiče, 
zvědavost, brácha, farář, rodina, Martin Fér, pozvání, dotáhl mě tam farář, konfirmace, rodina, 
vrstevníci, zájem o neznámé, zvědavost, touha diskutovat, přátelé (holky), osamělost, 
charismatický farář 
Suma: málo koho napadlo, aby sám přišel do mládeže –  jakýmsi vnitřním puzením. Podstatné 
jsou vnější síly. Pozvání. 
 
Co vás tam drží: 



Zamiloval jsem se do té naší party, porozumění („berou mě“), přátelství, společenství, 
kamarádi, je tam sranda, chci mít cíl života věčného, společenství, společenství ve kterém je 
mi dobře, společné zážitky, kamarádi, změna – něco jiného, než čím se zabývám v ostatním 
čase, společné akce, posiluje mě kontakt s lidmi, kteří mají podobné cíle jako já, svobodný 
projev vlastních názorů a ochota je vyslechnout, dobře se odreaguji, pokračování práce, 
společná práce, duchovní růst, sdílení, kamarádství, kamarádi, společné akce, společenství 
s lidmi stejného vidění světa, porozumění, respekt, otevřenost, společenství víry, stejné zájmy, 
úkoly a zodpovědnost, osobní vztahy, možnost poznat nové lidi a informace, hry, pohoštění 
 
Suma: Motivace zůstat je založena na zážitku dobrém pocitu z kamarádů, duchovního 
společenství a společných prožitků spíše než na konzumování znalostí a racionálních 
důvodech. 

 
B) Program: 
 

1. Napište čím vším možným se zabývají vaši kamarádi ve škole, sousedství, 

skejťáci či prostě dnešní mladí lidé. Jaké jsou jejich priority v životě: 
 
Cigára, sex, sex, slast, zábavy, CD, pařby, sex, chlast, TV, PC, svoboda, sex, pokecat si, 
nenudit se doma, prima zábava, zážitky, diskuse, hry, zpěv, společenství, hry, sport, PC, 
TV, spánek, muzika, sebevzdělávání, profese-práce-úspěch, partner, rodina, kamarádi, 
parta, zábava, hospoda (kladně: např. trampové, skauti, záporně: hospodští povaleči), 
pařba, užít si, zájmové kroužky, vlastní visáž, hospoda, drsná hudba, p…, filmy, sport, 
zvířata, kouření všeho druhu, odpor ke škole, záškoláctví, magie, sport, síla, svaly, 
alkohol, alkohol, alkohol, internet, kino, divadlo, PC hry, experimentace se vztahy (flirt), 
užít si!, cigarety a tráva, hard-rock, house, disco, chat, být nej, peníze na party a oděv, 
věci, hry, sport, dobré zaměstnání a kariéra, cestování,  tramp, příroda, úspěch a ocenění, 
dobrý partnerský vztah, naplnění potřeb, společenství – zábava, PC, hry, hudba, tanec, 
auta, kultura, vzdělání, jazyky, chovatelství, hospoda, čajovna, kavárna, večírky na 
kolejích, randění, knížky, bowling, divadlo, hudba, kino, internet, sport, tráva, 
nakupování, procházky, fotografování, výstavy, sranda, jídlo, profese práce úspěch, 
partner, rodina, kamarádi, parta, zábava, hospoda, pařba, užít si, zájmové kroužky 
 
Suma: naše programy by neměly oblasti jako např. sport obsahovat jen jako náhodnou. 
Asi nemůžeme konkurovat zaběhaným sportovním klubům, ale kdysi se u nás díky 
YMCA a evangelickým sdružením mládeže(!) masově šířil např. volejbal. Jaké magnety, 
které táhnou, používat dnes? To je na naší nápaditosti a možná ochotě experimentovat! 
 
2. Připravte ideální strukturu programu mládeže. Případně, co by měl obsahovat 

program, který by i tyto lidi mohl zaujmout. Zkuste využít něco z toho, co jste 

psali před chvílí. 
 
Hudba (bubny), hry, sport, film, využití volného času, zpěv, hodně dobrého jídla, sportování, 
duchovno, ženy, víno zpěv, sport, rozhovor, sjezdy, tábory, kurzy, evangelické pařby, plesy – 
Báječnej bál, půlnoční čaj, kola („s Mirečkem“), voda, koncerty, seniorátní dny, semináře, 
volební porady, velikonoční pašije, hry, sport, diskuse na aktuální téma, akční hry, 
občerstvení, dobrou náladu, vtipné hry, zajímavá diskuse, pohoštění, zajímaví hosté, zajímavá 
témata, dobrá parta (hospoda, čajovna, kino, bary atd.), sportování, aerobic, židovské tance, 
poslech + hra na hudební nástroje + zpěv + hudba, zábavné čtení, hry, diskuse, divadlo, 
zamyšlení nad Biblí a etickými tématy, výtvarné tvoření, pokec, literární tvořením, duchovní 



obohacení, hry a zábava, zpěv, výlety a sport, přátelství, zázemí a rozhovor, rozšiřování 
obzoru, zajímavý tématický program, sranda, setkávání, oáza klidu, informace o církevních 
dějinách, modlitba, diskuse, výklad bible, čaje, káva, souznění, zpěv, brebentění, ztišení a 
meditace, seznamovací hry, dobré jídlo, čajovna, zajímavý host, zaměstnání a etika, 
dobrodružná noční výprava, filmování, focení a promítání, zajímavá dílna – výtvarná, 
kreslení, batika, sport, výlet, rozhovor, přednáška na zajímavé téma, hudebně-taneční 
program, zajímavý film  
 
Některé skupiny napsaly co by konkrétní setkání (jednodenní či víkendové) mohlo konkrétně 
obsahovat: 
1. čajovna + jídlo, přednáška očima bible + diskuse, zpěv, oběd, čaj + káva, sportování, 
výstava fotografií, večere, hudba, film, zábavná společenská hra, procházka nočním městem, 
hospoda s bowlingem (nepovinně). Při tom by neměl chybět stánek s duchovní literaturou 
k nakupování 
 
2. Lákavé téma (aktuální – např. politická, společenské, provokativní) 
Pátek: seznámení – akční hrou – pohybovou, poslech aktuální křesť. Hudby (U2…), 
bibliodrama, večerní zamyšlení (prožitkové) 
Sobota: povídání se zajímavým hostem – známá osobnost (např. z TV, rádia, politiky, 
zahraničí…), dílny: výtvarná, hudební, taneční, divadelní, sport; výlet s bojovkou, celo-
odpolední hra, večerní čtení, čajovna, divadlo, koncert, exkurze 
 
3. Dobrá propagace (plakáty, snídaně), osobní kontakt, zahřívací půlhodinka, seznámení, 
zpěv, biblický program záživný, hry, pokec, sport, velice vydatný, vynikající oběd, polední 
relax, hudba, výlet čajovna nebo hospoda 
 

C) Prostory setkávání 
 
Tuto oblast jsme z časových důvodů nestihli s žádnou z dílen probrat. Přesto považuji to, 
v jakých prostorách se mládeže scházejí, za velmi důležité. Měly by se při tom brát v úvahu 
potřeby dnešních mladých lidí. Inspirací nám mohou být např. stále vznikající centra a kluby 
pro mládež, kde se vytváří prostor k neformálnímu setkávání. Mladí jsou často na podobě 
prostor osobně zainteresováni. 
Jak je to u vás? Či ještě lépe, jaké by to mohlo být u vás…? 
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