
 

 

 



Vážení přátelé, 
 
dovolte nám představit projekt ´ k o s t e l  n a  l o d i ´.  
 

Kdo jsme 

 
Poprvé jsme se sešli před čtyřmi lety jako pár přátel. Dnes jsme skupina asi 200 mladých lidí, převážně 
ve věku 15-25 let. Snažíme se o svěží přístup k věcem, lidem a tradicím, současně s úctou k hodnotám, které 
křesťanství přináší. Kromě běžných kontaktů, workshopů a příležitostných akcí se scházíme k nedělním 
bohoslužbám na motokárové dráze v Praze - Jinonicích, v areálu bývalé továrny Walter (předtím v klubu Lávka 
u Karlova mostu).  
 
Naše pražská skupina - ICF - International Christian Fellowship (Mezinárodní Křesťanské Společenství) - je 
součástí mezinárodního hnutí, rozšířeného do několika evropských zemí,  více na www.icf.ch nebo www.ICF-
Praha.cz. Dle zákona jsme registrováni jako občanské sdružení International Christian Fellowship Praha o.s. 
(od 16.11.2006). 
 
Snažíme se o dobrovolnost, tvůrčí přístup a otevřenost a tak jsou naše hlavní večerní nedělní bohoslužby, 
které nazýváme ´celebrations´, koncipovány nejvíce jako otevřené párty - s moderní hudbou, multimediálními 
prvky a angličtinou, kam zdaleka nepřicházejí jen různí věřící (jsme ekumenicky smýšlející), ale i ti, kteří se 
za křesťany nepovažují. Snažíme se spojovat tradiční s dnešním a reagovat na výzvy, které mladý člověk má. 
 
Prostor se snažíme dávat i rodinám s dětmi. Zatímco rodiče se účastní jiné, menší bohoslužby v neděli 
dopoledne, dětem se věnují dobrovolníci, kteří pro ně mají připravený program, úměrný jejich věku. 
Na dětech nám záleží, rádi bychom přispěli ke zdravé kultivaci jejich osobnosti. 
 
Navazujeme na odkaz Mistra Jana Husa nebo J. A. Komenského a přitom mnozí posloucháme rockovou 
hudbu. Pro mnohé paradox, ten nás ale vystihuje asi nejlépe. Důkazem, že náš styl a výzvy nacházejí odezvu 
je, že přichází stále víc a víc mladých lidí, také kvůli přátelstvím, kterým se tu vysloveně daří. 
 

 



 

 

Projekt ´kostel na lodi´ 
 
To, co dnes zakoušíme, se nám zdá natolik převratné a společensky potenciálně významné, že si to nechceme 
nechat pro sebe. Máme radost, že se objevil způsob, jakým se daří - zejména teenagerům - netradičně 
přinášet tradiční hodnoty křesťanství. Dnes, kdy je vztah ke kořenům pro většinu mladých prázdným pojmem, 
nabízíme poodkrytí dávných tajů, jak rozumně scelit základy své osobnosti a stát se pro druhé i sebe sama 
trvalým přínosem, jak najít vlastní vztah k Bohu, Ježíši Kristu či Bibli. A přitom zůstat „ve stylu“. 
 
K našemu genetickému kódu patří netradiční prostředí, čemuž motokárový-rockový kostel v továrně (či dříve 
moderní klub v centru Prahy) odpovídá. A protože ani do budoucna nechceme degradovat, hledali jsme 
nápad, který by nám dlouhodobě umožnil pokračovat v dosavadním stylu.  
 
Ukázalo se, že kostel na lodi je tím, co nejen zachová, ale 
umocní všechno to, co nás dnes spojuje a přitahuje mnohé 
další. Loď vnímáme jako symbol komunikace, směřování, 
hledání smyslu či změny života, vydání se na cestu. 
 
Toto řešení nám pomůže získat netradiční atraktivní 
prostor v centru či širším centru Prahy, který bychom 
za stejně vynaložené prostředky v pevné budově získávali 
stěží. Jsme přesvědčeni, že tato vize si je zaslouží. 
 

Aktuální stav projektu 

 
Po důkladném zvážení jsme se rozhodli, že o uvedení projektu v život budeme usilovat. Máme seriózní 
odhodlání, nadšení, dynamiku a spoustu dobrovolníků. 
 
Před rokem jsme neměli ani prostředky, ani loď. Oč pak je úžasnější, že ačkoli jsme nešli cestou úvěru, dnes již 

máme ve výhradním vlastnictví 62 m dlouhé plavidlo s historickou hodnotou (r. výr. 1925)! Několikrát před 
koupí jsme loď navštívili a podrobili (a ještě podrobíme) inženýrskému zkoumání. Dříve kotvila v Hamburku, 
kde sloužila jako překladní, později školní. V maximální míře chceme zachovat její původní historické prvky.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Máme zpracovaný seriózní záměr užívání lodi, vč. studií rozsahu a orientační hodnoty jednotlivých úprav, 
které zpracovali v oboru uznávaní odborníci. Lodními inženýry odhadovaná cena rekonstrukce je cca 15-20 

mil. Kč. 

 



 
Základem pro kostel na lodi je víceúčelový sál pro cca 200 osob, 
pódium, bar a zázemí pro účinkující. Dále je zde technologické 
zázemí a prostory pro klub či kapli.  Víceúčelový sál bude, stejně jako 
je náš kostel dnes, vybaven kvalitní světelnou, zvukovou 
a obrazovou technikou, variabilním zatemněním a volně 
přestavitelnými židlemi. Součástí lodi bude i letní terasa. 
 
V zájmu dlouhodobé finanční stability - dnes si náklady hradíme 
výhradně z dobrovolných sbírek a darů - počítáme s druhotným 

využitím lodi pro aktivity jako jsou divadlo, koncerty, film, vernisáže 
výstav, módní přehlídky, svatby, autorská čtení a další společenské 
události, ale i firemní akce, školení apod. Za tímto účelem plánujeme 
založit vlastní agenturu. 
 
Vzhledem k přísným předpisům musí být kostel koncipován jako 
plovoucí zařízení, pevně (lávkami a lany) spojené se břehem, se 
kterým však půjde za pomoci tlačného člunu přeplouvat na různá 
místa (bez pasažérů). 
 
V jaké fázi jsme nyní? Na konci září 09´ byla ukončena první fáze přestavby vybouráním všech dřevěných 
přepážek, kajut a obložení, odstraněním starého osvětlení, topení a plechů. Brigády průběžně probíhaly celé 
prázdniny a o sobotách v září, zúčastnilo se jich kolem 30 dobrovolníků. Někteří zde strávili desítky hodin. 
Nyní je zevnitř vyčištěno i dno a vše připraveno k rekonstrukci. 
 
Zdárně proběhly důležité prvotní konzultace - s firmou, která bude provádět rekonstrukci, s úřadem, který 
povoluje užívání lodi a také s jednotlivými profesními odborníky. Se zástupci Povodí Vltavy a Městské části 
(MČ) Praha 7 máme předjednáno zajímavé místo na kotvení nedaleko stanice metra. Chystáme se navštívit 
starostu této MČ a projednat s ním možnosti spolupráce. 
 

Partneři kostela na lodi 
 
Pro tuto vizi, s potenciálem spouštěče mnoha dobrých věcí v životech dalších mladých lidí a jak vidno s již 

reálným základem, chceme získat i Vás, ze tří hlavních důvodů: 
 

1) již dnes je náš „motokárový-rockový 
kostel“ a jeho okolí plné mladých lidí, 
kteří jsou v něm a kolem něj rádi - 
chceme vidět další 

 

2) forma vztahu s Bohem a lidmi, kterou 
přinášíme, nachází odezvu 
v neustálém růstu počtu mladých 
návštěvníků - chceme jim poskytnout 
nový, odpovídající prostor 

 

3) naší společnosti přejeme více lidí, 
nacházejících smysluplnou životní 
cestu - otevřený kostel na lodi může 
být symbolem a spojkou takového 
hledání 

 
 



 

Stát se součástí této velké vize a umožnit dokončení projektu můžete i Vy: 

 
A) co jste se dozvěděl/a, předejte dál 
 

B) připojte se k přátelům projektu na www.kostelnalodi.cz - budeme Vás pravidelně informovat o všem, 
co se děje a chystá 

 

C) umožněte dokončit projekt libovolným darem v rámci probíhající sbírky na rekonstrukci 
 

D) „adoptujte si“ některou z konkrétních položek rekonstrukce - seznam bude k dispozici po dokončení 
projektu architektem; v případě podpory, uvedené v bodu C) a D), lze Váš dar odečíst od daňového 
základu a pokud byste si nepřál/a zůstat v anonymitě, budete uveden/a na listině našich partnerů či 
na bocích lodi (přístupné veřejnosti a médiím) 

 
Děkujeme Vám za pozornost, kterou jste nám věnoval/a. Pokud byste měl/a libovolné otázky, reakce či 

podněty nebo byste rád/a vyjádřil/a konkrétní podporu, jsme Vám k dispozici buď na www.kostelnalodi.cz, 
na www.ICF-Praha.cz, na e-mailu 3pe@seznam.cz či na tel. 777 854 140 - Tomáš Janda, manažer projektu. 
 
 
V Praze dne 2. listopadu 2009 
 
 
 
Tomáš Janda, ICF Praha        Mediální partner:      
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


