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Út 23. 10. 14:30 setkání starší generace
Út 23. 10. 19:00 biblická hodina
Ne 28. 10. 9:30 bohoslužby (O.Navrátilová)
Út 30. 10. 14:30 setkání starší generace
Út 30. 10. 19:00 biblická hodina
Út 6. 11. 14:30 koncert nejen pro starší generaci
Út 6. 11. 19:00 schůzka hospodářské komise
Út 13. 11. 14:30 setkání starších věkem
Út 20. 11. 14:30 setkání starších věkem
Út 27. 11. 14:30 setkání starších věkem

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, Jana Šarounová a Barbora Uličná. Jazykové korektury: Jana Šarounová.
Tiskovou verzi programem LATEX2ε připravuje Jan Mach, internetovou Jan Ša-
roun. 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.
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Cesta široká a cesta úzká, cesta Lotova a cesta Abra-
hamova
Kázání bratra faráře Jaromíra Dusa na Vinohradech

Text: Mt.7, 13 –14

Výrok Pána Ježíše o dvou cestách:
Vejděte těsnou branou. Prostorná je
brána a široká cesta, která vede do zá-
huby. A mnoho je těch, kdo tudy vcházejí.
Těsná je brána a úzká cesta, která vede
k životu. A málokdo ji nalézá. Amen

Milí bratři a milé sestry, nejprve vám
znovu přečtu 3 verše ze 13. kap. knihy
Genesis, které jsme již slyšeli od stolu
Páně, a potom povím něco, co je tak sa-
mozřejmé, že bych to v tomto shromáž-
dění ani říkat nemusel. Přesto to udě-
lám! Nejprve ten biblický text: „Pozdvihl
tedy Lot očí svých, spatřil všechnu rovinu
vůkol Jordánu, byla jako zahrada Hos-
podinova a jako země Egyptská. I zvo-
lil sobě Lot rovinu Jordánskou. Abraham
pak bydlil v zemi Kananejské!ÿ

A nyní ta poznámka: Pro nás, kteří
jsme se zde dnes shromáždili, je bible,
Písmo svaté, tou nejvzácnější knihou,
kterou známe a máme. A tak ji čteme
jinak než jiné knihy! A rozumíme jí ji-
nak! Biblické příběhy a biblická vyprá-
vění znamenají pro nás víc než příběhy
zapsané jinde, byť je psali ti nejmoudřejší
a nejnadanější spisovatelé a básníci. Ne
jenom to, co pověděl Pán Ježíš ve svých
kázáních a podobenstvích, ale i to, co
bylo napsáno o staletí dříve, jako třeba to
dnešní prastaré vyprávění o Abrahamovi,
Lotovi a jejich pastýřích, je pro nás moc
důležité! Ten text totiž není jen vyprá-
vění o lidech, kteří žili dávno před námi,
ale je to také zpráva o nás a pro nás. Zmi-

ňuje naše starosti a problémy a radí, jak a
podle čeho se máme v životě rozhodovat,
když před rozhodnutím stojíme.

Ovšem že bible nevypráví jenom o li-
dech! Lze říci, že její řeč je především
a na prvním místě o tom, co pro nás
lidi učinil Pán Bůh, jak se k nám ve své
lásce sklonil a sklání, jak nás má rád a
co všechno je ochoten pro nás obětovat.
Je-li ale v bibli řeč o lidech, potom je to
opravdu hlavně o nás! Tak Písmu sva-
tému rozuměli ti, kdo se v tomto kos-
tele shromažďovali před námi a tak se mu
učíme rozumět i my!

To prakticky znamená, že když bib-
lický text slyšíme nebo čteme, představu-
jeme si sami sebe, své rodiny, svou církev,
popřípadě někdy i svůj národ, na místě
těch, o kterých je řeč. To my jsme ot-
roci v Egyptě nebo zajatci v babylonském
zajetí, to my putujeme pouští, táboříme
pod horou Sinaj, brodíme se přes řeku
Jordán či dostáváme svůj podíl v zemi
zaslíbené – a to my jsme ti shromáž-
dění kolem Pána Ježíše, když káže, když
rozdává chléb nebo uzdravuje. Jsme tam
jako jedni ze zástupu či jako ti, které si
vybral a pozval, aby se stali jeho učed-
níky, nebo dokonce jako ti, které zachra-
ňuje a uzdravuje, abychom pak slyšeli a
vzali vážně jeho napomenutí „jdi a už ne-
hřešÿ!

Už to nejsou jen starozákonní proroci
či Kristovi svědkové, kdo k nám přes sta-
letí promlouvají, ale je to sám Pán Ježíš,

ZE SBORU 19

b Staršovstvo na své poslední schůzi 11. října 2012
mimo jiné:

� podpořilo návrh změn Církevního zřízení ohledně sjednocení volebního období
kandidátů do sborových orgánů tak, jak jsou tyto změny předloženy, a dopo-
ručuje je ke schválení 3. zasedání 33. synodu,

� projednalo přípravu na vizitační návštěvu bratra seniora Mazura, která pro-
běhne během října,

� schválilo program sborové neděle 13.10.2012 a usneslo, že výnos chrámové
sbírky bude poskytnut darem sdružení Tosara zabývajícímu se aktivizací dětí
ze sociálně vyloučených rodin a lokalit,

� z projednaných hospodářských záležitostí vybráno: projednalo stav uvolňují-
cích se bytových jednotek ve sborovém domě a nutné náklady na rekonstrukce
před jejich dalším pronajmutím, bylo seznámeno se stavem sborového hospo-
daření, schválilo sjednocení honorování organizačních a úklidových úkonů ko-
naných ve prospěch sboru, projednalo žádosti o využití varhan ke studijním
účelům,

� v souvislosti s plánovanou renovací sborových prostor v 1. patře se usneslo na
vzniku tzv. „sálové komiseÿ – komise pro úpravu sborových prostor a jmenuje
do ní následující členy sboru: Blanka Uličná, Monika Chábová, Jiří Svoboda,
Mikuláš Vymětal, Marta Kadlecová, Adéla Popelářová, Ester Čašková, Jarmila
Raisová, Pavel Coufal,

� vyhlašuje archovou sbírku v souvislosti s dny Bible od 14.10.2012 do 11.11.2012,

� schválilo statut Sociálního fondu Křesťanské služby Vinohradského sboru a
zvolilo členy rady tohoto fondu: s.f. Ester Čašková, Jarmila Raisová, Barbora
Čašková, Jana Fučikovská, Monika Chábová, Marta Kadlecová, Jitka Krupič-
ková, Jana Melicharová, Eva Svobodová, Helena Wernischová,

� deklarovalo možnost využívání sborových prostor (sálu v prvním patře) členy
sboru pro rodinná setkání a příležitosti (např. narozeniny dětí, rodinná, sva-
tební, pohřební setkání), přičemž má za to, že členové sboru jsou srozuměni
s tím, že existují náklady na otop, úklid a údržbu těchto prostor, jejichž výši
lze zjistit u br. Coufala, či je možno je snížit náležitým úklidem vlastním.

� staršovstvo rozhodlo o svolání mimořádného sborového shromáždění za účelem
projednání upraveného rozpočtu ve smyslu čl. 6, odst 7 ŘHC na 11.11.2012 po
bohoslužbách, jelikož je nutné schválit uvolnění financí nad rámec plánovaného
rozpočtu

Dan Popelář



18 POZVÁNKA

Vinohrady a Žižkov – nová města za východní pražskou
hradbou
Pozvání na výstavu

Kdy a kde?

Výstava se koná od středy 10. října 2012
do neděle 5. května 2013 a můžete ji na-
vštívit v Muzeu hlavního města Prahy
denně kromě pondělí od 9:00 do 18:00 ho-
din.

Vinohrady – dobrá čtvrť pro dobré
bydlení

Při procházce výstavou budeme puto-
vat od dob dávných ke vzniku samostat-
ných Vinohrad. Od středověku po polo-
vinu 19. století se za východní pražskou
hradbou na jih od vrchu Vítkova roz-
prostírala volná plocha se sporým osíd-
lením, využívaná k vinařství a zeměděl-
ství. V druhé polovině 19. století na-
stala razantní změna a my můžeme sle-
dovat vznik a rozvoj noblesní pražské
čtvrti – od bouřlivé expanze města, sou-
visející s bořením pražského opevnění, až
ke vzniku pevně strukturované pražské

čtvrti.

Žižkov – svéráz pavlačí a strmých ulic

Výstava Žižkov nabízí pohled na tuto
neobyčejnou pražskou čtvrť. Návštěvník
pomyslně vstupuje do žižkovských ulic či
na pavlač činžovního domu, aby se zde se-
známil s proměnami Žižkova v prostoru i
čase: od sídla s několika desítkami oby-
vatel v polovině 19. století až k hrdému
samostatnému městu s více než šesti de-
sítkami tisíc obyvatel na sklonku 19. sto-
letí, jež se roku 1922 stalo součástí Velké
Prahy. Jádro výstavy je postaveno na fo-
tografickém materiálu, množství pohled-
nic ze sbírek muzejních i soukromých,
předmětech denní potřeby, stejně jako
dochovaných výrobcích žižkovských ře-
meslníků.

Barbora Uličná
Zdroj: Městská knihovna, Muzeum hl.

m. Prahy
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kdo probouzí naše svědomí, povzbuzuje
naši lásku, utvrzuje naši naději a volá nás
k věrnosti a vytrvalosti ve službě, o níž
říká, že je víc, než panování!

I ty nejstarší biblické příběhy, jako je
právě ten o Abrahamovi a jeho synovci
Lotovi, byly uchovávány v paměti, pře-
dávány z generace na generaci a nakonec
i písemně zachyceny, aby nás povzbudily
a pomohly nám, obrazně řečeno, kráčet
životem cestou Pána Ježíše. O té cestě
náš dnešní text říká, že nejprve prochází
těsnou branou, potom že je úzká a nako-
nec že vede k životu. A já bych k tomu
rád dodal, na základě dnešního čtení z 1.
knihy Mojžíšovy, že je to cesta, kterou
šel i Abraham, později označovaný jako
„otec všech věřícíchÿ.

Otcem všech věřících se Abraham stal
proto, že to byl vůbec první člověk na
zemi, který zaslechl Boží pozvání a od-
pověděl na ně tím, že opustil všechno,
v čem vyrůstal a žil a vykročil na cestu,
na jejímž konci je podle epištoly Židům
město, jehož stavitelem je Bůh. Kon-
krétně v Abrahamově případě to vypa-
dalo tak, že jako poutník procházel kří-
žem krážem celou zemi, stavěl oltáře a
vzýval Hospodinovo jméno. Tím vyhla-
šoval a dosvědčoval, že celá země patří
Pánu Bohu!

Biblické vyprávění je pozoruhodné i
v tom, že nijak nezastírá, že i když Abra-
ham Boží vládu nad celou zemí všem
lidem oznamoval, zároveň ji také sám
teprve poznával. Víra nepřichází hotová
z nebe! I Abraham se musel krok za kro-
kem učit věřit tomu, že Pán Bůh nade
vším vládne! O tom neměl jen vědět, ale
také s tím za všech okolností počítat! A to
není jen tak! O tom i my víme své!

Abraham je nám podobný i v tom,
že to nebyl hrdina, který by vždycky a

vším prošel vítězně. Do Egypta jej při-
vedl hlad! Protože není v bibli výslovně
napsáno, že jej do Egypta Pán Bůh po-
slal, je zřejmé, že i Abraham měl chvíle,
kdy se chtěl zachraňovat sám – a to do-
konce za cenu nepoctivosti, polopravdy,
za cenu kompromisu a vytáček. On totiž
Egypt v bibli je vždycky duchovně nebez-
pečná země! A ani otec víry jím neprošel
bez vážných šrámů a bez toho, aby si tam
nezadal. To jenom Pán Ježíš Kristus, ten
jediný prošel v životě vším a Boží lásku a
Boží pravdu nikdy nezapřel. Přesně, jak
pověděl prorok, v jeho ústech lest nebyla!

Naše biblické čtení ze 13. kapitoly
knihy Geneze zachycuje ovšem Abra-
hama a celou jeho rodinu, když už byli
z Egypta venku. Již mají hlad i všemoc-
ného faraona za sebou! Když židovští vy-
kladači toto místo Písma vykládají, ra-
dují se, že jejich krásná pramatka Sára a
jejich chytrý praotec Abraham a s nimi
ovšem i Lot vyšli z Egypta jako skuteční
boháči. Zmínka o jejich stádech, stříbru a
zlatu je těší! Jásají nad tím, že Abraham
a Sára přelstili Egypt a že i tam jim Pán
Bůh požehnal!

My evangeličtí křesťané, protože to
vyprávění čteme svýma očima a porov-
náváme je svou zkušeností, se na Abra-
hamovo vyjití z Egypta díváme pravdě-
podobně trochu jinak. Myslíme si (prý
naprosto samozřejmě – což nám v Libni
bratr prof. Trojan častěji vyčítá), že nej-
spíš právě ten v Egyptě získaný ma-
jetek byl příčinou všeho napětí a roz-
tržky v Abrahamově rodině. Kdyby zů-
stali chudí, nejspíše by se všichni nějak
srovnali! To egyptské bohatství se jim na-
konec vymstilo!

Nevnášejme ale do abrahamovského
příběhu něco, co tam není! Vezměme
vážně, že širší Abrahamova rodina se
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prostě rozdělit musela. Pro velká stáda
nebylo pastvy dost! A navíc, takové roz-
cházení právě těch nejbližších, rodičů a
dětí, rozcházení dvou generací, bývá pro
dobrý život obou rodin často nutné. Vy-
právění naznačuje, že napětí a konfliktu
mezi pastýři Abrahamovými a pastýři
Lotovými se jednoduše zabránit nedalo.
Šlo pouze o to, předejít něčemu horšímu,
totiž nenávisti – a to se podařilo!

Podobně, jako nás napadlo, že za roz-
dělením Abrahamovy rodiny mohl být
majetek, může nás také napadnout, že
za rozkol v rodině mohla nově nabytá
svoboda. Dobu ohrožení, nebezpečný čas
v Egyptě, prožili všichni svorně. Teprve
nyní, když už jsou svobodní a mimo ne-
bezpečí, nedokáží zůstat pohromadě. I to
se nejspíše stává! Na druhé straně ale, i
takovéto úvahy vnášejí do textu něco, co
v něm není! V textu se nikde nezmiňuje
a nijak nezkoumá, kdy a kde to napětí
začalo, kdo z pastýřů je vyvolal a tedy,
kdo za roztržku v rodině může. Prostě
k ní došlo! Vyvolal ji život, neboť se změ-
nily poměry, vzrostly nároky a to se přece
také někdy stává! Když napětí mezi pas-
týři začalo, měl Abraham, jako předsta-
vitel rodu, ne jenom právo, ale samozřej-
mou povinnost nastalou situaci řešit. A je
naprosto jasné, že kdyby ji řešil pro sebe
výhodně, nikdo by mu to nemohl vyčítat.
Jako starší mohl Lotovi jednoduše určit,
kam má odejít a kde se má usadit!

Místo toho ale, Abraham, muž víry –
a ovšem i muž zaslíbení, učinil něco neče-
kaného. Vyzval svého synovce, ať si sám
vybere, kam půjde. Nabídl mu svobodu
volby! A to je první a možná i nejzávaž-
nější dar, který může láska druhému člo-
věku dát! Kdo totiž jinému, dokonce člo-
věku blízkému, upírá svobodu volby, od-
pírá mu lásku a prozrazuje na sebe, že

druhého doopravdy nemiluje.
Jsou chvíle a situace, kdy můžeme

své milé či jiné své bližní varovat, pro-
sit, přemlouvat, ale vnutit jim svou vůli,
znásilnit je, to nemůžeme a nesmíme!
Vlastnit druhého, rozhodovat o něm a za
něj, to láska nedělá! Láska se dává, na-
bízí, věnuje – ale nevyžaduje, natož vy-
máhá! Láska nechce a ani nemůže nad
druhým panovat, vlastnit ho, ovládat. To
nám ukazuje a předvádí Písmo na Abra-
hamově životním příběhu zřetelně. A to
nejenom na jeho vztahu k synovci Lotovi,
nýbrž snad ještě zřetelněji a naléhavěji i
na jeho vztahu k synovi Izákovi. Na rozdíl
od pohanů si izraelští rodiče měli dobře
zapamatovat (také díky vyprávění o obě-
tování Izáka), že jejich děti nepatří jim,
ale Panu Bohu. A že i Bůh dává svým dě-
tem možnost volby, protože On je přece
láska sama!

Také Pán Ježíš, když nás k sobě zve,
říká: chce-li kdo za mnou přijít, zapři sebe
sama a následuj mne! Ta výzva je spíše
laskavé pozvání, je to nabídka, otevřená
možnost! Bez sebezapření ovšem následo-
vat Pána Ježíše nelze! Zapření sebe sama
je nezbytně nutné! Jinak totiž člověk těs-
nou branou neprojde a na úzké cestě se
neudrží!

Lot, vyzván Abrahamem, se kolem
sebe rozhlédl a vybral si za domov pro
svou rodinu zemi, kde byla voda. Byla
to země, kterou protékala řeka Jordán.
Dobře věděl, jako i my víme, že kde je
voda, tam je život. Kde není řeka, po-
tok či jezero, tam zůstává jediná možnost,
totiž čekat, čekat trpělivě, často napjatě
a s úzkostí na dar deště, nebo alespoň na
ranní či večerní rosu, která padá pouze
z nebe. Rosa shůry, déšť z nebe, to obojí
připomínalo a zobrazovalo lidem Starého
zákona Boží smilování, na které lze také
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vojákům a co všechno vlastně prožívali.
Některé historky byly vtipné, jiné vážné
a vzpomínky těch, co se dostali do kon-
centračního tábora smutné a silné. Juliet
se nakonec vypraví k ostrovanům na ná-
vštěvu a místo i lidi samotné si zamiluje
natolik, že se rozhodne tam nějaký čas

zůstat a o další příběhy nebude nouze. . . .
Mary Ann Shafferová svoji prvotinu

dokončila ve svých 76 letech, ale prvních
výtisků už se nedožila. Knihu k vydání
připravila její neteř Annie Barrowsová,
která je pak uvedena jako spoluautorka.

Barbora Uličná

Divoká stvoření jižních krajin

(Beasts of the Southern Wild, USA,
2012, 92 min)
Drama / Fantasy
Režie: Benh Zeitlin
Hrají: Quvenzhané Wallis, Dwight He-
nry, Levy Easterly

Benh Zeitlin stvořil magický svět
v drsném světě luisianských bažin, který
se nezdráhá využívat pohádkového sché-
matu a silně poetických až snových ob-
razů. Rozvíjí příběh komunity, jež se roz-
hodla přečkat hurikán Katrina ve svých
domovech za hrází symbolizující bezpečí.
Film nás vtahuje do magického prostředí
jižanských kulis, v nichž žijí neoblomní
lidé raději čelící přírodě, než aby se spo-
jili s civilizací. Jako by se zde čas za-
stavil v nějakých šedesátých letech, za-
tímco zbytek světa je jinde. Škoda, že
ta neoblomnost nepramení z víry či tra-
dic, ale mnohdy stojí na nekončeném al-
koholovém opojení. Originální pojetí tro-

jího strachu ze ztráty rodiče prezentovaný
údery. Tlukot srdce, který nesmí přestat,
dunění hromů útočících přírodních živlů
a třas z blížících se praturů požírajících
děti. Film, v němž už šestileté dítě musí
dospět, přijmout odchod rodiče a posta-
vit se tak praturovi čelem nikoli jako dítě,
ale jako vnitřně vyspělá bytost, na níž už
nemá nárok.

Nezdolná snaha malého společenství
uhájit své místo k životu, zachovat
vlastní kořeny i přes zkázonosnou slanou
vodu a uchovat svoji identitu navzdory
všem podmínkám se dá považovat za vel-
kolepý a zdravě patetický symbol. Zde
nejde jen o příběh hrdinky vyrovnávající
se s velkými životními ztrátami po vzoru
přírodního predátora, ale o podobně ur-
putný boj jejích nejbližších.

Barbora Uličná

Zdroj: Česko–Slovenská filmová data-
báze (csfd.cz)

Program nedělní školy v říjnu 2012
21.10. Přes diakonii ke zvěstování Sk 6,1–7 (Jarmila + Eva)
28.10. Komu se otvírají nebesa Sk 6,8–7,2 a 48–60 (Blanka + Zuzka)

Píseň: Dodatek 675: Přijď již, přijď Duchu stvořiteli
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se osamostatnily. Sbor se citelně početně
zmenšil. Také politické poměry odlákaly
sboru mnoho vlažnějších členů.

V r. 1953 sbor získal staré var-
hany, které kdysi sloužily jako dopro-
vod k němým filmům v kině. Své jméno
jim později propůjčil Albert Schweitzer,
s nímž JB udržovala kontakty. V té době
už existoval silný sborový pěvecký sou-
bor.

V r. 1972 přišel do sboru nový kaza-
tel Miroslav Hloušek. Se svou manželkou
udržovali kontakty se zahraniční JB a do
ŽB začalo jezdit více návštěv ze zahra-
ničí. Byly navázány partnerské kontakty
s německými sbory Ochranov (Herrnhut)
a Bad Boll.

V roce 1996 přišel jako kazatel do
sboru Jiří Polma. To již JB procházela
svou vnitřní krizí. Vyvrcholila synodem
1999, který zrušil pět sborů JB, mezi nimi
i Železný Brod. Kazatel zůstal na svém
místě, sbor se scházel sice ve své modli-

tebně, ale ta byla bez vědomí sboru pře-
psána do vlastnictví Úzké rady JB. Od
1.1.2000 sbor patří do Ochranovského se-
niorátu při ČCE a stal se sídlem seniora
do r. 2011. V r. 2007 se podařilo sboro-
vou budovu znovu odkoupit do sborového
vlastnictví.

Nyní sbor čítá 250 členů v ŽB a okolí,
aktivních je z nich asi desetina. Přesto
sbor žije vědomím, že tu má své místo (a
snad i budoucnost) a snaží se prohlubo-
vat sborovou sounáležitost členů. Nyní je
před námi velká oprava celého střešního
pláště (rozpočet 2.700.000 Kč).

Od r. 1988 konáme k Husovu dni eku-
menická shromáždění ve volné přírodě na
Kalichu u Besedic, pět let také „noční
Kalichÿ ve skalní modlitebně v noci (kde
se podle tradice v době protireformace
scházeli tajní nekatolíci). Vloni jsme před
Vánoci dělali „živý Betlémÿ, letos jsme se
zapojili do Noci kostelů. (2012)

Jiří Polma

Spolek přátel krásné literatury a bramborových koláčů

Knížku Spolek přátel krásné litera-
tury a bramborových koláčů napsala
Mary Ann Shafferová. Zachycuje ne
úplně známou historii anglické državy
u francouzského pobřeží–Normanských
ostrovů (v knížce konkrétně ostrova
Guernsey), která byla v letech 1940–45
okupována Němci.

Knížka je psána formou dopisů a vy-
práví o úžasném literárním spolku s ori-
ginálními postavičkami, žijícími na jed-
nom ostrově. Spolek, který vznikl kuri-
ózně po tajných vepřových hodech bě-
hem okupace za druhé světové války, byl
původně jen záminkou, kterou se chrá-

nilo pár zúčastněných, když byli chyceni
německými vojáky po zákazu vycházení
venku. Nakonec ale objevili lásku ke kni-
hám, o kterých na svých sedáncích doká-
zali zaujatě a občas opravdu vtipně a za-
rytě diskutovat. Mimo jiné také upevnili
členové spolku své přátelství.

A s těmito lidmi si začne dopisovat
mladá autorka z Londýna Juliet. Z pří-
běhů, které jí členové spolku popisují
ve svých dopisech, se rozhodne napsat
knihu. Tak se čtenář dozví, co se dělo
na ostrově během války, jak se vyrovnali
s nedostatkem potravin či nedostatkem
tepla, jaký byl jejich vztah k německým

KÁZÁNÍ 5

jen čekat a o které lze jen prosit. Lota
táhlo všechno tam, kde byla vláha zajiš-
těna. Nechtěl žít neustále v nejistotě, ne-
chtěl být odkázán jen na pomoc, sice slí-
benou, přesto nejistou.

Nemít v rukou obrazně řečeno nic víc
než Boží slib, to nezajišťuje pohodlný a
snadný život! Ovšem nemít v rukou nic
než Boží slib je právě život, ke kterému
nás Pán Ježíš zve! Zve nás na pouť po
úzké cestě, která začíná těsnou branou,
ovšem na rozdíl od cesty široké, jediná
k životu skutečně vede.

Krajina kolem Jordánu, pro kterou
se rozhodl Lot, ještě před zničením So-
domy a Gomory, jak se v textu vyslo-
veně zmiňuje, připomínala Lotovi – a to
je opravdu zajímavá podrobnost – obojí:
ráj, zahradu Hospodinovu, ale také zemi
egyptskou, tedy zemi, se kterou musel mít
i Lot své zkušenosti.

Vzpomínám na bratra prof. Hellera,
jak říkal – v Písmu je to často jako na
ostří nože. Člověk na výšinách a ještě
krok a řítí se do hlubin! Však dobře
napsal apoštol Pavel korintským křesťa-
nům, „kdo se domnívá, že stojí, dej si
pozor, abys nepadlÿ. (1K.10,12) Brzy po
svém opravdu slavném vyznání –„ty jsi
Kristus, Syn Boha živéhoÿ, musel slyšet
Petr z úst svého Pána, „jdi za mnou Sa-
taneÿ! (Mt.16,23)

Ráj i Egypt, to jsou obrazy jistoty,
bezpečí, blahobytu, to jsou ta místa, kde
hlad nehrozí! Zahrada Hospodinova, to
je bezpečí v Boží blízkosti, Egypt ale
je bezpečí uskutečňované a zajišťované
pouze lidmi, a proto bezpečí nebezpečné
a nejisté, vždy nějak spojené i s ot-
rockou službou. Ony totiž egyptské hrnce
masa a egyptská tma patří nerozlučně
k sobě! Rajská blaženost, která není za-
ložená na Boží věrnosti, ale na něčem, co

souvisí pouze s námi, na našich náladách
nebo třeba i dobrých plánech a čistých
úmyslech, se vždycky nějak zvrtne. Lot
chtěl mít své jisté! Chtěl být vnějšně a
jistě i vnitřně dobře zajištěn. Ale copak
je něco takového v Sodomě a Gomoře vů-
bec možné!

Abrahamova jistota byla jistotou do-
cela jiného druhu. Abraham dobře věděl,
že zahradu Eden svýma očima ještě spat-
řit nemůže. Ráj opravdu na dohled není!
Království Boží čekáme, vyhlížíme, hle-
dáme! Jediná jistota, kterou zatím mů-
žeme mít, jsou Boží zaslíbení a Boží věr-
nost. Jistota, že Boží zaslíbení platí a že
budou platit, i když nebe a země pomi-
nou.

Abraham byl připraven putovat, če-
kat trpělivě na to, co mu Pán Bůh řekne,
dál stavět oltáře a na sebe a svou rodinu
tak soustředěně nemyslet. Vděčně při-
jal z Hospodinovy ruky právě zemi hor-
natou. Tam je sice všechno nepochybně
chudší a těžší, to si umíme všichni před-
stavit. Vyprávění o Abrahamovi ale na-
značuje, že v hornaté zemi má člověk
k Pánu Bohu blíže – a důvěře, trpělivosti
i pokoře, že se tam také naučí snáze a
jistěji než na černé oranici.

A tak jsou dvě cesty, cesta široká a
cesta úzká, cesta Lotova a cesta Abraha-
mova, lze také říci cesta jistoty a cesta na-
děje. Abrahamův příběh nám nejen klade
otázku, pro kterou cestu se rozhodnete
vy, ale upozorňuje nás také, na které cestě
jsme Pánu Bohu blíž. Moudrý člověk si
to uvědomí, zapamatuje a zařídí se podle
toho!

Pane Ježíši Kriste, o dvě věci tě
chceme v tuto chvíli poprosit: pomoz nám
dobře se rozhodnout, jsme-li před rozhod-
nutí postaveni a dávej nám chvíle jistoty
své blízkosti. Amen
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Modlitba
Dobrý Bože, mnohými cestami jsme

chodili v uplynulých dnech a letech.
Některé naše cesty byly dobré, kráčeli

jsme po nich rádi a přímo jsme cítili tvou
blízkost a tvůj úsměv. Děkujeme za ně!

Za některé své cesty se ale stydíme.
Nevedly k pořádnému cíli a my musíme
přiznat, že jsme se na nich nevyzname-
nali. Ubližovali jsme, zraňovali a zrazo-
vali nejen sebe, ale především druhé lidi,
nejvíce a nejčastěji právě své nejbližší –
a nevěrní jsme byli i tobě! Prosíme, od-
pusť nám to a pomoz napravit, co ještě
napravit lze!

Některé cesty jsme si sami nevybrali, i
to dobře víš! Děkujeme, že jsi nás na nich
nenechal bez pomoci a ochrany a dej, ať
na to nezapomínáme!

Ale i cesty, pro které jsme se sami roz-

hodli, končívaly jinak, než jsme plánovali
nebo si předsevzali. Dej, ať ani na to ne-
zapomínáme!

O cestách, které nás ještě čekají, za-
tím nevíme nic. Víme jen, že na nich
nechceme být ani zůstat sami. Jsme ti
vděčni za lidi, kteří nás mají rádi a stojí
při nás a jsme ti vděčni i za tvou věr-
nost a milosrdenství, kterými nás na na-
šich cestách doprovázíš.

Vyhlížíme tvůj nebeský Jeruzalém, to
město pokoje, radosti a lásky a se sklada-
telem Žalmu 33 voláme: Naše duše s tou-
hou vzhlíží k Hospodinu, on je naše po-
moc i štít. Z něho se raduje naše srdce,
my doufáme v jeho svaté jméno. Tvoje
milosrdenství Hospodine buď s námi, na
tebe s důvěrou čekáme. Amen

Jaromír Dus

Máme ve sboru teplo?
Vážené sborové členstvo si nejspíš ne-

mělo možnost všimnout, že sborové pro-
story v prvním patře jsou nyní vytá-
pěny zbrusu novým a výkonným kot-
lem (bližší podrobnosti sdělí na požádání
každý aktivní člen hospodářské komise
kromě mě), ale jistě oceňuje, že Pavel
Coufal každotýdenně startuje kostelní ko-
telnu, abychom se v neděli netřásli zimou.
Kdo navštěvuje občas jiné kostely, zvláště
katolické, bude se mnou asi souhlasit, že
naše nedělní teplo je luxusní, až možná
trochu marnotratné. Když nedávno jeden
manželský pár z Holandska navštívil naše
bohoslužby a já si s nimi pak povídala
o jejich dojmech ze sboru, kromě chvály
obrazů také prohlásili, že v našem kos-
tele (church) máme „warmÿ, tedy teplo.

Jala jsem se hovořit o zimomřivosti Če-
chů a svou promluvu ukončila otázkou,
zda se v holandských kostelech topí méně,
nebo snad vůbec. Nastalo poněkud roz-
pačité ticho a až po chvíli bylo nedorozu-
mění vysvětleno. Bratr z Haagu sice ho-
vořil o „warmÿ v naší „churchÿ, ovšem
nejednalo se tolik o kostelní prostor jako
spíše o sborové společenství, a teplo se
dalo přeložit spíše jako vřelá atmosféra.
Tento jeho dojem mě potěšil více než oce-
nění počtu stupňů Celsia, i když to jistě
mohl být dojem povrchní. Tak nebo tak
– snažme se topit právě pod tímto kot-
lem co nejvíc, ať je teplo v našem sboru
realitou nejen v neděli ráno.

Jana Šarounová

SOLIDARITA 15

Živý betlém

První pobožnosti se v konaly po rodi-
nách.

Sbor JB v ŽB byl ustaven v r. 1920,
prvním kazatelem byl Bohumil Vančura.
V době přestupového hnutí „pryč od
Římaÿ mnozí hledali novou církev. Na
svatodušní svátky v r. 1920 na „táboru
liduÿ ve skalách na Kalichu u Besedic
se přihlásilo 500 lidí do Jednoty bratr-
ské po kázání Václava Vančury z Mladé
Boleslavi (od r. 1946 první biskup obno-
vené JB v Čechách). V krátkém čase měl
sbor přihlášených přes 2000 členů v ŽB a
okolí. Bylo nutno zajistit vlastní budovu
pro sborový život. 1. května 1924 se ko-
nala velká slavnost položení základního
kamene (to už ale byly vybudovány zá-
klady). V srpnu 1925 byl sborový dům
otevřen (bez severního křídla, které ještě
není dosud dostavěno z finančních dů-
vodů). Sbor se stavbou značně zadlužil
a hrozilo, že nová stavba bude prodána

v dražbě a přeměněna snad na kino.

V r. 1932 odešel B.Vančura do Prahy
a na jeho místo přišel František Timo-
theus Petr. Dovedl si získat mnoho spo-
lupracovníků, z nich později byli kaza-
telé na samostatných sborech. Během 2.
světové války na popud mladého Ame-
dea Molnára byla založena „Bratrská
školaÿ: jazykové, teologické, hudební a li-
terární vzdělávací kurzy pro mládež. Vy-
učovalo se náboženství na mnoha školách
v okolí, sbor měl silné kazatelské stanice.
Velké zadlužení sboru se podařilo anulo-
vat v r. 1944 po přednáškových cestách
F.T. Petra po Švýcarsku. Do věže byl za-
věšen skleněný zvon – dlouho však nevy-
držel, praskl při náhlých změnách teploty
v zimě. Na jeho místo byl zavěšen zvon
ze zrušeného německého sboru JB v He-
čivaldě na severní Moravě.

Po válce se mnoho členů odstěhovalo
do pohraničí, některé kazatelské stanice
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Bohoslužby

stanicí sboru v Kloboukách u Brna. Osa-
mostatnil se v roce 1956, kdy zde byly
silné evangelické rodiny. Stěhování za
prací a odchody do města ale sbor silně
poznamenaly. Máme obětavé staršovstvo,
i členové sboru jsou obětaví, takže jsme
zatím schopni platit provoz sboru i plnit
své peněžní závazky vůči církvi, nazbyt
ale nemáme. A tak uvažujeme, že se v bu-
doucnu náš sbor opět připojí k bývalému
mateřskému sboru v Kloboukách u Brna
jako jeho kazatelská stanice.

Ač je nás málo a z lidského pohledu je
naše situace smutná, radujeme se z mož-
nosti setkávat se při bohoslužbách i na
biblických hodinách. Jsou to chvíle po-
vzbuzení i naděje. Děkujeme za váš pe-

něžní dar i za vaše modlitby.
Jana Gruberová, farářka sboru

Ochranovský sbor při ČCE v Želez-
ném Brodě

Začátek sboru Jednoty bratrské (JB)
v Železném Brodě (ŽB) se odvíjel od
misijní práce kazatele Josefa Sequense
z Nové Paky a Františka Chlebouna
z Turnova. (F. Chleboun byl misionář JB
v Jižní Africe. Před 1. světovou válkou
přijel do Evropy na dovolenou a válka mu
zabránila vrátit se zpět. Byl kazatelem
v Turnově a tady také vydával na pod-
poru misie časopis Radostné poselství a
konal četné přednášky po celé republice.)

ZE SBORU 7

Tajemství Únětického potoka

Ze sborového výletu

Kdo má rád zážitkovou turistiku a nejsou
mu cizí ani adrenalinové sporty, přišel
o hodně, pokud se nezúčastnil sobotního
sborového výletu ze Statenic do Roz-
tok. Osobně bych raději absolvoval bun-
gee jumping ze Žďákovského mostu, než
znovu zažít odjezd autobusem z Dejvic se
svými čtyřmi čilými životními radostmi
a jedním kočárkem. A pravidelní cestu-
jící možná také. Počet účastníků 45, slovy
čtyřicet pět, jenž musel potěšit pořáda-
jící osobu, kterou byla Jarmila Raisová,
se totiž jevil dost nekompatibilní s po-
čtem míst v autobuse. A celkem dva ko-
čárky tomu vůbec nepřidaly, zvlášť když

byly mezi posledními nastupujícími. Úle-
vou byl proto výstup ve Statenicích. Po
kratší veselé cestě po rušné hlavní silnici
s tlupou dětí jsme konečně dorazili k Úně-
tickému potoku a kolem něj po chvíli na
místo první zastávky, kterou byl Úně-
tický pivovar. Po prvních doušcích zlata-
vého moku děti najednou přestaly zlobit,
vysvitlo slunce a od té doby vše probíhalo
prostě krásně. Zastávka v pivovaru měla
nakonec i misijní dopad – děti překvape-
nému číšníkovi vysvětlily, že je nás tolik,
protože jde přece celý kostel!

Z pivovaru, kde se k nám připojili
čtyři Machovi, jsme pokračovali dále ko-
lem potoka a hledali vhodnou zastávku
pro
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splnění mise pochodu – spuštění mlýnků,
které děti vyrobily, avšak neuvedly
v chod na táboře v Orlovech. Pavel Cou-
fal k hladkému průběhu zprovoznění při-
spěl celou brašnou nářadí, plnou ostrých
předmětů, pil, kladiv, kleští apod., které
dal k velké radosti rodičů malých dětí
zcela k dispozici. Osvětlil se i význam
Pavlovy tajemné kung–fu hole, se kte-
rou celou dobu cestoval. Nebyla, jak jsme
se mylně domnívali, na děti, ale pro ně.
Na stavbu statoru mlýnků. Díky chmelo-
vému nápoji, kterým se dospělí naštěstí
napájeli z železných zásob Mirka Raise, se
děti ani nezranily, ani nenamočily. Tedy
alespoň nijak zvlášť moc. . .

Cesta do Roztok pak probíhala zcela
klidně, s milou zastávkou v hospodě
„U zvířátekÿ. Dětem se moc líbila. I hos-

poda, i králíci, slepice a ostatní havěť.
Na nádraží v Roztokách jsme ještě hráli
legrační společenskou hru, která spočí-
vala v dělení lidí do skupinek podle toho,
jestli mají Openkrad, Openkrad s kupó-
nem na vlak, In kartu, všechno, anebo
vůbec nic. Někteří neposední jedinci se
však nemohli rozhodnout, ke které sku-
pině vlastně chtějí patřit, někteří se zase
zákeřně skrývali nebo si dokonce dovolili
ještě opozdile přicházet, takže jsme na-
konec hromadně prohráli možnost slevy
čítající snad až několik korun českých!

Cesta vlakem proběhla bez nějakých
problémů díky postřehu a dobré pa-
měti průvodčí, která si zapamatovala, jak
podle popisu dětí, sedících v prvním pa-
tře „Městského slonaÿ, vypadají jejich
platící rodiče, tísnící se v přízemí.

SOLIDARITA 13

Sborová solidarita II.
Podobně jako v minulých letech před-

stavujeme sbory, které se na doporučení
seniorátních výborů staly příjemci pří-
spěvku na personální fond, jehož poskyt-
nutí schválilo v rámci rozpočtu letošní
sborové shromáždění.

Ochranovský sbor při Českobratrské
církvi evangelické Železný Brod

Husův den na Kalichu

Vážené sestry, vážení bratří,
jsme vám velmi vděčni za Váš finanční

dar pro personální fond našeho sboru ve
výši 14.000 Kč. Upřímně Vám děkujeme!
Letos se nám Váš dar obzvláště hodí. Byli
jsme už nuceni přikročit k opravě střechy,
jejíž celkový rozpočet je 2.700.000 Kč.
Letos jsme dostali dotaci z Libereckého

kraje a z Ministerstva kultury, dohro-
mady necelých 500.000 Kč. Samozřejmě
musíme mít na opravách i svou finanční
spoluúčast. Takže je nám každá peněžní
výpomoc velmi vítaná. Co díky Vašemu
daru ušetříme na odvodu do personálního
fondu, můžeme použít na střechu.

Ať Vám Pán Bůh žehná při Vaší sbo-
rové práci a službě, ať rozmnožuje Vaši
radost.

S pozdravy a se srdečnými díky
Jiří Polma, farář

Marcela Pallová, kurátorka

Dambořice

Náš sbor se nachází na jižní Moravě v se-
verovýchodním cípu okresu Hodonín, 36
km od Brna, kam většina zdejších obyva-
tel dojíždí za prací a mládež odchází za
vzděláním. Patříme do brněnského senio-
rátu jako jeden z jeho malých sborů. Uvá-
díme 252 členů. Rozloha sboru je velká,
ale členové sboru jsou soustředěni ve 2
místech: v sídle sboru v Dambořicích –
zde je v dnešní době méně členů – a
v kazatelské stanici Násedlovice – kde žije
většina sboru. Na těchto místech se také
pravidelně káže a konají se biblické ho-
diny.

Bohužel účast na bohoslužbách klesá
s přibývajícím věkem členů sboru.
Střední generace téměř vymizela, a ač-
koliv se stále koná výuka náboženství a
míváme konfirmační slavnosti, mládež se
ve sboru objevuje jen o svátcích. Nedaří
se nám ji více zapojit do sborového ži-
vota. Ani žádné zvláštní misijní aktivity
nemůžeme rozvíjet, protože žijeme v silně
katolické oblasti.

Náš sbor byl původně kazatelskou
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kde se díky rozbouřené hladině a pod-
mračenému počasí nestalo hlavním bo-
dem programu koupání, ale tradiční za-
jímavé býčí zápasy course camarguaise
(nikoliv korida!) a samozřejmě také ná-
vštěva místních památek (pevnostní kos-
tel s kryptou černé svaté Sáry).

Originální vinařství v římském du-
chu v Mas de Tourelles připravilo ve
čtvrtek dopoledne zcela rozdílné vizuální
i chuťové dojmy. Pak následovala zase
turistika do bývalého ve skále vytesa-
ného opatství Saint Roman a dále cesta
na velký středověký hrad a romantické
městečko v podhradí Baux de Provence.
Stihla se i návštěva nedalekého Les An-
tiques se špitálem, kde se léčil Van Gogh,
a rovněž i s řadou antických památek.
Páteční dopoledne bylo věnováno přírodě
– návštěvě Fontaine de Vaucluse (vývěr
řeky La Sorgue, u které jsme o pár ki-
lometrů níže bydleli) a pak dosud fun-

gujícího cisterciáckého kláštera Senanque
v blízkých horách. Odpoledne nás naopak
čekalo velké město Avignon s papežským
palácem, pobořeným mostem sv. Bene-
zeta a hradbami.

Sobota byla dnem ranního balení a
rozloučení s našimi mobilhomy a celý
den byl věnován věhlasnému městu Arles
s památkami antickými, středověkými i
novějšími, všudypřítomnými uměleckými
ohlasy (Van Gogh) i zcela současným ne-
falšovaným provensálským trhem. V pod-
večer už následovalo jen „naloděníÿ do
autobusu a přes noc dlouhá cesta domů.
Výlet se vydařil a bude ještě dlouho na
co vzpomínat. Může nás však také tě-
šit, že byl úspěšný pro o.p.s. Kmotrov-
ství a podařilo se získat dost nových pro-
středků na další činnost této dobročinné
instituce.

Miloš Lešikar

ZE SBORU 9

Konečně na Masaryčce se naše tlupa
rozdělila na malé odbojné skupinky smě-
řující ke svým domovům, poté co jsme se
shodli, že to dnes byla vskutku vydařená
taškařice!

V posttraumatické stresové poruše
rychle sepsal

br. Jiří Svoboda

Další dojmy z výletu

Když jsme ráno dorazili k autobusu, byl
plný a venku se táhl dvojstup lidí, kteří
se ještě chtěli dostat dovnitř. Několik
bratří a sester bylo sice venku, ale dr-
tivá většina již zaujala místa uvnitř. Pře-
devším vedení výpravy už pohodlně se-
dělo uvnitř. Začal jsem být mírně ner-
vózní, když se mě Jitka začala ptát, jestli
tam také nejede nějaký vlak. Už i jiní

lidé začali zjišťovat, kdy jede další au-
tobus. Nicméně fronta stále pokračovala
v postupu konstantně pomalým tempem.
Když jsme se konečně dostali k nástup-
ním dveřím a zaplatili jízdné, ulevilo se
mi – bylo jasné, že řidič počítá s tím,
že odveze naprosto všechny lidi na ná-
stupišti. Abychom mohli nastoupit s ko-
čárkem, otevřel zadní dveře, o které již
byli opřeni cestující. Viděl jsem, že s roz-
loženým kočárkem se dovnitř nedostanu,
takže jsem ho složil a použil ho jako štít,
kterým jsem natlačil dovnitř lidi, kteří
stáli na schůdkách u dveří. Tím vzniklo
místo na posledním schodu, kam se na-
máčkla i Jitka s Vítkem v náručí. Dveře
se zavřely a neuvěřitelně nacpaný auto-
bus opustil nástupiště. V tu chvíli nám
Jarmila s Helenou začaly dávat znamení,
abychom jim Vítka poslali – potíž však
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byla v tom, že obě seděly v předposlední
řadě a my stáli u prostředních dveří. Mezi
námi byla čtyři sedadla, obsazená vesměs
cizími lidmi. V jejich tváři jsem jasně vi-
děl hluboké znepokojení nad tím, že by
si měli neklidné dítě se špinavými bo-
tami podávat nad hlavou tak, aby se do-
stalo až úplně dozadu. Oběma sestrám
jsem se snažil posunky a později i ver-
bálně naznačit, že je zbytečné abychom
podnikali takto logisticky náročnou a ne-
bezpečnou akci, když cesta měla trvat
asi pouze 15 minut. To si však ani jedna
ve své dobrotě nechtěla připustit. Neu-
stále naléhaly, abychom Vítka transpor-
tovali dozadu. Padl i návrh, aby k nim
přelezl nad hlavami cestujících po síťce,

kam se obvykle ukládají zavazadla. To
už se ozvala starší, ale zřejmě nejodváž-
nější paní s připomínkou, že síťka nad její
hlavou je děravá a Vítek by jí jistě pro-
padl do klína. V této debatě uběhla cesta
jako nic. Nemohu si pomoci, ale vlak je
pro tak velký počet lidí přece jen vhod-
nější dopravní prostředek. Zcela jasně se
to ukázalo, když jsme všichni vystoupili
v zastávce Černý Vůl. Oddechli jsme si
jak my, tak i ostatní cestující. Zamávali
jsme vzdalujícímu se poloprázdnému au-
tobusu a podle nejistých pokynů vedou-
cích výpravy jsme doslova přetékali ze za-
stávky na silnici a začali se sunout smě-
rem k Roztokům.

Filip Krupička

Provence a Kmotrovství
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Aktivní obecně prospěšná společnost
Kmotrovství uspořádala po dvou letech
již druhou poznávací cestu do Francie, ur-
čenou nejen k poznávání této krásné země
ale současně i ke získání prostředků na
svoji hlavní činnost. Po Paříži byla ten-
tokrát cílem cesty jižní Francie – oblast
Provence.

Zájezdu se zúčastnili vedle cestova-
telů z našeho vinohradského sboru i čle-
nové ČCE z Dejvic a odjinud z Prahy, ale
také z několika dalších míst Čech i Mo-
ravy, takže nakonec se jelo velkým auto-
busem pro 64 cestujících. Věkové rozpětí
výletníků odhaduji na 7 – 80 let, což ku-
podivu nepřineslo během zájezdu žádné
problémy a všichni mohli být spokojeni.

Základním místem, kde jsme byli pět
nocí ubytováni, bylo malebné městečko
Isle sur La Sorgue, kam jsme ovšem bo-
hužel dorazili vždy až v podvečer, takže
nebylo možné si ho prohlédnout důklad-
něji za dne.

Z Prahy se vyjíždělo v neděli ve-
čer 23. 9. 2012 a po poměrně dlouhé
cestě zpestřované průběžně velmi fundo-
vanými výklady organizátora a průvodce
Matěje Chába (dopoledne již pak krás-
nou Francií a s letmou prohlídkou Ly-
onu z oken autobusu) byla první velká
zastávka situována do historického města
Orange. Zde jsme se seznámili především
s římským vítězným obloukem a velkým
a dobře zachovalým antickým divadlem,
což bylo podmíněno poněkud náročnější
procházkou v obtížnějším terénu do prud-
kého kopce svatého Eutropa. Po příjezdu
do místa ubytování a nočním odpočinku
v poměrně pohodlných mobilhomech nás
druhý den hned brzy po ránu čekala ná-
vštěva městečka Uzés s následnou ná-
vštěvou přírodního zdroje vody pro aqua-
dukt, který jsme pak sledovali olivovými

háji a podél slavného „mostuÿ Pont du
Gard až k jeho zakončení v Nimes. I zde
nás čekala další porce antických staveb
(včetně velké Arény), ale i památek stře-
dověkých a novějších (krásné renesanční
zahrady).

Ve středu jsme se vypravili nejdále od
místa ubytování, až do krajiny Camarque
(je to široká delta řeky Rhony). Shlédli
jsme dokonale zachované raně středověké
město Aigues Mortes odkud vyrážely na
cestu poslední křížové výpravy do Pa-
lestiny. Zachovaly se zde dlouhé hradby,
Constaciina věž (sloužící později i jako
vězení), viděli jsme na dálku i odpařování
mořské vody a výrobu kvalitní soli a také
pěkný přístav. Následně jsme se ve Sva-
tých Mariích ocitli přímo na břehu moře,


