
Milí přátelé školy Brána! 

Musím vám sdělit všechny 

novinky, co se u nás dějí. 

Kdokoli navštíví naši školu, je 

nadšen z její funkčnosti, její 

krásy i vnitřního klimatu. Ale 

pozor, nic nikdy není tady na 

zemi stoprocentní, takže 

žádné iluze! Každopádně stále 

z toho máme radost a 

souběžně hledáme, jak 

vylepšit to, co „zaskřípe“.  

Asi už všichni víte, že jsme 

počátkem minulého roku došli k rozhodnutí otevřít k mateřské a základní škole další stupeň vzdělávání. Vysoká škola to 

zatím není, ale střední ano. Už dlouhá léta vnímáme, že zejména učňovské školství je ve velkém úpadku a potřebuje 

pozvednout. Myslíme zejména na chlapce, a víme, že mnoho rodičů, než aby syna poslali na „učňák“, radši se ho snaží za 

každou cenu protlačit na obor s maturitou, i když je jasné, že je spíše praktik. Také jsme zjistili, že v církevním školství 

existuje pouze jedna škola tohoto typu, na Moravě. 

Vždyť děti prošlé našimi křesťanskými školami 

potřebují také svoji návaznost do dalších úrovní 

školství! Rozhodnutí padlo na obor Instalatér plus. Plus 

znamená rozšíření studia s přesahem do dalších 

příbuzných oborů – elektro i stavební. Nazvali jsme 

naši školu Mistrovská střední. Výhledově cílíme i na 

maturitu, ale museli jsme nějak začít. Naší prioritou je 

bezpečné prostředí – to, co mnoho současných škol 

postrádá. Proto jsme souběžně založili i Domov 

mládeže.  

Krajský úřední šiml nebyl z našeho nápadu nadšený a 

snažil se nás z něho odradit. Upřímně řečeno nás tyto postoje 

zásadně překvapily. Ale když nám Bůh otevírá dveře, nikdo z lidí 

je nezavře! Proto ani my jsme se nevzdali, vypracovali jsme si 

potřebné posudky a sehnali podpůrná stanoviska firem, které 

byly z toho záměru nadšené. Ministerstvo školství nám v únoru 

vydalo kladné stanovisko přes nedoporučení Kraje. Jsme nadšení 

a chválíme Boha. 



Přípravy Mistrovské střední nám trochu narušila válka na Ukrajině, která vypukla vzápětí po obdržení kladného 

stanoviska. Chtě nechtě jsme vrhli všechny síly na přípravu bydlení pro uprchlíky v hotelu Centrál a jsme nadšeni i 

z pomoci mnoha dalších lidí, takže vše proběhlo velmi rychle a hotel je již obydlený. Také naše Město pomohlo 

s ubytováním rodin a mnozí další lidé. Vše to je vlastně propojeno se školou New Generation z Kyjeva, kterou jsme 

navštívili před čtyřmi lety. Nyní hledala místo, kde by mohly složit hlavu rodiny spojené s touto školou, ale i samotná 

škola obnovit každodenní výuku. Pomohli jsme jim sehnat prostory, kde každý den vyučují své děti, které se 

přestěhovaly s rodiči do Paky, a některé nadále vyučují online. Máme s touto školou spolupráci a chodí k nám na obědy, 

učíme je česky, děláme výlety a podobně. Takže pro nás je to svým způsobem obohacující. Také naše nedělní 

shromáždění se výrazně rozrostla o skupinu ukrajinských křesťanů. Nyní dochází k registraci všech ukrajinských dětí do 

naší školy. Ještě není jisté, jestli tady všechny zůstanou na další školní rok nebo se vrátí do své země, ale registrace 

proběhnout musí. Takže výzev není málo, ale s Boží pomocí do toho jdeme rádi a s chutí, protože vidíme, že čas a 

okolnosti jsou v Božích rukou, přestože my tomu vždy úplně nerozumíme.  

 

Zde je fotografie z děkovného představení Kyjevské školy NG pro ty, kteří jim pomohli a pomáhají celým rodinám, aby 

mohli žít v klidu v našem městě, učit se a pracovat, a měli všechno, co je k životu nutně potřeba. Je to část z celé skupiny 

uprchlíků, kterých jsme se ujali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyní se už zase naplno vracíme k přípravám Mistrovské střední. Již rok a čtvrt se schází přípravný tým, mající různé 

sekce: Domov mládeže, příprava školního vzdělávacího plánu, nemovitostní skupina a vybavení. To už napovídá, že jsme 

hledali, kde by měla škola zakotvit. Po delším zvažování jsme se rozhodli pro začátek usídlit ve sborovém domě, kde již 

nějakou dobu nebylo jiné využití. Máme zde 

moc hezké místnosti, které s drobnou 

úpravou můžeme dobře použít.  

Zde vidíte jeden z návrhů učebny pro chlapce. 

Děkujeme, že se nás podporujete svými 

modlitbami i finančními příspěvky na splacení 

a další rozvoj školy. Mnozí jste se přidali i 

k podpoře střední školy, moc si toho vážíme. 

Pošlete nám i nějaké kluky. 

Bohdan Čančík, červen 2022 
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