
Kolej PTH: 

- 3.000 Kč / měsíc 

- dvojlůžkové pokoje 

- vybavené zázemí 

(společenské místnosti, 

jídelna s kuchyní, tělocvična) 

- vysokorychlostní internet  

křesťanská vysokoškolská kolej  mezidenominační evangelikální prostředí  studentská křesťanská 
komunita  investice do duchovního růstu   teologické přednášky pro laiky  skupinky  sporty  
tělocvična  posilovna  ubytování v hezkém prostředí  křesťanská knihovna  spolupráce se sbory a 
křesťanskými organizacemi 

 
Milí studenti, 

pokud se chystáte do Prahy na VŠ, nebo v Praze už studujete, ale hledáte nové zázemí 
pro duchovní růst, zveme vás do křesťanské koleje PTH. Pražský Tyrannus Hall je 
společenství mladých mužů, kteří chtějí skrze učednictví poznávat Boží záměry pro své 
životy, navzájem se budovat a připravovat ke službě. Snažíme se zabránit duchovnímu 
vykořenění studentů, kteří po odchodu na vysokou školu často ztrácí své zázemí. Jsme 
křesťanské učednické společenství, které nechce být náhražkou církví a domácích 
sborů — usilujeme naopak o to, aby se studenti vraceli do svých sborů jako služebníci. 

Ubytovna i učednická komunita je koncipovaná pro dvanáct mužů. Studenti se postupně 
obměňují, absolventy nahrazujeme novými studenty. I pro akademický rok 202/2021 
budeme přijímat nové zájemce. Hledáme především ty, kteří své studium začínají 
případně studenty nižších ročníků – preferujeme dlouhodobější spolupráci. Zásadní 
podmínkou pro vstup je, zda svůj život vydali Ježíši a zda se skutečně chtějí stát jeho 
učedníky. 

PTH patří k mezinárodní misijní a učednické organizací sdružující více jak dvě desítky studentských kolejí v několika 
zemích světa. Aktivity jednotlivých kolejí jsou specifické podle místních potřeb, vždy však zahrnují několik základních 
činností: učednické skupinky zaměřené na duchovní růst, sport, teologické přednášky a přípravu studentů pro službu. 
Naším cílem je, aby studenti dorůstali v laické vedoucí ve svých sborech – například jako budoucí starší. 

Přijímací rozhovory budeme mít ve středu 24. června 2020 
odpoledne. Zda byl student přijat na kolej PTH, se dozví 
pravděpodobně hned nebo nejpozději do týdne od přijímacích 
rozhovorů. V případě volného místa lze otevřít nové přijímací řízení i 
po tomto datu. Dodatečné přijímací rozhovory domlouváme 
individuálně s dalšími novými zájemci. PTH přijímá nové studenty do 
učednického společenství na základě písemné přihlášky, jejíž 
součástí je i stručný životopis studenta, doporučení vedoucího 

studentova domovského sboru a přijímacího rozhovoru. Těšíme se na Vás. Další informace na 
www.pth-cz.net nebo na facebookové stránce @prazsky.tyrannus.hall.  

 Tomáš Grulich, ředitel koleje, kazatel CB 

 

PTH, Stoliňská 2502/41B,193 00 Praha 9, tel: 777 831 970  

www.pth-cz.net; e-mail: tomas.grulich@cb.cz 

24. 6. 2020 odpoledne bude přijímací 

pohovor. Do té doby pošlete přihlášku 

a stručný životopis včetně cesty víry na 

tomas.grulich@cb.cz. Bližší informace 

+420 777 831970. 
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