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PhDr. Bohumila BAŠTECKÁ, Ph.D. (* 1955)  

Psycholožka, supervizorka, terénní krizová pracovnice. Ve všech rolích mě zajímá spolužití a 

spolupráce rozmanitých lidí, skupin a organizací.   

Od roku 1997 se zabývám neštěstími. Jsem spoluzakladatelkou oboru Psychosociální krizová 

spolupráce a členkou Psychosociálního intervenčního týmu ČR.   

Kontakt: bastecka@etf.cuni.cz  
 

Bc. Alena ČERVENKOVÁ (* 1978) 
Pracuji v neziskové organizaci jako vedoucí, sociální pracovnice a koordinátorka projektů. 

Spoluzakládala jsem sociální podnik a dále se podílím na jeho rozvoji. Na UK ETF jsem 

vystudovala Pastorační a sociální práci a chvíli jsem pobyla i na Diakonice.  

Mám radost, pokud se nám i jinde daří zapojovat lidi s postižením do rozhodovacích a 

pracovních procesů. 

Kontakt: alena.cervenkova@spolecnost-e.cz 

 
Bc. Jarmila DALHAUS, DiS. (* 1967)  
Vystudovala jsem Střední ekonomickou školu v Brně a poté se věnovala studiu jazyků. To mě 

odvedlo z ČR do US, kde jsem se i vdala a žila do roku 2009. Po návatu do ČR jsem 

vystudovala Evangelikální teologický seminář a obor pastorační a sociální práce na UK ETF. 

V současné době pokračuji ve studiu Diakoniky na Evangelické teologické fakultě a pracuji 

jako dobrovolná pastorační pracovnice. 

Kontakt: jarmiladalhaus@gmail.com 

 
Daniela DOUCKOVÁ (* 1957) 
Jsem členkou sboru Českobratrské církve evangelické v Praze – Jižním Městě, kde jsem 

dvacátým rokem také členkou staršovstva. Od roku 1991 jsem pracovala jako osoba 

samostatně výdělečně činná (účetnictví, daně). V letech 2000 - 2009 jsem současně 

pracovala v Ústřední církevní kanceláři ČCE (personální oddělení) a v letech 2011 –2020 jsem 

pracovala na Finančním úřadu pro Prahu 10 (odbor daňové kontroly). Od dubna letošního 

roku jsem v důchodu. Bydlím v rodinném domku v Praze 10. 

Kontakt: d.douckova@seznam.cz 

 

Marek HAVRDA (* 1997) 

Student 5. ročníku medicíny na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, vedoucí 

osobnost spolku Medici na ulici, zdravotní pracovník Kontaktního centra SANANIM a příznivec 

hnutí Street Medicine. V období první vlny coronavirové pandemie jsem se podílel na 

organizování zdravotnických dobrovolníků z řad studentů medicíny, posléze jsem se spolu 

s dalšími Mediky na ulici naplno věnoval lidem bez domova v nouzových ubytovacích 

kapacitách v Praze. Dlouhodobě se věnuji zdravotní péči o osoby bez domova a drogově 

závislé, z různých úhlů pohledů a prostřednictvím řady institucí a iniciativ. 

Kontakt: medicinaulici@gmail.com 



On mění časy i doby, krále sesazuje, krále ustanovuje. Prorok Daniel, kap. 2, verš 21  
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Podpraporčík Bc. Jakub JAŠEK (* 1982)    
Pocházím z Prahy. Vystudoval jsem na Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze na 

Katedře andragogiky, obor řízení lidských zdrojů. Nyní jsem studentem Univerzity Karlovy - 

Evangelické teologické fakulty, obor Pastorační a sociální práce. Po střední  škole jsem 

pracoval jako energetik nejdříve u Dopravních podniků hl. m. Prahy a následně 

subdodavatelsky pro ČEZ a Pražskou energetiku. V současné době jsem sedmým rokem  

příslušníkem Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy, kde vykonávám funkci výjezdový 

hasič - technik chemické služby. Téměř šestým rokem jsem členem týmu posttraumatické  

péče a kolegiální podporou. Dále působím jako náměstek pro prevenci a ochranu 

obyvatelstva starosty městského sdružení hasičů hl. m. Prahy, Sdružení hasičů Čech, Moravy 

a Slezska. Jsem vedoucím odborné rady prevence a ochrany obyvatelstva.  

S manželkou máme dceru. 

kontakt: jakub.jasek@hzspraha.cz 

 

Mgr. Petr JURÁČEK (* 1981) 
Učitel na základní škole, od roku 2009 ředitel v MŠ a ZŠ Ostopovice, Brno-venkov. Být 

ředitelem pro mě není jen zodpovědnost za finance, bezpečí, zázemí a vedení lidí. Velmi 

důležitá je role pedagoga, metodika, který naslouchá a udává směřování školy jako celku. 

Moderní pedagogika klade důraz na individuální přístup k žákům, různé postupy, metody. Na 

druhou stranu je nutné dbát na společné principy, jednotnost a čitelnost školy pro žáky, 

rodiče i veřejnost. V tom je pro mě současná situace uzavření škol výzvou. 

Kontakt: tel. 731 485 909, juracek@zsostopovice.cz 

 
Mgr. et Mgr. Anna JURÁČKOVÁ (* 1987)  
Zajímá mě a baví mě propojování teorie a praxe. Spolupracuji na výuce Diakoniky na 
Univerzitě Karlově – Evangelické teologické fakultě a pracuji v neziskové organizaci, kde 
plníme přání vážně nemocným dětem. Vystudovala jsem Diakoniku a později Mezinárodní 
humanitární a sociální práci na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v 
Olomouci.  
Kontakt: jurackova.anna@gmail.com  
 

Doc. Jiří MRÁZEK, Th.D. (* 1960) 
Studoval jsem teologii v Praze, v Halle/Saale a v Bernu. V lednu 1985 jsem byl ordinován 

kazatelem Českobratrské církve evangelické. V letech 1984 až 1989 jsem působil ve sboru 

v Kostelci nad Orlicí. V roce 1990 jsem získal na Evangelické teologické fakultě Univerzity 

Karlovy doktorát teologie na základě disertační práce Transformace mesianismu v 

aramejských textech z Qumránu. Stal jsem se odborným asistentem na katedře Nového 

zákona. V roce 2005 jsem se habilitoval prací Podobenství v kontextu Matoušova evangelia. 

Od roku 2014 jsem děkanem fakulty. 

Kontakt: mrazek@etf.cuni.cz 
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Mgr. Daniela POKOROVÁ, DiS.  (* 1988)  

Směr, kterým jsem se v životě vydala, ovlivnilo moje studium: na zdravotní škole, Jaboku, a 

především na ETF UK, kdy jsem při studiu Diakoniky dostala možnost zabývat se ve své 

diplomové práci tématem psychosomatika. 

Mé zaměstnání je již 15 let spojené s oblastí zdravého životního stylu, konkrétně se 

saunováním. Po celou tuto dobu spolupracuji s wellness centrem Infinit a nyní jsem 

živnostníkem. Mou hlavní činností se stalo pořádání přednášek, workshopů a kurzů právě na 

téma saunování a psychosomatika.  

Kontakt: horadaniella@gmail.com; https://www.lektorzdravi.cz/ 

  
Bc. Michal PRAGER, MBA (* 1981)        

Mám vrozené postižení a pohybuji se na vozíku. Od mateřské školy do maturity jsem žil 

v pražském Jedličkově ústavu. Vystudoval jsem veřejnou správu na Metropolitní univerzitě 

Praha. Založil jsem a vedl organizaci Pestrá, o.p.s. Věnuji se odstraňování bariér z veřejného 

prostoru. Momentálně jsem radním pro sociální věci a zdravotnictví na MČ Praha 14. 

Kontakt: michal.prager@praha14.cz 

 
Mgr. Bendy RŮŽIČKA (* 1971)  
Po studiích a pobytu v Řádu menších bratří – františkánů jsem od roku 1998 osoba 

samostatně výdělečně činná, od 1999 duchovní Starokatolické církve. Od 2000 člen 

Psychosociálního intervenčního týmu ČR.  

Kontakt: bendy@konzerva.com  

 

Mgr. Anna ŠABATOVÁ, Ph.D. (* 1951) 
V roce 1971 zatčena jako studentka třetího ročníku filozofie a dějepisu, vězněna dva roky.  

1977-1989 signatářka a v roce 1986 mluvčí Charty 77. Po Listopadu jsem vystudovala 

češtinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (1996) a doktorský program Teoretické 

právní vědy na Právnické fakultě Masarykovy univerzity (2008). V letech 1998-2001 jsem 

působila v Městském centru sociálních služeb a prevence, posléze šest let jako zástupkyně 

veřejného ochránce práv a v letech 2014-2020 jako veřejná ochránkyně práv. V letech 2008-

2014 jsem vyučovala na Katedře sociální práce Filozofické fakulty Univerzity Karlovy „Lidská 

práva v kontextu sociální práce“. 

Kontakt: anna.sabatova@gmail.com 

 

Mgr. Karel ŠIMR, Ph.D. (*1975)  
Vystudoval jsem evangelickou teologii a působím jako evangelický farář. V minulosti jsem se 

také pohyboval v oblasti sociální práce a krizové pomoci. Spojení těchto oblastí mne přivedlo 

k hlubší reflexi diakonické práce, jíž se věnuji na Teologické fakultě  Jihočeské univerzity. 

Občansky se angažuji v rámci Psychosociálního intervenčního týmu ČR, jehož jsem v 

současné době koordinátorem.  

Kontakt: simrk@centrum.cz 
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Zdeněk TLACHAČ (*1999) 

Vystudoval jsem Vyšší odbornou školu zdravotnickou a Střední školu zdravotnickou v 

Trutnově. Nyní studuji na 3. lékařské fakultě UK bakalářský obor. V případě časových 

možností docházím na anesteziologicko-resuscitačním oddělení (ARO) v okresní nemocnici na 

pozici zdravotní sestry.  

Kontakt: tlachac55@gmail.com 

 

Mgr. Jiří VALENTA (* 1992) 

Narodil jsem se a skoro celý svůj život jsem prožil v Brně. Maturoval jsem na jaře roku 2012 

na  gymnáziu v brněnských Husovicích. V roce 2017 jsem dokončil (úspěšně) právnickou 

fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Půl roku jsem strávil na Erasmu ve Finsku. 

Od února 2018 až doposud jsem asistentem poslanců za Piráty v poslanecké Sněmovně.  

Jedná se o různorodou práci od přípravy podkladů pro jednání pléna nebo výboru, účast na 

jednání klubu, každotýdenní hlídání vlády přes přípravu vlastních legislativních návrhů, 

návrhů doprovodných a jiných usnesení k vedení resortního týmu, který svou gescí stínuje 

oficiální ministerstvo financí.  

Kontakt: jiri.valenta@pirati.cz 

 

Mgr. Radek VONDRA (* 1972) 

Vystudovaný strojař a informatik. Od roku 2010 starosta Městské části Praha 14 a poslední 

dva též předseda Finančního výboru zastupitelstva hlavního města Prahy.  

Díky politice a aktivní práci s mládeží a dětmi v církvi mě začali zajímat víc lidé než čísla, a 

tak jsem své původně technické vzdělání rozšířil studiem oboru Diakonika na Evangelické 

teologické fakultě. Na Praze 14 se snažím vytvářet prostředí, které pomáhá propojovat lidi a 

budí aktivní zájem o místo, kde žijí. 

Kontakt: radek.vondra@praha14.cz 
 

Bc. Alena VYSKOČILOVÁ (*1971) 

Pracuji v Městském muzeu Polná na Vysočině. Po gymnáziu a střední škole uměleckých 

řemesel jsem studovala Caritas – vyšší odbornou školu sociální v Olomouci a bakalářský obor 

Sociální a charitativní práce na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého 

v Olomouci. V současné době jsem studentkou Diakoniky na Evangelické teologické fakultě 

Univerzity Karlovy. Mám tři dospělé děti a manžela s pochopením pro má rozmanitá studia.  

Kontakt: alka.vyskocilova@seznam.cz 

 


