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Jak již z tučného textu vypovídá, jmenuji se Jan Zemánek. Členem 
střešovického sboru jsem již dlouho dobu, vyrostl jsem v něm. 

Mimo jiné jsem byl zvolen a zastávám funkce v ČCE strukturách 
a jim blízkých subjektech. Již čtvrtým rokem zastávám funkci 
místopředsedy v pražském seniorátním odboru pro mládež (SOM), 
kde jsem v minulých letech (2018 a 2019) připravoval minifestival 
SOMFEST a podílel se na chodu a přípravě plesů pro mládež pod 
tradičním názvem „Báječnej bál“. Obdobným počtem let jsem 
voleným členem do Martinského grémia, které se stará o chod a 
správu večerních bohoslužeb u Martina ve zdi. Od roku 2019 
působím v křesťansky orientované neziskové organizaci „Sdružení 
evangelické mládeže (SEM)“, kde jsem voleným členem 
celorepublikového výboru. V SEMu se snažíme pomoct například s 
organizací, finančním zajištěním a právním zastřešením akcí 
pořádaných mládeží ČCE. 

V profesním i studijním životě se věnuji stavební geologii. Na 
Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy jsem vystudoval 
bakalářský obor Geotechnologie a nyní studuji v navazujícím 



magisterském studiu obor Inženýrská geologie. V roce 2018 jsem 
založil studijní spolek „Geologická akademická liga (GAL)“, kde se 
převážně věnujeme prvním ročníkům a pomáháme jim se včlenit do
běhu fakulty a fakultního života. Od roku 2016 jsem zaměstnancem 
ve firmě SG Geotechnika a.s., nyní na pozici geotechnik, a v rámci 
doplňkového geologického průzkumu pro metro D zastávám pozici 
geolog pro metro I.D úseky VO-OL a OL1. 

Čeho si vážíte na současném životě našeho sboru? 

Na tuto otázku se reaguje velmi těžce, jelikož v současné situaci
je život sboru převážně přesunut na mimoprezenční a fyzicky 
bezkontaktní online život, ovšem zde oceňuji a vážím si, že sbor 
nezanevřel na komunikaci formou online a mnoho akcí se aktivně 
přesunulo do online světa. Mezi mnou vnímanými jsou Bohoslužby 
Live a Mládež – Online. Před situací, můžeme jí označit „doba 
covidová“, jsem si na sboru vážil, a dá se říci, že i za současné 
situace si vážím, sborového společenství, jeho otevřenosti, 
vstřícnosti, mezigenerační propojenosti a i příjemné náladovosti. 

Čím je pro vás sbor jedinečný? 

Jedinečnost tkví v tom, že střešovický sbor je můj mateřský 
sbor. Lze také říci, že jsem zde navázal mnoho osobních vztahů, 
které přetrvávají dlouhá léta, a skrze ně jsem sociálně vzrůstal, a 
protože mi tuto možnost sbor a jeho společenství dopřálo, tak je pro
mne jedinečný. 

Co bychom měli změnit? 

Věcí ke změně je mnoho, ale spíše než změna je to „nějaký“ 
sociální růst, který se ve sborovém společenství udržuje, jen je 
třeba jej správně směřovat a rozvíjet jej chvályhodnou cestou. 
Určitě by bylo dobré změnit, rozšířit komunikaci pomocí online 
sociálních sítí mezi jednotlivými členy a celkově mezi celým sborem.
Skvělým krokem bylo a je popovídání na Jitsi Meet. A samozřejmě 
viditelný a přehledný timemanagement jednotlivých setkání a akcí. 

Kde vidíte příležitosti pro zlepšení? 

V předchozích otázkách jsem v podstatě tuto otázku již 
odpověděl, ale pro shrnutí: Rozvoj, komunikace, timemanagement. 


