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OSOBNÍ INFORMACE
Narozen
Státní občanství
Stav
Adresa
E mail

2. listopadu 1964 v
Praze
Česká republika
Rozvedený, dvě
dospělé děti
190 14 Praha 9, U
Besedy 300
zbanek@luther.cz

PRACOVNÍ NASAZENÍ
Leden 2021 – dosud
Duben 2004 - dosud

Duben 2004 – duben 2016

Služba duchovního ECAV v ČR.
Částečný úvazek.
Pedagog – vychovatel v dětském
domově (Praha – Dolní
Počernice). Práce s dětmi, které
byly na základě předběžného
opatření OSPOD nebo rozsudku
soudu svěřeny do institucionální
péče. Jejich všestranné
zaopatření v každodenním životě
– příprava na výuku, zajištění
lékařské péče, volnočasových
aktivit, vedení k domácím
pracím, jednání s úřady ve
vymezených záležitostech).
Koučování klientů na dobrovolném
pobytu po dosažení 18. roku
věku, dokončujících svou
přípravu na povolání
v samostatném bydlení. Hlavní
pracovní poměr.
Tajemník Svazu vojáků z povolání
Armády České republiky. Řízení
administrace organisace,
příprava podkladů k jednání
orgánů svazu, příprava

Duben 2002 – duben 2004

Leden 2000 – duben 2002

Únor 1997 – prosinec 2000

Leden 1995 – prosinec 1996
Březen 1990 – prosinec 1994

Říjen 1989 – únor 1990
Prosinec 1982 – září 1989

ekonomických podkladů,
komunikace s kluby svazu,
příprava podkladů a realizace
mezinárodní spolupráce v rámci
Visegradské čtyřky a EUROMIL.
Dohoda o pracovní činnosti.
Realitní makléř. Vyhledávání
nemovitostí k nákupu a pronájmu
podle zadání klientů. Nabídka
volných nemovitostí k pronájmu a
prodeji. OSVČ.
Poradce ředitele Slezské
diakonie. Tvorba interních
normativních aktů organisace.
Změny stávajících předpisů,
vznik nových.
Náměstek ředitele Diakonie
Českobratrské církve
evangelické. Řízení ústředí
organisace, metodická práce pro
střediska Diakonie ČCE,
zastupování ředitele.
Kurátor pro mládež Okresní úřad
Praha západ.
Sociální kurátor, zástupce
ředitelky Střediska sociální
prevence hl. m. Prahy. Práce
s osobami opouštějící věznici,
později metodické řízení
sociální kurátorů v jednotlivých
městských částech.
Náhradní vojenská služba.
Vychovatel ve školní družině,
školních klubech.

VZDĚLÁNÍ
1979 - 1982
1982 - 1986
2009
2013 - 2016

2017 – 2019

Gymnasium.
Střední pedagogická škola, obor
vychovatelství.
CŽV – PedFUK – speciální
pedagogika
od 1. 10. 2014 neakreditované distanční studium
Teologického semináře Missurské
synody Lutherské církve USA).
Husův institut theologických
studií Praha

VOJENSKÁ SLUŽBA
1989 – 1990
2003 - 2017

Náhradní vojenská služba.
Služba v aktivní záloze Armády
České republiky. Funkce výkonný
praporčík, hodnost praporčík.
Čestný odznak štábního kapitána
Václava Morávka se stužkami za 5
a 10 let služby, Čestný odznak
Přemysla Otakara II., Záslužný
kříž ministra III. stupně.

JAZYKY
Český jazyk
Slovenský jazyk
Ruský jazyk
Anglický jazyk
Francouzský jazyk
Německý jazyk
Polský jazyk

mateřský jazyk
slovem i písmem
slovem i písmem
slovem i písmem částečně
již slabě slovem
slovem
slovem, jednoduchá písemná
komunikace

CÍRKEVNÍ ČINNOST
➢ Kněžská ordinace 3. 10. L.
P. 2021
➢ Ordinovaný diakon (jáhen)
Evangelické církve
augsburského vyznání v ČR
(luteráni).
➢ Kázání a promluvy – 40
➢ Příspěvky do Denního čtení –
úvahy nad hesly Jednoty
bratrské.
➢ STM kurs Concordia
Theological Seminary Fort
Wayne IN (kursy)
➢ Články v církevním časopisu
Evangelicus,

Dáno dne 29. listopadu

A. D. 2021.

