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SAMOROST 

20. ROČNÍK 
Roztodivně přírodou vytvarovaný kus dřeva,  

na pohled zajímavý, ale k neužitku – samorost.  

V přeneseném významu člověk zvláštní, osobitý, 
nezapadající do představ a škatulek společnosti.  

Je dobré jít si svou cestou, nebo je potřeba se 
přizpůsobit, začlenit? A naopak, dovedeme mezi 

sebe přijmout člověka odlišného, ocenit jej a 
inspirovat se jeho originalitou?  

Vždyť i SAM, který tímto ročníkem oslaví 20. 
narozeniny, je takovým samorostem ve svém 

tradičním prostředí. Stejně jako dřevěný, i lidský 
samorost, když dostane šanci, může být nejen 

okrasou, ale také obohacením. 
 

Také naše víra může být živá a praktická, nebo 
mrtvá tradice, hezká jenom na pohled. A mohli 

bychom slovem samorost označit i Ježíše? 

ZVEDNU 

Jiří Král 
 

Program pro děti zajištěn (ve věku 3-12 let) 
 

OPRACUJI 
Petr Chlápek 

 
Program pro děti zajištěn (ve věku 3-12 let) 

 

POUŽIJI 
Tomáš Tyrlík (10:00) 

 
Program pro děti zajištěn (ve věku 3-12 let) 

Skákací hrad (od 11:15) 

10:15 

blok 1 

Modlitba srdce 

Marek Jargus (seminář) 

Musím dnes, zítra i další den jít dál. 
Zuzana Kasalová (Workshop o duševním zdraví)  

Skákací hrad 
(program pro děti) 

Střípky 

Lila Tyrlíková (autorské čtení) 
Divadelní workshop 

Jakub Tomoszek 
Skákací hrad, Židovské písně 

(program pro děti)  

 

 

 

 

DALŠÍ INFO: 

 
Program pro děti: 

V místě konání je dále k dispozici dětský koutek 
s houpačkami a s skluzavkou. 

 
V kostele je místnost pro děti s rodiči. 

 

Změna programu vyhrazena! 
 

SAM ORLOVÁ  
pořádá  

Benjamín Orlová, z. s. 
 

Více informací na: 

 

www.samorlova.cz 

 

nebo  

 

www.fb.com/samorlova 
 
 
 
 
 

Akci podpořili: 
 

MĚSTO ORLOVÁ  

 

MINISTERSTVO KULTURY ČR  

 

SLEZSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ A. V.  
 

 
 

 

 

 

GASCONTROL, SPOL. S R.O. 
 

 
 

 

 

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY  
A KANALIZACE OSTRAVA A. S. 

 

 

 
 

 

TĚŠÍNSKÉ JATKY, S.R.O. 

11:45 

blok 2 

Věřím v Boha, ale do kostela nepůjdu 
Jiří Král (seminář) 

Kadeřnický workshop 
Jan Špilar 

Sportovní workshop 
(workshop pro děti) 

Bolesť a jej podoby 
Danica Fojtíková (seminář) 
Základy krasopsaní 

Ludmila Andrišová 

Příprava na Vánoce 
(workshop pro děti) 

14:30 

blok 3 

Kreativní workshop 

(překvápko) 

Single v Kristu  
- žít sám nikoliv osamoceně 

Marek Macák (seminář) 
Skákací hrad 
(program pro děti) 

Práce se dřevem 

Dušan Jančička 
(workshop vhodný i pro děti) 

BROUCI 

koncert dětské skupiny 
(program pro děti) 

16:00 

blok 4 

Vnější a vnitřní krása ženy a muže 
Jan Špilar (seminář) 

Medical Help GHANA 
Henryk Waloszek, Petr Wieczorek (cestopis) 

Bublinový workshop 
(program pro děti) 

Holocaust a antisemitismus 

Radek Hejret (seminář) 
English Country Dances 

Nikola Karasová (workshop) 

Skákací hrad / Projížďka na koni 
(program pro děti) 

18:00 

bohoslužba 

NAJDU 

Jan Mikschik 

 
Program pro děti zajištěn (ve věku 3-12 let) 

 

OČISTÍM 

Jan Špilar 
 

 

Program pro děti zajištěn (ve věku 3-6 let) 
O Izraeli - pro děti ve věku 6-12 let 

 

OŠETŘÍM 

Roman Raszka 
 

 

Program pro děti zajištěn (ve věku 3-6 let) 
Empírové tance - pro děti ve věku 6-12 let 

 

20:00 

koncert 
Sova & Slamák 

Slavnostní večer  
Safenat Paneach 

Archa N 
Adonai (večer chval) 

 



MAREK JARGUS 
Farářuji v Ostravě - Radvanicích od r. 2002. S lidmi a mezi lidmi 
pracuji od r. 1993. Rád se setkávám s lidmi v prostředí sociálních 
služeb, vězení anebo v jakýchkoliv náročných životních situací        
v rolích duchovního, terapeuta, lektora i externího supervizora.      
V každém setkání s druhým člověkem se učím vnímat velikost       
a krásu nesamozřejmé Lásky Boží. A tak trochu pomoci v plánu, 
který s námi má tato bytostná Láska. 
Učím se modlit srdcem v každodenním životě a službě, na cestách, 
které rád podnikám, v cisterciáckém klášteře na Caldey island 
(Wales) a v duchovních cvičeních podle mého oblíbence Ignáce     
z Loyoly.  

MODLITBA SRDCE (seminář) 

Modlitba srdce - samorostoucí prostor Božího království v nás 
(Mk 4,26). Čtyři definice modlitby - Kalistos Ware. Meditace       
a kontemplace v křesťanském pojetí (Fr. Saleský). Dobrý, lepší, 
nejlepší (Oblak nevědění) - Lk 10,38-41. Ježíšova modlitba         
ve východní křesťanské tradici. Maranatha - modlitba mnicha 
Johna Maina  

 
JIŘÍ KRÁL 
Jiří Král slouží univerzitním studentům (Studentské křesťanské 
hnutí Olomouc). Vedle toho vyučuje na Českém biblickém 
institutu v Kroměříži. Je ženatý a má 4 děti. Mezi jeho koníčky 
patří skalní lezení.  

VĚŘÍM V BOHA, ALE DO KOSTELA NEPŮJDU (seminář) 

Společenství Kristových následovníků je neoddělitelnou součástí 
života věřícího. Přijď a společně se podíváme, proč tomu tak je. 
Včetně toho, jakou roli hraje společenství v Božím velkém 
plánu.  

 
MAREK MACÁK 
Marek Macák (38) je klinický psycholog, člen Bratrské jednoty 
baptistů, zakladatel Asociace pro dialog křesťanství a psychologie, 
učitel a školitel v řadě psychologických a psychiatrických institucí. 
Pochází ze Slovenska, většinu života však strávil v Praze, kde i nyní 
bydlí a působí. Je šťastně svobodný, rád cestuje, tráví čas s přáteli, 
a miluje knihy.  

SINGLE V KRISTU - žít sám nikoliv osamoceně (seminář) 

Svobodný život máme dnes tendenci vnímat jako "čekárnu",     
ve které sedíme, dokud nezačne skutečný život, kdy člověk 
konečně není "sám". Z hlediska křesťanství je takovýto pohled 
na věc smutným nedorozuměním, který vyprázdňuje a podrývá 
kvalitu a hloubku života moha lidí. Jak vypadá svobodný život,    
z Božího hlediska, ať už jde o dočasný stav anebo o dlouhodobé 
zaměření života? V čem se liší pohled na "singleness" v církvi     
a v běžné společnosti? Jak se může život svobodných                    
a zadaných lidí vzájemně posilovat a doplňovat ve společném 
projektu Božího království, do kterého nás Kristus povolává?  

 
ROMAN RASZKA 
Roman Raszka (46 let) je pastorem Slezské církve evangelické a. v. 
Teologii studoval v Bratislavě, Praze a Varšavě. Prvních 23 let 
služby byl pastorem v Bystřici, od roku 2018 změnil své působiště 
a slouží na pozici druhého pastora v Návsí. Krom toho je seniorem 
Jablunkovského seniorátu a členem Církevní rady. V osobním 
životě je také manželem a otcem tří dětí. Má smysl pro humor       
a je velkým milovníkem hudby. Rád hraje na klavír v různých 
hudebních formacích. Dalším jeho koníčkem je audio/video 
oblast, kde v Mediálním odboru ve studiu Projekt Izrael 18 let 
pracoval na pravidelných křesťanských pořadech. Miluje Pána 
Boha a učí se ještě více milovat lidi, neboť je přesvědčen, že celý 
život se můžeme učit stále nové věci. Jeho touhou a povoláním je 
inspirovat lidi k živému vztahu s Bohem. 
 

JAN ŠPILAR 
Jáhen a kadeřník, Střihoruký Edward. Pochází z Pardubic. Vyučil   
se kadeřníkem, v životě však pracoval i jako maskér v Národním 
divadle v Praze nebo jako pošťák. V Brně otevřel kadeřnické 
studio Střihoruký Edward, pořádá odborné stáže pro kadeřníky     
v Edward Academy. Patří do prestižního klubu Haute Coiffure 
Francaise (HCF), který sdružuje nejlepší kadeřníky světa. Byl 
oceněn zlatou medailí za přenos francouzské módy do ČR.            
Při práci si doplňoval vzdělání a vystudoval teologii. Je ženatý         
a má 3 děti. Věnuje se také pantomimě, provádí autorská sólová 
vystoupení.  

VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ KRÁSA ŽENY A MUŽE (seminář) 

V Božích očích jsme všichni krásní. O tom, jak přijmout sebe 
sama jaký/á jsem a jak o sebe pečovat, aby vnitřní krása 
pronikla i navenek, si budeme povídat s jáhnem-kadeřníkem 
Janem Špilarem, Střihorukým Edwardem. 

KADEŘNICKÝ WORKSHOP 

Praktické ukázky střihů na modelech z publika a péče o vlasy. 
Vlasová poradna pro ženy i muže. 

 
TOMÁŠ A LILA TYRLÍKOVI 
Tomáš a Lilie Tyrlíkovi oslaví letos v srpnu 28 let společné cesty      
v manželství. Mají tři dospělé děti - Lucku, Magdu a Lukáše, dva 
zetě - Radka a Filipa a jednu vnučku Emu.  
Tomáš pracoval jako vikář a následně jako sborový pastor             
ve sborech ve Frýdku-Místku (1994-2003) a pak ve sboru                
v Třanovicích (2003-2017). Byl také seniorem Frýdeckého 
seniorátu (1998-2017). Od května 2017 je biskupem SCEAV. Od 
počátku je vedoucím organizačního týmu Konference rodin.  
Lilie byla s dětmi 11 let doma a pak se zapojila do pracovního 
procesu v Obci Třanovice jako knihovnice a také učitelka 
hudebních kroužků ve škole (převážně učí děti hrát na klavír           
a flétnu, okrajově na kytaru). Společně rádi chodí po horách, 
plavou v moři, chodí na koncerty, rádi čtou knihy (ale ne společně 
:)) a kromě nakupování dělají všechno spolu rádi. 

STŘÍPKY (autorské čtení) 

Knížka Střípky vznikla z mých osobních nebo našich společných 
příběhů a situací, které jsme prožili spolu jako rodina, nebo také 
jako sborová rodina.... 

 
RADEK HEJRET 
Radek je dlouholetým lektorem preventivních programů,              
při kterých oslovil přes 30 000 žáků základních a středních škol.           
V minulých letech navštěvoval školy s pamětníky holocaustu. 
Organizuje přednášky a besedy pro veřejnost ve spolupráci             
s církvemi, židovskými obcemi, městskými knihovnami a muzei. 
Pracuje také pro Mezinárodní křesťanské velvyslanectví 
Jeruzalém, z. s. (ICEJ ČR) a je specializovaným průvodcem            
po Izraeli. Je ženatý a má 2 děti. 

HOLOCAUST A ANTISEMITISMUS (seminář) 

Na příkladu holocaustu – konkrétní historické události                  
– se účastníci interaktivní formou dozvědí o tom, jak strašlivé 
důsledky mělo uplatňování rasistické ideologie v praxi. Seminář 
vybízí k samostatnému uvažování o tomto nebezpečí                    
a k citlivosti na projevy předsudků, rasismu, antisemitismu, 
xenofobie a extremismu, které se žel vyskytují i v současné 
době. 

 
PETR CHLÁPEK alias Chlopin 
je farář ČCE z Nového města pod Smrkem, nadšený pracovník s 
mládeži, plný energie a neotřelých myšlenek, odborník na historii 
sdružení YMCA, a milovník automobilů Volvo. 
 
 
 

PETR WIECZOREK A HENRYK WALOSZEK 
Petr Wieczorek je členem ČCE v Šenově. Je ženatý a má se svou 
manželkou Monikou tři děti. Jeho profese je lékař a nyní pracuje    
v Armádě spásy v ambulanci pro chudé.    

Henryk Waloszek, člen SCEAV, původem ze Slezska, nyní žije           
s manželkou Felicitou v Praze, kde pracuje jako všeobecný 
praktický lékař. 

MEDICAL HELP GHANA (cestopis) 

Henryk Waloszek a Petr Wieczorek, dva lékaři, kteří absolvovali 
s organizací OM v září minulého roku misi na sever Ghany. 
Přijďte si poslechnout, jak se na takové misi pracuje i žije             
a zeptejte se na vše, co vás zajímá. Medical help Ghana               
je projekt křesťanské organizace OM Česká republika zaměřený 
na pomoc lidem v oblasti bez zdravotní péče. Od 2014                
se pravidelně každý rok v září vydává skupina českých                    
i zahraničních zdravotníků do severní Ghany, kde s lidmi žijícími 
v místních komunitách sdílí evangelium, poskytuje jim základní 
zdravotní péči, zdravotní a hygienickou osvětu. 
 

JAKUB TOMOSZEK 
Už jako dorostenec spolu se svým kamarádem psal scénky a hrál 
je na nejrůznějších akcích. Nikdy se nebáli ztrapnění ani kritiky. 
Jejich performance byly natolik odvážné, že někdy stály na hraně 
hratelnosti. Stát na scéně a nastavovat sobě i společnosti zrcadlo 
ho zaujalo natolik, že šel studovat herectví. Po studiích se v roce 
2004 stal hercem Těšínského divadla, kde je od roku 2009 
uměleckým šéfem loutkové scény „Bajka“ Těšínského divadla. Rád 
pracuje s dětmi a s neprofesionály ve svém oboru. Společně 
vytvořili projekty jako „muzikál Jákob“, „Lusthaus“ a „Bílá Labuť“. 
Na každém se podílela skvělá parta lidí napříč denominacemi. Je 
šťastně ženatý s Tamarou, mají dva syny Joela a Jonasze. 

DIVADELNÍ WORKSHOP 

Divadlo ani drama sice z Bible nepochází, ale mnohokrát            
se jí nejen inspirovalo, ale také svářilo s jejími vykladači. Bibli 
jsme zvyklí vykládat v kázání, přednášce anebo na semináři.       
Je možné ji vykládat i „divadlem“? Pojďme to společně 
prodiskutovat – a pokud to možné je, pak JAK? 
 

LUDMILA ANDRŠOVÁ 
Jmenuji se Ludmila Andršová, je mi 26 let, jsem aktuálně hlavně 
máma, manželka, současně baristka, studentka a podnikatelka. 
Ale úplně hlavně jsem Boží dcera! Poznala jsem Ježíše, když mi 
bylo 19 a změnil se mi život, moje identita a naděje. Začala jsem   
si psát své modlitby do deníku a ráda jsem si opisovala hezké 
verše z Bible a Pinterestu. Minulý rok v létě jsem se rozhodla, že 
se chci naučit moderní kaligrafii pořádně. Že jediné, co mě drželo 
zpátky bylo srovnávání se s dalšími lidmi. A to je blbost. Proto 
jsem začala každý den kraso-psát ve volné chvíli a používat 
brushpen (štětcovou fixu). A od té doby jsem vytvořila vlastní 
Písanku, web www.hezkepsani.cz a pořádala 8 kurzů základů 
moderní kaligrafie s brushpenem a to nabízím i tobě. 

ZÁKLADY KRASOPSANÍ (workshop) 

Na workshopu na SAMu tě naučím základy psaní s brushpenem      
a dám ti praktické tipy, jak se zlepšovat. Kromě zkušeností          
si odneseš vlastní brushpen, tréninkové papíry s abecedu            
a obrázek, co si společně vytvoříme. Těším se na Tebe! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIKOLA KARASOVÁ 
Lektorka – Nikola Karasová – tancuje English Country Dances        
už sedm let a příležitostně pořádá semináře pro širokou veřejnost. 
Neváhejte a přijďte si vyzkoušet tance, které můžete vidět            
ve filmech na motivy románů Jane Austenové nebo z doby 
Napoleona. 

ENGLISH COUNTRY DANCES 

English Country Dances se těšily oblibě před 200 a více lety, jak 
v honosných sálech, tak hospodských síních i domácích 
pokojích. Jednoduché i složitější společenské tance, které jsou 
založeny na tom, že člověk během nich potkal co nejvíc dalších 
tanečníků, byly pro mladé lidi ideální k seznamování a téměř 
jedinou šancí, jak mohli soukromě prohodit pár slov. V současné 
době už sice jejich seznamovací význam ustoupil do pozadí,      
ale radost z potkávání nových tváří při příjemné hudbě 
přetrvala. Workshop těchto tanců je vhodný prakticky pro 
všechny (jak páry, tak jednotlivce) a nepředpokládá žádné 
předchozí znalosti figur a kroků ani speciální obuv či oblečení. 
Každý tanec bude napřed vysvětlen a vyzkoušen bez hudby. 

 
DUŠAN JANČIČKA 
HANDYCAP NEZNAMENÁ NEMOŽNOST PRACOVAT ! Dušan 
Jančička o osobě říká: Po tvrdé životní zkušenosti stála u mne 
touha být něčím užitečný,vytvořit na světě krásnější místa. Svou 
fantazií, designem a harmonickou spolupráci se svými klienty se     
o to zapříčiňuji každý den. Vůně dřeva a kovu mě učarovala,je to 
má srdcová záležitost a proto používám FREE STYLE.  
Zvu Vás na workshop - Práce se dřevem. 
 
JAN MIKSCHIK 
Vyrůstal na malebných kopcích Krušných hor v městečku 
Abertamy. Vystudoval logistiku a následně evangelickou teologii. 
Během studia vyzkoušel vícero zaměstnání, včetně ještěrkáře, 
servismana lyží či výrobce sýrů na salaši. Trochu cestuje a má rád 
práci na autech a motorkách. Působil na roční praxi jako vikář         
v Orlové, nyní je farářem v Krouně na Vysočině. 
 
DANICA FOJTÍKOVÁ 
Danica Fojtíková vystudovala Evanjelickú bohosloveckú fakultu UK 
v Bratislavě. Momentálně působí jako evangelická kaplanka v 
ECAV na Slovensku. Už během vysoké školy se zaměřovala na 
pastorální teologii a absolvovala další vzdělávaní z této oblasti. Ve 
svém životě se snaží ukazovat lidem na to, že Kristus dává živou 
naději také dnes. 

BOLESŤ A JEJ PODOBY 

Už len slovo bolesť so sebou prináša mnohé emócie. O čo viac 
ich je, keď ju prežívame vo svojom vlastnom vnútri, na svojom 
vlastnom tele, prípadne u blízkej osoby? Na seminári budeme 
hovoriť o oblastiach, v ktorých ju prežívame a budeme hľadať 
spôsob, ktorý by nám ju pomohol zvládnuť. 
 

ZUZANA KASALOVÁ 
Paní Kasalová žije a pracuje v Praze, je lékařkou v oboru 
psychiatrie. Věnuje se křesťanské psychiatrii, působí při sboru 
Bratrské jednoty baptistů v Praze na Vinohradech, je zaměřená 
ekumenicky. Na SAMu je již tradičním hostem, povede workshop 
o duševním zdraví a je také připravená pro osobní setkání a 
rozhovory. 

MUSÍM DNES, ZÍTRA I DALŠÍ DEN JÍT DÁL (workshop) 

Musím dnes a zítra a následující den jít dál. Jak si uchovat 
duševní zdraví? Hledáme žebřík do nebe. 
 
 
 
 


