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2 ÚVOD

Obrana vánočních nákupů

Vládní činitelé se teď všemožně snaží
otevřít obchody pro předvánoční nákupy,
aby byly ekonomické ztráty co nejmenší.
Někteří věřící naopak uzavření obchodů
vítají jako šanci prožít jednou konečně
vánoce opravdu duchovně. Ono je módní
na tu nákupní horečku žehrat i jindy. Já
se ale – na faráře možná nečekaně – chci
těch předvánočních nákupů zastat.

Vánoce, které vyhlížíme, totiž nejsou
jen o chudém narození. Jsou především
o narození božího Syna. Bůh se z lásky
k nám stal člověkem. Přijal vydanost a
bezbrannost lidského života, aby byl ve
všem s námi. Vánoční radost je právě
o této solidaritě a věrnosti, která nejde
za svým štěstím, ale rodí se pro štěstí
druhých. A láska v ní nezůstává jenom
u krásných slov a symbolů, ale stává se
tělem, životem.

Tomu jistě odpovídá, aby i její oslava
nezůstala jenom v mysli, u krásných idejí
a slov, ale dostala svůj konkrétní, přímo
hmatatelný výraz. Dárky k tomu nepo-
chybně patří.

A tak pokud nakupujete proto, že
myslíte na druhé a chcete jim udělat ra-
dost, nestyďte se za to. Je to skvělé! Po-
kud pečete vánoční cukroví proto, aby byl
život druhých sladší, a chcete je pohostit,
je to výborné. A pokud sháníte a zdobíte
stromek, aby se druzí mohli potěšit jeho
krásou, pak to je nepochybně v duchu té

vánoční radosti.

Kdyby někdo sezval ostatní k prázd-
nému vánočnímu stolu a řekl: „Tak le-
tos žádné dárky nebudou, nejsme přece
žádní materialisti! Zapálíme si svíčku, za-
zpíváme koledu a hajdy na kutěÿ, nevím,
kolik by v tom bylo skutečné lásky. Vzá-
jemné obdarování a vše, co do něj inves-
tujeme, včetně těch nákupů, které jsou
mnohdy otravné, má hluboký smysl. Zá-
leží jen na tom, koho při nich máme na
mysli.

Samozřejmě vůbec nejlepší je, když si
díky dítěti v jeslích uvědomíme, že tím
největším darem jsme, můžeme a máme
být my sami. V křesťanské víře Ježíšek
dárky nerozdává. On sám je tím největ-
ším darem jako ztělesnění boží věrnosti
a solidarity, která se pro nás svého štěstí
vzdává.

Pokud nás vděčnost a důvěra osvo-
bodí k tomu, že se budeme i my umět ně-
čeho ze svého štěstí kvůli druhým vzdát,
abychom s nimi jejich život skutečně sdí-
leli, pak se na nás Boží štědrost opravdu
odrazí a svátky budou skutečně radostné.
Věřme tomu.

Přeju vám, aby vás tahle důvěra
provázela celým adventem i vánočními
svátky a potvrzovala vám smysl všeho,
co děláte pro druhé.

Zdeněk Šorm
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Byli to naši sousedé II.
Historie židovského obyvatelstva na Vinohradech

Válečná léta

Po obsazení Československa v roce 1939
došlo k absurdní situaci, kdy německé
vojsko chránilo vzácnou vinohradskou sy-
nagogu před útoky českých fašistů, kteří
chtěli příchod nacistů oslavit jejím vypá-
lením. Poté, co se rabín Sicher vystěhoval
do zahraničí, jej zastupoval Dr. Otakar
Kraus z Libně. V synagoze, kde sídlila
i kancelář židovské obce, bylo zřízeno
sběrné místo zabavených věcí a také vý-
dejní místo žlutých hvězd. Od roku 1941
zde bylo centrální skladiště nábytku a ku-
chyňského vybavení.

Na Vinohrady byly sestěhovávány ži-
dovské rodiny z celé Prahy, také zde na-
cházeli útočiště uprchlíci ze Sudet. Čtvrť
se tak stala jakýmsi ghettem bez zdí, od-
kud pak byli židovští obyvatelé depor-
továni do skutečných ohrazených ghett
– v prvních pěti transportech na pod-
zim 1941 do Lodže (Polsko), od konce
listopadu 1941 do Terezína. Odtud však
pokračovali dále na východ, kde byli
již masově vražděni. Ještě před vznikem
největší továrny na smrt v Osvětimi–
Březince byly židovské transporty, ve-
zoucí muže i ženy, děti i starce, vyhlazo-
vány v Minsku, Malém Trostinci, Bara-
noviči (Bělorusko), Rize (Lotyšsko); Ra-
asiku (Estonsko), v trojlístku vyhlazo-
vacích táborů zřízených v rámci Ope-
race Reinhard – deset transportů skončilo
v plynových komorách Treblinky, další
pak v Belżci a Sobibóru; po dost ne-
zmapovaných pobytech v ghettech Lub-
lin, Izbica, Ossowa, Piaski, Trawniki a
Rejowiec na severovýchodě Polska. Cel-

kem bylo zavražděno téměř devět ti-
síc obyvatel židovského původu tehdejší
Prahy XII.

Když začala válka, byly na území Vi-
nohrad zřízeny dvě židovské nemocnice
– v Kateřinské ulici a v Lublaňské, kde
dříve sídlil dívčí sirotčinec. Děti ze sirot-
činců byly sestěhovány do budovy v Bel-
gické ulici, ze 429 chovanců se osvobození
dožilo pouhých 63 (šanci měly jen starší
a zdravé děti, s pořádnou porcí štěstí).
Do Belgické byli sestěhováni i židovští
senioři ze starobince v Dykově ulici. Po
válce se budova v Belgické stala útočiš-
těm pro zbědované a traumatizované na-
vrátilce z řad židovské mládeže, kteří se
zde snažili nabrat síly k další existenci a
většinou také k emigraci – hlavně do Pa-
lestiny.

V boční přístavbě synagogy byl zří-
zen útulek pro nejmenší děti, prvními
klienty byly děti uprchlíků. Vedoucí zde
byla Hana Epsteinová (na zdi ZŠ Sá-
zavská, která stojí na místě zničené sy-
nagogy, má pamětní desku). Obětavá a
energická Hana vedla kurzy pro ošetřo-
vatelky kojenců, pod jejím vedením se
vyškolily další opatrovnice – např. Edita
Flusserová a Ruth Bondyová, která zde
pracovala jako kuchařka, ale s dětmi pak
pracovala jak v Terezíně, tak v rodinném
táboře BIIb v Osvětimi, kde byla zaměst-
nána na zcela unikátním dětském bloku a
je jednou z mála, která mohla o tomto fe-
noménu podat podrobné svědectví. Ruth
přežila, napsala několik knih, usadila se
v Izraeli. Růžena Ehrmannová vedla další
dětský útulek v Libické ulici.

V budově synagogy také sídlila v le-
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tech 1940 – 1941 Škola užité grafiky. Jed-
nalo se o pololegální výuku a smyslem
bylo zajistit mladým lidem, vyhozeným
ze škol, nějakou práci. Kurzy vedl Rudolf
Saudek, Ferdinand Bloch a Franz Peter
Kien. Jedním z úspěšných absolventů byl
pozdější režisér Petr Schulhoff.

14. února 1945 dostala vinohrad-
ská synagoga (ve které už dávno nebyli
žádní lidé, jen hory ukradeného nábytku)
přímý zásah při spojeneckém bombar-
dování. Je možné, že byl vydán zá-
kaz hašení objektu, navíc většina praž-
ských hasičů byla odeslána do hořících
Drážďan. Hlavní loď zcela vyhořela a
plány na obnovení židovské modlitebny
zhatil Únor 1948. Židovská obec nedo-
stala ani cihly ze zbořeniště – z nád-
herné stavby se dochovala jen jedna dlaž-
dice. . . Ostatně podobný byl osud vino-
hradské obce, která zanikla a již nebyla
obnovena.

Židé z Korunní 60 a 58

Nyní bych vám chtěla představit naše ně-
kdejší židovské sousedy. Je to sedm lidí,
kteří bydleli před deportací přímo v na-
šem sborovém domě, v Korunní 60; a dal-
ších pět, kteří bydleli ve vedlejším domě,
na adrese Korunní (Kronenstrasse) 58.
K dispozici však mám pouze jména těch,
kteří za holokaustu zahynuli – existuje
malá teoretická šance, že někdo mohl
válku přežít.

V Korunní 60 žila rodina Bruckova.
František Bruck se narodil roku 1899
v Jihlavě (Iglau), jeho žena Emma, ro-
zená Hermannová, se narodila roku 1905
v Sudetech, v obci Chiesch (Chýše)
u Žlutic. Pravděpodobně tedy mluvili ně-

mecky.
Deportováni byli v listopadu 1942 do

Terezína i s dětmi, osmiletou Hildou Ka-
teřinou a pětiletým Rudolfem Maxem.
V září 1943 byla celá rodina poslána do
Osvětimi, kde byl po půlroce celý „zá-
řijovýÿ transport zplynován. Jednalo se
o největší hromadnou vraždu českoslo-
venských občanů v dějinách. Za jedinou
noc bylo zavražděno 3792 lidí. . .

V „našemÿ domě také bydleli starší
manželé Jakerleovi, úředník na penzi Ka-
mil a jeho žena Olga. Zavražděni byli
roku 1942 v Malém Trostinci nedaleko
Minsku, kde byli nic netušící lidé postří-
leni v lesíku nebo udušeni v pojízdných
plynových komorách.

Valerie Menzelová byla v osmačtyři-
ceti letech odvezena jedním z prvních
transportů do Terezína a poslána do
ghetta Piaski, zavražděna zřejmě v jed-
nom z vyhlazovacích táborů.

V Korunní 58 bydlel Max Kranner,
narozený roku 1892 ve Vídni. Po anšlusu
Rakouska k Říši uprchl do Českosloven-
ska, kde žil nejprve jako host továrníka
Eisenbergera v Nové Kočbeři. V Ra-
kousku mu hrozilo zatčení a odeslání do
koncentračního tábora, což bylo něco, co
si v té době čeští Židé ještě vůbec nedoká-
zali představit. V Praze měl snoubenku,
chtěli emigrovat do Paraguaye, potom do
USA a nakonec do Šanghaje – to se však
nepodařilo, válku nepřežili.

Ve stejném domě žila i Vilemína Kat-
zová, která byla deportována i s devítile-
tým synem Tomášem. Po dlouhých třech
letech strávených v terezínském ghettu
byli oba zařazeni do úplně posledního
transportu, který odjel do Osvětimi na
konci října 1944. . .
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František Bruck Emma Brucková Max Kranner

Kamil Jakerle Olga Jakerleová Žofie Ledererová

Vilemina Katzová Tomáš Katz Valtr Schön
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Žofie Ledererová, rozená Porgesová,
byla vdovou po výrobci konfekce jemného
pánského a dámského prádla na míru,
manželé dříve bydleli na Václavském ná-
městí, kde sídlil i jejich podnik. Stará
paní zemřela v Terezíně.

Ještě zde bydlel Valtr Schön, čtyřice-
tiletý úředník, rodák z Uherského Brodu.
Zavražděn byl v Osvětimi.

Závěrečný odstavec bych chtěla věno-
vat Doře Guthové, která byla spolužač-
kou a kamarádkou mé babičky Aleny Zik-
mundové, rozené Hromádkové. Dora byd-
lela také v Korunní ulici, byla jen o pár
měsíců starší než má babička, stejně jako
ona měla starší sestru a také měla s babič-
kou společné to, že mezi jejich rodiči byl
velký věkový rozdíl. Z Terezína byla v po-
lovině října poslána do Osvětimi a zavraž-

děna. Do stejné třídy ve škole v Kladské
(dívky tedy měly vchod z Lužické) ještě
chodily další dvě židovské dívky. O osudu
Zuzany Ehrmannové mi není nic známo,
v databázi obětí její jméno není a je tedy
možné, že emigrovala nebo hrůznou geno-
cidu přežila. Alice Justitzová odjela po-
sledním vlakem sira Nicholase Wintona,
zůstala žít v Británii a pracovala jako
překladatelka. Ostatně Britský výbor pro
děti v Praze sídlil také na Vinohradech –
v Rubešově ulici.

Alena Růžičková
Zdroje:

Martin Šmok a kolektiv autorů: Stopy ži-
dovské přítomnosti v Praze 2.
www.holocaust.cz
Připomínka – Erinnerung (Facebooková
strana)

Dopis od synodního seniora

Všem sborům a kazatelským stanicím
Českobratrské církve evangelické

Praha, 18. prosince 2020

Milí přátelé, sestry a bratři,

základ Vánoc roku 2020 se oproti le-
tům předchozím nemění. Bůh se stal člo-
věkem a jako ukřižovaný a vzkříšený Pán
světa nás zbavuje viny a vede k plnosti
lásky a spravedlnosti.

Souvislosti letošních Vánoc jsou však
od předchozích let odlišné.

Nebezpečí koronaviru mění dosavadní
způsob života. Co bylo dříve samozřejmé,
už samozřejmé není.

Letos proto dostáváme všichni stejný
vánoční dárek. Jaký? Nekončící množství
otázek.

Některé z nich mohou znít takto:
Prožíváme pouze krátkou etapu ome-

zení, po níž se vše vrátí do předchozího
stavu?

Nebo se nacházíme v počátcích trvalé
změny?

Rodí se doba skromnějšího životního
stylu?

Jak to vše ovlivní v příštích letech ži-
voty našich dětí a vnuků?

A co život sborů a církve? Chvěje se
v základech, když nemůžeme být delší čas
spolu ve shromážděních?

A další a další otázky vyskakují v na-
šich myslích.

V moci narozeného Krista nemusíme
pasivně čekat na to, jak to všechno do-
padne. Tím bychom jen ničili neopakova-
telnou hodnotu každé nové minuty, která
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je nám dána. I proto je krásné, kolik lidí
na celé planetě aktivně nachází své místo
v boji proti pandemii.

Z bohatství možností co můžeme dě-
lat, si dovolím doporučit tyto:

Hledejme, jak potěšit a povzbudit ty,
kteří jsou kvůli covidu–19 izolováni od
ostatních.

Nebojme se sobě i svému okolí připo-
mínat, že skromnost neznamená nouzi.

Připomínejme si, že i dnes trpí mili-
ony lidí rozličnou nouzí a pronásledová-
ním. Hledejme, jak jim pomoci.

Modleme se, aby nás i ostatní Bůh sí-
lil, když jsme nemocní, když pláčeme nad
úmrtím svých milých, když dopadáme na
dno svých sil, když se ocitáme na konci
slepých uliček, když nám je (a možná
bude) zle.

Protože, přátelé, pokoj Boží, kterýž
převyšuje všeliký rozum, hájiti bude srdcí
našich i smyslů našich v Kristu Ježíši.

S úctou a srdečným pozdravem
Daniel Ženatý
synodní senior

Virtuální adventní trh

Adventní trh v Šalomounově slou-
poví našeho sborového domu se stal tra-
dicí, která nás již delší dobu každoročně

provází při druhé adventní neděli. Le-
tos se vzhledem k vládním protiepide-
mickým opatřením trh konat nemohl,
přesto jsme uvažovali o tom, jak zacho-
vat alespoň jeho účel – přispět organiza-
cím, které náš sbor podporuje. Moniku
Chábovou a Jarmilu Raisovou napadlo
udělat adventní tržíček alespoň online –
tedy umožnit lidem přes formulář na in-
ternetu virtuálně „nakupovatÿ dobroty,
na které se obvykle na trhu těšíme (a re-
álně přispět následně do sbírky převodem
nebo přes sběrný arch). Marianna Chá-
bová vytvořila pexeso s obrázky pamlsků,
aby měl dárce alespoň nějakou odměnu
za svůj příspěvek. Staršovstvo schválilo,
že celý výnos z této sbírky (doplněné
sbírkou v kostele) poputuje do střediska
Víteček, které se věnuje lidem s posti-
žením v Černošíně, v Plzeňském kraji
(https://www.stredisko-vitecek.cz/).
Za sebrané peníze chce středisko pořídit
dárky pracovníkům v přímé péči, kteří se
starají o lidi s postižením ve stacionáři,
ve škole nebo u nich doma. Těm, kteří
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po celou covidovou dobu hodně pracují a
pomáhají ostatním. Věříme, že jim přine-
sou dvojí radost – jednu z těch samotných
věcí a druhou z pocitu, že na ně někdo
myslí a jejich práce si váží.

Celá sbírka vynesla okolo 31 000 Kč,

v době uzávěrky Hroznu nebyla ještě
známá přesná částka. Z tohoto pěkného
výsledku máme velkou radost a děkujeme
všem dárcům za příspěvek.

jaš

Evropský výzkum hodnot 4: Člověk je dobrý
V roce 1991 se naše republika připo-

jila k Evropskému výzkumu hodnot, který
je dlouhodobý, kvantitativní a srovnávací.
Respondenti starší osmnácti let vyplňují
v mnoha zemích dotazníky vždy po de-
víti letech a vznikají tak časové řady. Vý-
zkumy jsou za každou zemi reprezenta-
tivní, sleduje se pohlaví, rodinný stav, věk
a vzdělání respondentů. Cílem tohoto vě-
deckého, přísně apolitického a nekomerč-
ního výzkumu je zjistit, nakolik Evropané
morální a sociální hodnoty sdílejí, jak vý-
znamné jsou pro ně křesťanské hodnoty
a jak se hodnoty v čase mění a vyvíjejí.
Z dat sebraných v ČR a SR v letech 1991,
1999, 2008 a 2017 napsal kolektiv autorů
knihu, ze které tento příspěvek vychází1.

Adventní čas nás přivádí k zamýšlení
se nad sebou a lidmi okolo nás. Vánoce
a Nový rok jsou plné přání spokojenosti
a pro osamělé, kteří nemají komu přát a
jimž nikdo nepopřeje, jsou nejtěžším ob-
dobím celého roku. Pocit životní spokoje-
nosti a štěstí, pocit subjektivního blaha2

je mnoho let sociology zkoumán a měřen.
To umožňuje porovnávat spokojenost lidí

v různých zemí v určité době a sledovat
vývoj spokojenosti v určité zemi3. Vý-
zkum hledal odpovědi na dvě otázky: Jak
moc nebo málo se cítíme být blaženi po-
slední čtvrtstoletí, my Češi a Slováci? Jak
moc jsou pro to, bychom se cítili blaženi,
důležití lidé okolo nás?

Dobrá zpráva je, že naše spokojenost
neklesla, ale vzrostla. Špatná zpráva je,
že ten vzestup je velmi malý (na desetibo-
dové vzestupné škále o necelý jeden bod,
nyní se cítíme spokojeni na 6,8 bodů).
V Čechách jsou více než začátkem 90. let
spokojeni především mladí lidé a spokoje-
nost nejstarší generace je trvale vysoká4,
zatímco spokojených slovenských seniorů
ubývá. Svoji spokojenost si můžete po-
rovnat se „všemiÿ odpovědí na otázku:
„Když vezmete v úvahu všechny okol-
nosti, jak jste nyní spokojena/spokojen
se svým životem? (Odpovězte na škále 1
až 10 bodů, 1 bod je nespokojen a 10
bodů je maximálně spokojen)ÿ. Pokud
máte více než 7 bodů, jste na tom lépe
než průměrná Češka/průměrný Čech, po-
kud méně, zamyslete se nad svými očeká-

1Rabušic, L., Kusá, Z. (eds.): Odděleně spolu? Československo a Slovensko optikou vývoje hodnot
po roce 1991. Slovart, spol. s.r.o., Bratislava 2019
2SWB (subjective well – being).
3Původní předpoklad přímé úměry mezi růstem HDP (jako indikátoru ekonomické situace) a

SWB se nepotvrdil, platí to jen do určité výše HDP a s dalším bohatstvím již spokojenost neroste
(tzv. Easterlinův paradox).
4Vysvětlení nabízí „paradox spokojenostiÿ: spokojenost roste s poklesem očekávání.
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váními.
Odpověď na druhou otázku se hledala

obtížněji5. Pro zjištění, jak dobře se cí-
tíme v sociálním prostředí, byla sledo-
vána důvěra lidí v instituce, důvěra v lidi
všeobecně a důvěra v konkrétní skupiny
lidí6. Nejdůvěryhodnější institucí je pro
Čechy i Slováky policie, nejméně důvěry-
hodnou pro Čechy poslanecká sněmovna
a pro Slováky právní systém. Pokud jde
o důvěryhodné skupiny, je takovou pro 85
% Čechů rodina a možná zarážející je zjiš-
tění, že svým známým důvěřuje jen tře-
tina z nás. Nejméně důvěřujeme těm sku-
pinám lidí, které osobně neznáme a s ni-
miž jsme nepřišli do styku – v ČR tako-
vou důvěru vyjádřilo 6 % lidí a v SR ještě
o něco méně.

To všechno je jistě zajímavé, zásadní

význam ovšem má, že výzkum potvrdil
poznatek mnoha jiných i jinde realizo-
vaných výzkumů: nejdůležitější pro to,
abychom se cítili spokojení a šťastní, je
to, zda důvěřujeme lidem obecně. Pokud
byste na první část otázky „Mohl/a byste
říci podle svých životních zkušeností, že
většině lidí je možné důvěřovat, anebo že
člověk musí být ve styku s druhými velmi
opatrný?ÿ odpověděli „anoÿ, máte velké
šance na vysoké SWB. Čím více lidem dů-
věřujeme, čím silnější je naše přesvědčení,
že „člověk je dobrýÿ, a tím jsme v životě
blaženější. Taková důvěra je ale v ČR a
SR velmi nízká: má ji 20 % šťastlivců–
blaženě se tedy na světě cítí jen každý
pátý z nás. Tak hodně štěstí!

Eliška Novotná

Zprávy ze staršovstva 10.12.2020
� Staršovstvo potvrdilo hlasování na

dálku (per rollam): 1/ Staršovstvo
nesouhlasí s vizuálním přenosem
bohoslužeb v době karantény. 2/
Staršovstvo souhlasí, aby výtěžek
virtuálního adventního tržíčku byl
ve prospěch střediska Víteček.

� J. Raisová podala zprávu o obnově
kartotéky. Zatím se vrátila asi tře-
tina odpovědních lístků.

� Byla prodána registratura z klu-
bovny mládeže.

� Z. Šorm informoval staršovstvo

o minulém dění ve sboru. V karan-
téně se uskutečnily biblické hodiny
online. Na první adventní neděli se
konaly dvoje bohoslužby s omeze-
nou účastí, na které se lidé předem
přihlašovali. Na seniorátní sbírku se
při nich vybralo 8.412 Kč. Od 3.12.
umožnilo uvolňování mimořádných
opatření, aby se již bohoslužby i
ostatní shromáždění v týdnu konaly
v obvyklém režimu, pouze s omeze-
ním zpěvu. Od 6. do 18.12. probíhá
virtuální tržíček pro středisko Víte-
ček.

� Staršovstvo jednalo o podobě zpěvu
5Pouze v roce 2017.
6Také se sledovalo, zda spokojenost roste s občanskou angažovaností (podpis petice, účast na

demonstraci, stávce, bojkot výrobků); ukázalo se však, že občanská angažovanost je tak nízká, že
s výzkumnými daty nelze statisticky pracovat (a to od roku 1991 klesla o 10 % na současných 28
%).
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při bohoslužbách a rozhodlo, že
vzhledem k rizikům bude při běž-
ných bohoslužbách zpívat pouze fa-
rář a služba a při rodinných vá-
nočních bohoslužbách mohou zpí-
vat také děti v omezeném počtu.

� Staršovstvo rozhodlo o podobě svá-
tečních shromáždění, o kterých bu-
dou členové sboru informováni vá-
nočním pozdravem.

� Konání sborového Silvestra bude
tento rok vzhledem k situaci vypuš-
těno.

� Staršovstvo souhlasilo s tím, aby
se konvent našeho seniorátu v pří-
padě, že by vzhledem k mimořád-
ným opatřením nestačila kapacita
smíchovského sboru, konal 9.1.2021
v našem kostele.

� Staršovstvo rozhodlo o termínech a
určení chrámových sbírek: 13.12. –
sbírka pro středisko Víteček; 20.12.
– sbírka pro SOS dětské vesničky.

� Staršovstvo souhlasilo s návrhem
hospodářské komise, aby J. Raisová
a M. Janeček připravili návrh na to,
jak při rekonstrukci hrobu D. Bru-
žové vytvořit z tohoto místa spo-
lečný hrob pro zemřelé členy na-
šeho sboru, o jejichž místo posled-
ního odpočinku se sbor stará.

� Staršovstvo jednalo o úpravách po-
doby nájemného pro Sevendesign,
obchůdek Jednoho světa a ateliéru
Radových vzhledem k problémům
v jejich podnikání, které způsobila
epidemie Covidu.

� Staršovstvo souhlasilo se zakoupe-
ním nového dataprojektoru a pově-
řilo jím F. Krupičku, J. Svobodu a
J. Šilara.

� Staršovstvo souhlasilo se změnou
stravenek, poskytovaných zaměst-
nancům sboru, na příspěvek na
stravu.

� Staršovstvo jednalo o žádosti libeň-
ského sboru o možnostech půjčky
na neplánovanou rekonstrukci stře-
chy sborového domu.

� Staršovstvo souhlasilo se zakoupe-
ním nového dataprojektoru a pově-
řilo jím F. Krupičku, J. Svobodu a
J. Šilara.

� Staršovstvo souhlasilo se změnou
stravenek, poskytovaných zaměst-
nancům sboru, na příspěvek na
stravu.

� Staršovstvo jednalo o žádosti libeň-
ského sboru o možnostech půjčky
na neplánovanou rekonstrukci stře-
chy sborového domu.

� Staršovstvo souhlasilo s nákupem
nového mobilního telefonu pro sbo-
rovou sestru.

� P. Coufal navrhl, aby v době
omezeného sborového provozu, kdy
bude sborová sestra na home office,
byla dokončena rekonstrukce elek-
troinstalace ve farní kanceláři. Star-
šovstvo nechává domluvu možného
termínu na sborových zaměstnan-
cích.
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� Staršovstvo rozhodlo u udělení mi-
mořádných odměn P. Coufalovi a
J. Raisové a vyslovilo poděkování
všem sborovým zaměstnancům za
dobré zvládnutí přechodového ob-
dobí i změn pracovních úvazků.

� Staršovstvo projednalo postup pří-
pravy rozvojového plánu sboru.
Presbyteři do příští schůze vyplní
dotazník, který připravili Z. Šorm a
M. Cháb. Ten následně zpracují M.
Cháb, M. Janeček a J. Raisová. Vý-
sledný materiál se stane podkladem
pro rozhovor na mimořádné schůzi
staršovstva, věnované tomuto té-
matu.

� Staršovstvo souhlasilo s žádostí stu-
denta J. Benetína o možnost zkou-

šení na sborové varhany. Požádalo
J. Svobodu, aby studentovi nástroj
představil.

� Staršovstvo navrhlo dlouholetou
členku sboru M. Kadlecovou na
udělení Medaile vděčnosti.

� Z. Šorm informoval staršovstvo
o prodloužení zápůjček kalíšků sbo-
rům na vysluhování Večeře Páně.

� M. Janeček připraví pro příští
schůzi návrh koncepce poděkování
dárcům.

� Sbor zakoupí 100 kusů respirátorů,
aby byly k dispozici účastníkům bo-
hoslužeb.

zš



i Ze sborových akcí

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. Redakce: Jana Šarounová.
Tiskovou verzi programem LATEX2ε připravuje Jan Mach, internetovou Jan Ša-
roun. Adresa na internetu: http://vinohrady.evangnet.cz/hrozen. Příspěvky, re-
akce 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.


