
i Ze sborových akcí

Ne 18. 9. 9:30 bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně (E. Čašková)
Út 20. 9. 14:30 setkání starší generace
Út 20. 9. 19:00 biblická hodina
St 21. 9. 16:00 náboženství pro děti a konfirmandy
Čt 22. 9. 19:30 setkání střední generace (Michaela Valentová: Ženy v islámu

a zákon šarija)
Ne 25. 9. 9:30 bohoslužby s rodinnou nedělí (E. Čašková)
Út 27. 9. 14:30 setkání starší generace
Út 27. 9. 19:00 biblická hodina
Ne 2. 10. 9:30 bohoslužby (E. Čašková)
Út 4. 10. 14:30 koncert pro starší věkem
Út 4. 10. 16:30 schůzka křesťanské služby
Út 4. 10. 19:00 hospodářská komise
Út 4. 10. 19:00 biblická hodina
St 5. 10. 16:00 náboženství pro děti a konfirmandy
Ne 9. 10. 9:30 bohoslužby (E. Čašková)
Ne 16. 10. 9:30 bohoslužby (E. Čašková), Večeře páně - Díkůčinění

Případné změny v programu po uzávěrce Hroznu lze najít na sborových webových
stránkách http://vinohrady.evangnet.cz, které jsou pravidelně aktualizovány.

Hrozen vinohradského evangelického sboru vychází přibližně jednou za
měsíc. Redakční uzávěrka je vždy 20. každého měsíce. Redakční kruh tvoří Ma-
těj Cháb a Jana Šarounová. Jazykové korektury: Jana Šarounová. Tiskovou verzi
programem LATEX2ε připravuje Jan Mach, internetovou Jan Šaroun. Adresa na
internetu: http://vinohrady.evangnet.cz/hrozen. Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru
(Korunní 60, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: fsvinohrady@volny.cz) nebo přímo
redaktorům. Určeno jen pro vnitřní potřeby vinohradského sboru. Neprodejné.

Číslo 119/září 2011 http://vinohrady.evangnet.cz/hrozen

Ochutnávka sederu na táboře
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2 KÁZÁNÍ

Pán Bůh je zvědav na olej každého z nás
Kázání Petra Slámy na Vinohradech 24.7.2011

Gn 41, 53 – 42,17; Mt 25, 1 – 13

Když dva dělají totéž, není to vždy
totéž – takto bychom mohli shrnout vy-
znění dnešního podobenství. Dvě pětice
družiček se až do příchodu ženicha cho-
vají stejně. Vítat svatebčany, radovat se
s radujícími, ale ovšem také při pohřbu
truchlit s truchlícími, to patřilo od pra-
dávna k velmi silným zákonům. Talmud
dokonce na jednom místě dává přednost
doprovázení nevěsty nebo mrtvého před
studiem Tóry (ARN IV, B–C).1 Našich
deset družiček, panen, tedy řádně plní
tento pěkný zvyk. Přišly, aby špalírem,
lampiónovým průvodem, uvítaly ženicha.
Jestli to byla děvčata ze sousedství nebo
najatá brigáda družiček, nevíme. Přišly
na dohodnuté místo, ale ženich nikde. De-
set panen, štěbetajících v očekávání ve-
selé noci.

To deseti bratřím Josefovým, kteří se
vypravili na otcův pokyn do Egypta se-
hnat obilí, příliš do řeči není. Doma je
hlad a oni jedou s prosbou do bohatší sou-
sední země. A to netuší, že jim výprava
připomene jednu bolestnou kapitolu, je-
den velký hřích, který mají společně na
svém kontě. Setkání s Josefem, který se
bratřím nejprve nedá poznat a s předstí-

ranou tvrdostí je obviní z vyzvědačství.
V něčem je ten starozákonní příběh ja-
koby negativem novozákonního podoben-
ství. V podobenství čeká deset družiček
na ženicha, který nepřichází. V Genesis
přichází deset bratří za vznešeným správ-
cem země, z něhož se později vyklube je-
jich bratr, proti němuž se kdysi strašně
provinili. Dojde k tomu, že se jejich mi-
nulost ukáže v celé své nahotě. Ale právě
tím se bratrům v 1. knize Mojžíšově na-
konec otevře také budoucnost, obilí, od-
puštění a nové shledání.

Také družičkám přinese ženichův pří-
chod pohled do zrcadla, odhalí jejich
minulost, byť v tomto případě docela
nedávnou. Ukáže se, jestli si s sebou
vzaly olej nebo ne. Když jsme to podo-
benství poslouchali, věděli jsme vlastně
chvíli víc než samotné družičky. Ony jsou
ještě jeden chumel deseti děvčat. My
už ale víme, že je mezi nimi pět blá-
hových, bláznivých, pošetilých – nebo
prostě hloupých. A pět z nich naopak pro-
zíravých, opatrných (BKR), rozumných
– nebo prostě chytrých. Jedny si s se-
bou vzaly olej, druhé si ho nevzaly. A ta-
hle okolnost rozhoduje o tom, zda se na

1[B] Když spolu sedí dva rabínští učenci a zabývají se Tórou a tu kolem nich projde [průvod s]
nevěstou nebo nosítka s mrtvým, pokud má [ten průvod] k dispozici tolik [lidí], kolik je [v takové
situaci] třeba, ať [ti dva] neopouštějí své opakování. Ale pokud ne, ať povstanou a přidají se ke
slavnostnímu jásání kolem nevěsty nebo kvílení kvůli mrtvému.
[C] Jako když jednou rabi Jehuda bar Ilaj seděl a vyučoval své žáky. Tu kolem prošel průvod

s nevěstou. Ihned popadl, co je třeba, a slavnostně mával, dokud nevěsta neprošla.
Nebo jako když jindy rabi Jehuda bar Ilaj seděl a vyučoval své žáky. Tu prošel kolem průvod

s nevěstou. Zeptal se: „Co se děje?ÿ Řekli mu: „Nevěsta prochází kolemÿ. Řekl jim: „Synové moji,
vstaňte a věnujte se nevěstě, neboť i u Svatého–budiž–požehnán vidíme, že se věnoval nevěstě, jak
je řečeno v Gn 2,22a: a zbudoval Hospodin Bůh ono žebro. . . Jestliže se on sám věnoval nevěstě,
tím spíše my!ÿ
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Cti otce svého a matku svou?
Velmi zajímavý a podnětný rozho-

vor s Maxem Kašparů odvysílal Český
rozhlas 2 v pondělí 6.9.2011 v 08:30 ho-
din v rámci cyklu „Jak to vidí. . . ÿ Pan
Kašparů se v něm zamýšlel nad problémy
etiky a vztahy mezi mladou a starší ge-
nerací i opačně, vztahy mezi staršími a
mladšími. Velmi dobře popisuje součas-
nou neutěšenou situaci v této oblasti a
uvažuje o příčinách tohoto stavu. Doc.
ThDr. MUDr. Mgr. Jaroslav Maxmilián
Kašparů, PhD, český psychiatr, peda-
gog, premonstrátský diakon, stomatolog
a esperantista, je jako spisovatel známý
též pod autorským jménem Max Kašparů
(narodil se 14. května 1950 v Žirovnici).
Působí v Pelhřimově a je také úspěšným

autorem duchovní literatury. V Českém
rozhlase pravidelně vystupuje v pořadu
„Jak to vidí. . . ,ÿ příležitostně se s ním
setkáme také v pořadech České televize.
Podobně jako jiné pořady Českého roz-
hlasu, můžete si i tento rozhovor kdy-
koliv znovu poslechnout nebo i přečíst
na Internetu na stránkách Českého roz-
hlasu 2. Odkaz pro poslech rozhovoru:
http://www.rozhlas.cz/iradio/
archiv?p po=1672&p pattern=&p gt=
http://www.rozhlas.cz/iradio/
archiv?p po=1672&p pattern=&p gt=a
odkaz pro přesný přepis rozhovoru:
http://www.rozhlas.cz/jaktovidi
/prepisy/ zprava/944720

Petr Kubánek

Podzimní vycházky
Pozvání na společné nedělní výpravy za kulturou, otevřené všem, kdo se
chtějí připojit
18.9. Surrealistická východiska 1948 – 1989

Výstava české poválečné tvorby vycházející ze surrealismu, Letohrádek Hvězda,
sraz ve 14:00 na Náměstí Míru (tram.č.22)

23.10. Bílkova vila
Ateliér Františka Bílka, Nový Svět (pro dospělé procházka a pro děti pěkné dětské

hřiště) sraz ve 14:00 na Náměstí Míru (tram č.22) bu
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byl dokonce tento nějakou dobu adminis-
trován místním reformovaným farářem
Justusem Szalatnayem. Oba evangelické
sbory se sloučily v roce 1920 tím, že zvo-
lily jedno staršovstvo a jednoho faráře,
jímž se stal Štěpán Pavlinec.

Černilovský českobratrský evange-
lický sbor představoval po spojení jistě
velmi silné společenství. Vzešla z něj
spousta osobností, např. Bohuslav Horák
– manžel Milady Horákové. Na vesnické
sbory obecně těžce dopadající kolektivi-
zace 50. let (několik členů sboru – kulaků
– si v komunistických kriminálech pobylo
i 11 let!), také „odliv mozkůÿ (např. Jan
Novák z Černilova–Divce byl kurátorem
sboru v Praze Vršovicích v letech 1966 –
1981) a jiné neustálé tlaky, před nimiž se

v neanonymním prostředí vesnice obecně
hůře skrývalo, vedly však k redukci to-
hoto kdysi silného a velikého sboru na
minimum. Přesto se snažíme v Černilově
žít své duchovní životy a přinášet křes-
ťanské svědectví i nadále. Vývojem obce
se současný evangelický kostel s farou
ocitly v samém centru Černilova. Takto
obci na očích cítíme zodpovědnost za sdí-
lení evangelia rozličnými způsoby. Rov-
něž však pociťujeme občasný nedostatek
sil a prostředků pro naši službu. Proto
jsme velmi vděčni vinohradskému sboru,
který v duchu „lámání chlebaÿ dělí své
prostředky, a nás v našem úsilí takto pod-
poruje.

Radim Žárský, farář

Témata biblických hodin se sestrou farářkou

Pozvání na úterní biblické hodiny (19 hodin)

L.Fazekaš, Duchovní růst:

1. Jak se znovu narodíme
Bůh tě má rád
Jsi hříšný člověk
Ježíš tě přišel zachránit

2. Co máme
Boží věrnost
Bůh v akci
Jistota spasení 20.9.2011

3. Co musíme
Dát celé srdce
Následovat Ježíše
Být svědky kristovými

4. Odkud čerpáme

Písmo svaté
Modlitba víry
Shromáždění církve

5. Kam patříme
Tělo Kristovo
Bratrská rodina
Ekumenické společenství

6. Kde sloužíme Rodina
Civilní zaměstnání
Světská společnost

7. Co čekáme
Dovršení Kristova panství
Oslavení církve
Dovršení Božího království

KÁZÁNÍ 3

svatbu dostanou nebo ne.
Náhle tam zazní ono ze školy dobře

známé „Bacha, už jde!ÿ Družičkám bez
oleje jejich lampy se zbytky od minu-
lého použití snad na chvilku zablikají, ale
hned chcípají. Zkoušejí si narychlo odsko-
čit do obchodu, ale promeškají tak ženi-
chův příchod. „A dveře se zavřelyÿ, končí
verš 10 a tím i šance těch pěti, které
udýchaně dorazí za chvíli, dostat se na
svatbu.

Možná nás v tom příběhu ruší lakota
těch pěti, které si olej vzaly s sebou. To se
nemohly podělit? Třeba by to nějak vy-
šlo? Možná nás také zarazí nesmlouvavá
tvrdost ženichova. Proč se v radostný den
nenechal oblomit a pět opozdilých nako-
nec nepustil na svatbu? Vždyť i nespra-
vedlivý soudce (Lk 18) se nechal uon-
dat neodbytnou vdovou tlukoucí na jeho
dveře. Zde nám může být nápovědou sta-
rozákonní čtení a tvrdost Josefova (byť
o něm pak dál Bible prozradí, že v jednu
chvíli již nevydrží jednat s bratry tvrdě,
rozpláče se a dá se jim poznat). Jose-
fovo tvrdé jednání má v příběhu smysl,
má připravit scénu, aby si všichni bratři
i otec Jákob uvědomili velikost a slávu
Božího vedení, ale i každý svůj díl viny.
A jaký tedy má význam ženichovo tvrdé
jednání i malá štědrost pěti připravených,
olejem zásobených družiček?

Myslím, že význam ženichova tvr-
dého jednání spočívá v tom, abychom
se ostře a jasně zeptali každý sám sebe:
do které pětice patřím já sám? Právě to
symetrické rozdělení na pět a pět uka-
zuje, že jde o dvě skupiny, o dvě mož-
nosti, jak prožít život, o buď a nebo.
Jde o protiklad mezi připraveností a ne-
připraveností. A jak to nahlašuje rozdě-
lení těch dvou pětic hned zkraje příběhu:
jde o protiklad hlouposti (bláhovosti, po-

šetilosti) a chytrosti (rozumnosti, opatr-
nosti). Hloupost a chytrost: Patřím do
skupiny hloupých nebo chytrých?

To není úplně obvyklá otázka při bo-
hoslužbách, zde jsme zvyklí ptát se spíše
na víru, laskavost, pokoru? ale hloupost
a chytrost? Přece ale v tom dnešním
příběhu jde o nejčastější, několikrát zo-
pakovaný protiklad. Stejná dvě slova se
ozvou v podobenství o dvou stavitelích,
na písku a na skále (Mt 7,24nn). Mu-
síme si nechat říci, že protiklad chytrosti
a hlouposti v Bibli je, Bible má svou ur-
čitou představu, jak je v životě chytré žít
a jak žít je naopak hloupé. A ta před-
stava není – alespoň v obecné struktuře –
zas až tak odlišná od toho, jak tento pro-
tiklad chápou lidé mimo církev. Shodli
bychom se myslím s většinou našich sou-
časníků, že chytré je takové jednání, které
vede k cíli: něco chci – a buď na to jdu
chytře a podaří se mi to, nebo na to jdu
hloupě – a pak se mi to nepodaří. Zá-
visí samozřejmě na tom, co chci, k ja-
kým cílům to své chtění upírám. Chyt-
rost nebo hloupost nějakého jednání není
vždycky hned zřejmá. Čím větší dílo, tím
jsou často jeho jednotlivé fáze méně po-
dobné tomu, jaké bude na konci. Když
si Noe buduje na souši archu, museli si
současníci ťukat na čelo. Smysluplnost,
chytrost nějakého konání, korunuje ko-
nec, to, jak to nakonec dopadne. Dnešní
příběh o deseti družičkách připomíná, že
nestačí jen dobré chtění. Na svatbu vy-
razilo deset družiček. Dobře dopadlo jen
pět z nich. Rozdíl mezi oběma pěticemi
spočíval v malých nádobkách oleje.

A tu stojíme u zavřených vrat otázky,
co je tedy tím olejem. Někdy se má za
to, že jde o dobré skutky, které rozhodují
o tom, kdo vejde a kdo ne. Jindy se myslí
na víru – ona je tím olejem, který dává
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zazářit lampám našich životů.
Zkusme se v tom příběhu o deseti

(o pěti a pěti) družičkách vrátit do chvíle,
než vůbec na svatbu vyrazily. Když od-
cházely a vzaly s sebou svou nádobku
– nebo právě nevzaly. Zde vznikl roz-
díl mezi oběma skupinami. Ty chytré,
které v příběhu dobře dopadly, ty chytré,
které každého z nás dnes zvou mezi sebe,
abychom se stali takovými, jako ony, jsou
ty, které nejen že počítají s ženichem,
ještě důležitější je, že počítají samy se se-
bou, se svým úkolem na chystané svatbě.
Ty hloupé jsou na svatbě sice také, ale
nepočítají s tím, že by právě ony by
měly svým dílem přispět k celkové oslavě.
Snad se jejich postoj podobá i pokoře.
Lampy možná na chvilinku chytnou z mi-
nulé oslavy. Pro tuto oslavu je ale nepři-
pravily. Vyrazily s ostatními, jsou k nero-
zeznání od připravených. Ale s ženichem
prakticky nepočítají.

A tak se ve světle dnešního příběhu
ptejme každý sám u sebe, jestli počítám
s přicházejícím Božím královstvím? Počí-
tám s Pánem Bohem a jeho vůlí ve svých
všedních dnech? Ale ze všeho nejdůleži-

těji: Počítám s tím, že Pán Bůh počítá se
mnou s mými dary a schopnostmi? Na mé
lampě také záleží, na naší péči a snaze.
Pán Bůh s námi počítá – počítáme s tím?

V tom je nezasloužená milost, že
s námi Pán Bůh počítá, že čeká na náš
vklad, každého ten jeho. Proto také nemá
smysl zlobit se v podobenství na těch
pět družiček, které se o svůj olej nepodě-
lily. Pán Bůh je zvědav na olej každého
z nás, právě na ten jeho. Stojí o něj, stojí
o to, abych právě já zablikal svým vlast-
ním způsobem vstříc přicházejícímu ženi-
chovi.

Jsou v Bibli jiné příběhy, které kladou
důraz na to, že jedinec je součástí spole-
čenství a ono ho nese. Jasně to myslím
vyjadřuje třeba příběh o ochrnutém, kte-
rého přinesli jeho čtyři přátelé (Mk 2,1–
12 + par). Na konto jejich víry odpustil
Ježíš hříchy a uzdravil toho ochrnutého.
Ale jsou příběhy jako ten náš dnešní,
které volají každého zvlášť, aby právě on
a právě ona, abych právě já, vykročil a žil
nasměrován k Božímu království, počítal
s ním a věděl, že v něm Pán Bůh se mnou
počítá. Amen

Vinohradský sbor a křesťanská služba

Zkusím dát odpověď před otázkou:
Kéž by všichni! A nyní položím otázku:
Kolik z nás ví, co přesně je křesťanská
služba, zda tato požehnání hodná síla
působí i v našem sboru a kdo ví, které
(kteří) z nás se na ní aktivně podílejí?

Během posledního sborového shro-
máždění našeho sboru byla přednesena
zpráva o činnosti vinohradské křesťanské
služby. Stručně řečeno – spousta práce,
mnoho vykonáno, nemnoho aktivních ru-

kou a přiznejme – srdcí. Nejen ve vzdu-
chu, ale i v myslích některých posluchačů
zajisté „visíÿ otázka: stojí vůbec za to
udržovat tuto práci, tradici, nutit se do
toho, když je čím dál méně aktivních
účastníků a na nepatrné jádro zmíněné
skupiny tím pádem doléhá stále více po-
vinností? Je třeba vůbec tuto vzájemnou
službu takto institucionalizovat? Vždyť
každý pomůže, když je s něčím třeba
a je osloven – jsme si přece bratřími a

CÍRKEV A SPOLEČNOST 9

O černilovském evangelickém sboru
Jedním ze sborů, které se v letošním roce staly příjemci naší finanční pomoci
v rámci sborové solidarity, je i Černilov. O historii i současnosti sboru nám
napsal místní bratr farář.

Je až s podivem, že v rovinaté ob-
lasti Černilovska přečkaly skupiny taj-
ných evangelíků léta náboženské netole-
rance. Po vyhlášení Tolerančního patentu
se mnozí tajní evangelíci nejprve přihlá-
sili k augsburské konfesi, ale po setkání
s duchovním (připomínajícího jim spíše
katolického kněze), část členů vznikají-
cího luterského sboru opět vystoupila a
vytvořila sbor reformovaný. V roce 1784
tedy vznikly v Černilově dvě nová cír-
kevní společenství. Dodnes jsou tu dva
evangelické kostely (ten původně luterský

slouží obci Černilov, jako síň posledního
rozloučení), a také 2 evangelické školy.
Původně reformovanou školu v samém
centru obec Černilov vlastní a provozuje
jako Kulturní a spolkový dům.

Existence dvou evangelických spole-
čenství vedle sebe se jistě neobešla bez
občasných třenic a demonstrativních pře-
stupů, ale jinak byly vztahy velmi ko-
rektní. Oba sbory po společném úsilí po-
světily r. 1858 společný hřbitov. Před ná-
stupem faráře Karla Eduarda Lányho r.
1864 do černilovského luterského sboru,
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Jaký je váš celkový dojem a pocit
z tábora?

To, že jsme byli hodně spolu, společně
zažívali, zpívali. O to šlo především a vy-
jadřuje to pocity všech, kdo odpověděli.

Co se vám líbilo nejvíce?
Zde byly odpovědi velmi rozdílné. Lí-

bil se výlet, noční hra, okolní příroda, po-
časí, přátelská atmosféra i báječné Matě-

jovo vaření.

Co se vám líbilo nejméně ?

Odpovědi na tuto otázku nelze jed-
noduše shrnout, zde je tedy výběr: ne
zcela srozumitelná organizace, horší na-
časování činností, málo hub v lese, ab-
sence ohně (táborového), na tábor ne-
mohli jet další zájemci. . .

ZE SBORU 5

sestrami.
Takové a podobné otázky zajisté

nejsou zavrženíhodné. Nevznikají však
spíše proto, že toho o křesťanské službě
víme vlastně málo? Kdo z nás se o křes-
ťanskou službu v našem sboru aktivně
zajímal? Kolik z nás vlastně „jen ne-
bylo oslovenoÿ? Kolik z nás je nesmě-
lých, nejistých, neinformovaných, neroz-
hodných, zahlcených jinými povinnostmi,
přes které není čas zajímat se o další
práci?

Věřím, že křesťanská služba má ve
sborovém životě své místo, spousta z nás
plody její práce mnohdy nevědomky při-
jímá a považuje to za samozřejmé. V příš-
tím čísle našeho Hroznu najdete rozhovor
nad tématem křesťanské služby se sestrou
Monikou Chábovou, která v současnosti
křesťanskou službu v našem sboru vede.
Jako přípravu nebo chcete-li – drobnou
předehru k tomuto tématu nyní uvádím
pár informací o křesťanské službě jako
součásti činnosti Českobratrské církve
evangelické.

Křesťanská služba je od svého po-
čátku po roce 1948, kdy byla komunis-
tickým režimem rozprášena služba České
Diakonie a církev tak ztratila oficiální
možnost sociální služby, službou sboro-
vou, dobrovolnou, neprofesionální. Byla
především zaměřena na potřebné členy
sboru, jejich opatřování, navštěvování,
svážení na bohoslužby. Jádrem práce byla
práce pro sbor a jeho členy, výpomoc ve
společenské oblasti práce sboru, služba
při sborových akcích atp.

Že jde o církví chtěnou a váženou
službu, dokládá i vznik tzv. Poradního
odboru křesťanské služby při synodní
radě, zřízeného na základě ustanovení §

28 odst. 7 Církevního zřízení.

Jaká je náplň práce křesťanské služby
v našem sboru, kdo se jí účastní a jak
bychom se mohli zapojit do její bohu-
libé činnosti nebo ji podpořit, se dozvíme
v příštím čísle Hroznu. Do té doby ať nás
provází Boží milost a požehnání.

Dan Popelář

Orlovy 2011

Rok uběhl jako voda a zase jsme se
na konci prázdnin sešli na táboře v Orlo-
vech, letos navíc ve velmi hojném počtu.
A protože starat se o program nadšeným
dětem plným energie není žádná legrace
(tedy, občas vlastně docela je, ale asi
každý chápe, jak to myslím), bylo třeba
se náležitě připravit. Od loňska jsme se
v historii posunuli ze středověku do novo-
věku, přesněji do rudolfínské Prahy. Za-
tímco rabi Löw přemýšlel, co děti naučí
v dopolední židovské škole a jaké úkoly
od něj dostanou, rytíř Vítek ze Rzavé se

odpoledne snažil objasnit záhadu ztra-
cené knihy a děti mu pomáhaly zjistit
pravdu od nejznámějších osobností teh-
dejší doby. Účastnily se lovu s Petrem Vo-
kem z Rožmberku, spolu s Jenem Jesen-
ským zkoumaly vodní živočichy (a nikdo
k našemu údivu do vody nespadl), hle-
daly souhvězdí pro Tychona de Brahe?

Nebylo toho málo, doufám však, že
ani příliš mnoho. Děti si užily, a my též.
Počasí nám přálo, snad s jedinou výjim-
kou. Kdo už někdy připravoval noční hru,
to možná zná. Trasa je připravena, téměř
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všechny svíčky rozestaveny. Ve sklenici
je jen jedna, celý den bylo bezvětří.
Zapalujeme předposlední svíčku. Najed-
nou přijde několik silných závanů vě-
tru? Všechny nechráněné svíčky zhasly,
co teď? Děti jsou natěšené, bojovku ne-
můžeme zrušit. Naštěstí má většina dětí
baterku. Ti, co mají úlohy „strašidelÿ
(mrtvol, hejkalů a podobně), tedy budou
děti provázet. Celkem to „zafungovalo.ÿ
Z lesa se vrátily všechny děti, a tak snad
lze mluvit o úspěchu. Nicméně je to pou-
čení pro příští rok. Děti budou zas o něco

starší, odvážnější? a my, dá-li Bůh, zas
budeme mít nové nápady.

Myslím však, že není důležité, zda se
vše vydaří tak, jak jsme zamýšleli. Hlavní
je, že si spolu hrajeme, povídáme, zpí-
váme? Jsme spolu.

Závěrem bych chtěla znovu poděkovat
všem, kdo se na táboře podíleli – vymýš-
leli, připravovali, šili si kostýmy, hráli,
vařili, organizovali, pomáhali, uklízeli? a
vlastně všem, kdo tam byli a usmívali se.
Tak zase za rok!

Tereza Uličná

ZE SBORU 7

Jak se nám líbil letošní tábor v Orlovech?

Táborový přípravný tým pokračoval ve
své práci částečně i po skončení této spo-
lečné letní akce. Helena Wernischová se
v malé anketě zeptala táborníků, jak se
jim tábor líbil a co by se dalo příště
zlepšit. Jejich odpovědi pak pro čtenáře
Hroznu shrnula Jarmila Raisová.

Jak hodnotíte dopolední program
pro děti? (židovská škola)

Tento program se většinou líbil, byl
hodnocen jako náročný, poučný, zají-
mavý, některý den se pro menší děti zdál
těžší.

Jak hodnotíte odpolední program?
(hra)

Podobné hodnocení jako u dopoled-
ního programu.

Jak hodnotíte výlet?
Výlet se zdál být dlouhý a náročný

(zejména pro menší děti). Starším dětem
se ale líbil. Pěkný zážitek z židovského
hřbitova a tolerančního kostela v Hum-
polci.

Jak se vám líbil program pro do-
spělé?

Byl hodnocen jako výborný.


