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2 ÚVOD

Od čeho se postit?

Odříkáte si maso? Alkohol? Sladké?
Televizi? Počítač? Mobil? . . . To nemusí
být špatné, ale s postem to nemusí mít
nic společného. Při tom všem si můžeme
jenom honit triko, dokazovat si, jak jsme
dobří, myslet jen na sebe a trápit a ubí-
jet druhé svou skromností a zásadovostí.
Umravňovat a sekýrovat druhé patří prý
k těm největším rozkoším a nemluví-li
člověk za sebe, ale za to, co je svaté, do-
volí si nejsnáze nebrat žádné ohledy.

Jenomže půst je především o svobodě
od sebe, o svobodě pro druhé, jak o tom
píše už prorok Izajáš. Bez toho je všechno
trénování vůle k ničemu, nebo spíš jen
k tomu, abychom prosadili svou. Zkusme
to jinak – třeba se štědrostí, nebo s ohle-
duplností, nebo se prostě rozhlédněme,
kdo nás potřebuje. Možností je spousta.

Postíte se jenom pro spory a hádky,
abyste mohli svévolně udeřit pěstí. Nepo-
stíte se tak, aby bylo slyšet váš hlas na
výšině.
Což to je půst, který si přeji? Den,

kdy se člověk pokořuje, kdy hlavu sklání

jako rákos, žínici obléká a popelem si po-
destýlá? Dá se toto nazvat postem, dnem,
v němž má Hospodin zalíbení?
Zdalipak půst, který já si přeji, není

toto: Rozevřít okovy svévole, rozvázat jha,
dát ujařmeným volnost, každé jho rozbít?
Cožpak nemáš lámat svůj chléb hlado-
vému, přijímat do domu utištěné, ty, kdo
jsou bez přístřeší? Vidíš-li nahého, oblék-
nout ho, nebýt netečný k vlastní krvi?
Tehdy vyrazí jak jitřenka tvé světlo a

rychle se zhojí tvá rána. Před tebou půjde
tvá spravedlnost, za tebou se bude ubí-
rat Hospodinova sláva. Tehdy zavoláš a
Hospodin odpoví, vykřikneš o pomoc a on
se ozve:,Tu jsem!’ Odstraníš-li ze svého
středu jho, hrozící prst a ničemná slova,
budeš-li štědrý k hladovému a nasytíš-
li ztrápeného, vzejde ti v temnotě světlo
a tvůj soumrak bude jak poledne.” Hos-
podin tě povede neustále, bude tě sytit
i v krajinách vyprahlých, zdatnost dodá
tvým kostem; budeš jako zahrada zavla-
žovaná, jako vodní zřídlo, jemuž se vody
neztrácejí.

Izajáš 58,4 – 11

Z modliteb, které zazněly v našem sboru
Hospodin je blízko všem, kteří volají

k němu, všem, kdo ho volají opravdově.
Prosme ho nyní s důvěrou v modlitbě:

Pamatuj, prosíme, na svoji církev po
celém světě, dej, aby pomáhala a byla
oporou všude tam, kde je to nyní třeba.
Zachovávej a obnovuj v této náročné
době i náš sbor. Ať zde nově příchozí na-
leznou své místo a cítí se dobře. Způsob,
abychom lásku, kterou od Tebe dostá-

váme, uměli předávat dál.
Pane Bože, prosíme tě za hladové, za

ty, kdo žijí svůj život v bídě a beznaději,
za ty, kdo jsou bez domova nebo na útěku
z bojující země, za uprchlíky ze Sýrie, hle-
dající nový domov v Libanonu. Ochraňuj
dobrovolníky, kteří jim pomáhají ve slo-
žité situaci, nyní ztížené epidemií.

Prosíme, buď s těmi, kteří nyní nemo-
hou chodit do kostela. Utěšuj je v jejich
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nemoci, karanténě, nemohoucnosti nebo
strachu. Buď s hospitalizovanými, ať ne-
ztrácejí trpělivost. Pomoz nám, ať víme,
jak je povzbudit, povzbuď je i Ty sám!
Obnovuj sílu lékařům, sestrám i dalším
zdravotníkům, kteří se starají o pacienty,
až na hranici svých možností. Uklidňuj
lidi s duševním onemocněním, kteří mo-
hou být nynější situací ještě více zmateni.
Nauč nás, správnému jednání s nimi. Pro-
síme tě za klienty Domovů pro seniory a
jejich pečující. Nepouštěj osamělé, izolo-
vané a smutné. Přinášej světlo do jejich
životů.

Prosíme tě za rodiny. Usmiřuj hádky,
které v nich vládnou. Ať je pro každého

jeho domov místem lásky a porozumění.
Otevři nám oči i mysl, ať vnímáme jinak
a dovedeme se radovat z obyčejných věcí.
Dej ať postní období prožijeme novým
způsobem, ať se více přiblížíme k Tobě.
Prosíme, dej moudrost těm, kteří rozho-
dují o každodenním životě druhých. Veď
nás všechny k odpovědnosti za to, co se
kolem nás děje. Pane Bože, dej, ať se
příliš neobáváme budoucnosti, ať neztrá-
címe víru, naději, lásku a jistotu, že Ty
jsi a budeš s námi v každé době a Tvá
dobrota a milosrdenství nás provází celý
život.

Amen.

Zdroje veselé mysli

Děti stejně jako dospělí potřebují na-
lézat drobné radosti pro veselou mysl.
Tady je několik tipů ke čtení i hraní nejen
ode mě, ale i z okruhu mé rodiny a přátel,
dospělých i dětí.

Moje tipy

Linda Jaroschová a Anselm Grün:
Královna a divoška. Pomocí 14 žen-
ských archetypů propojených s posta-
vami biblických žen nám autoři během
rozhovorů ukazují, jak může potřeba být
sama sebou v souladu s naší vírou.

Martin Hilský: Shakespeare a
jeviště svět, Shakespearova Anglie
Portrét doby. První je podrobným prů-
vodcem dramatikovým dílem, druhá nám
detailně popisuje renesanční Anglii, ve
které Shakespeare své dílo tvořil.

Jiří Peňás: Výpravy pro blízké
i vzdálenější, Výpravy pro starší

a pokročilé. Historicko–kulturní místo-
pisné putování po naší vlasti s malými
výklady dějin umění.

Pavla Smetanová: Příběhy
z korfských uliček. Svěží a laskavý
popis života na ostrově Korfu.

Pavel Hošek: Sloužím Tajnému
ohni Duchovní zdroje literární
tvorby J. R. R. Tolkiena. Pro čte-
náře zajímajícího se o kořeny, ze kterých
vyrostl fascinující svět Středozemě.

ZÁHADA HLAVOLAMU: Ven-
kovní, procházková rodinná hra ve
Starém Městě pražském, vytvořená na
oslavu 80. výročí Záhady hlavolamu. Má
25 zastavení, nutný čas: nejméně 4 ho-
diny. Hru lze rozdělit na více částí, nej-
působivější denní dobou je podvečer (je
tajemnější a navodí skvělou atmosféru).
Bližší info na www.rychlesipy.org

Zábavná procházka pro děti na
čerstvém vzduchu z dílny knihov-



4 ZE SBORU

níků v Korunní. Všechny důležité
informace získáte v pracovním listě,
o který si můžete napsat na e–mail ko-
runni@mlp.cz. Časová náročnost jsou tak
dvě hodinky procházkovým tempem.

Tipy od mé maminky Blanky No-
votné

Ludmila Vaňková: Cval rytířských
koní; Dvojí trůn; Orel a had; Od
moře k moři; Druhá císařovna; Do-
tkni se nebe. Podrobný popis vlády
Karla IV. pro milovníky historických ro-
mánů, velmi poutavé.

Marie Kubátová: Lékarnická tri-
logie. Zábavné vyprávění z podkrkonoš-
ské lékárny, autorka povoláním lékárnice
je dcerou Amálie Kutinové (Gabra a Má-
linka).

Jenny Colganová: Rosiin sladký
krámek snů. Romantický román pro
zmlsané čtenářky.

Leonie Swannová: Glennkill ovce
vyšetřují; Garou aneb ovce znovu
vyšetřují. Roztomilé a zábavné ovce vy-
šetřují kriminální zločiny.

Nedávno přečtené knihy mého muže
Petra

Stephan Orth: Couchsurfing
v Iránu. Náhled do dvojí tváře Iránu
z pohledu německého novináře, který
Irán procestoval formou couchsurfingu.

Ariana Neumann: Pod svícnem
tma. Čtení z pera autorky, která se, ač
rodilá Venezuelanka, po smrti svého otce
pustí do hledání kořenů úspěšné pražské
židovské rodiny Neumannů.

C. A. Fletcher: Chlapec a jeho
pes na konci světa. Podtitul je „Dob-
rodružná sága o odvaze, lásce a nadějiÿ.

Sice postkatastrofický příběh, ale s nadějí
a překvapivou pointou.

Shaun Bythell: Deník knih-
kupce. Popis práce autora, který je ma-
jitelem knihkupectví a zároveň antikvari-
átu na jihu Skotska.

Forrest Carter: Škola malého
stromu. Vyprávění o zážitcích malého
kluka, který po smrti svých rodičů vy-
růstal v horách u indiánského dědečka a
babičky.

Oblíbené knížky dcery Anežky

Chris Riddell: Ada a myší strašidla.
Kniha plná podrobných popisů, není moc
dobrodružná, ale zvládne člověka zatáh-
nout do děje.

Eva Papoušková: Cílovníci. Zají-
mavá kniha s poutavým dobrodružstvím.

Mechthild Gläserová: Emma,
faun a zapomenutá kniha. Čtivo spíše
pro dívky, plné podrobných detailů, zá-
bavné a napínavé.

Tania del Rio: Warren XIII.
A Vševidoucí oko. Dobrodružné a na-
pínavé, tajemné a záhadné.

David Walliams: Ďábelská zu-
bařka. Zábavné, ale přitom napínavé.

Richard Wolfrik Galland: Há-
danky a hlavolamy Leonarda da
Vinci. Skryté a zábavné procvičování lo-
giky pomocí hádanek a obrazových hla-
volamů.

Leonardo da Vinci: Vynálezy a 5
modelů. Na modelech se dá skvěle po-
chopit postup, kterým byla věc vynale-
zena.

Ivan Brett: Hry proti nudě. 101
her, se kterými bude všední den o něco
veselejší. Skvělé na prázdniny nebo cesty,
zábava pro každou příležitost.
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Dcera Blanka

Peter Mayle: 3x Provence. Úsměvné
vyprávění Angličana, který našel nový
domov v Provence – slunce, dobré jídlo
a francouzští řemeslníci.

Tommy Barnes: Pivo na Loiře.
Variace na podobné téma. Co se stane,
když podlehnete snu o útěku do slunné
Francie, většinu úspor utratíte za starý
venkovský dům, neplánovaně založíte ro-
dinu a rozhodnete se vše vyřešit vaře-
ním piva. Drsnější slovník, autora však
omlouvá, že vše napsal na základě vlast-
ních zážitků.

Hrad. Deskovka pro milovníky kla-
sického Carcassone, když jsou doma jen
2 hráči. Stavba uvnitř vymezeného pro-
storu hradeb, souboj o body získané díky
dobrému umístění různých staveb a po-
stav v nich.

Knížata z Catanu. Deskovka. Ka-
retní variace Osadníků, speciálně pro dva
hráče. V české verzi rovnou s několika
rozšířenými, nabízí „škodícíÿ i budova-
telské verze. Velmi podařený návod. Na
principu stavění balíčku, pěkné herní me-
chanismy i s prvkem náhody.

Doporučení od vnučky Emy Smejka-
lové (3 1/2 roku) v zastoupení ma-
minky Blanky

Sven Nordquist: Jak se Fiškus ztra-
til a Dort k narozeninám. Milý a
trhlý příběh starého mládence a jeho ko-
courka doprovázejí stejně pěkné a švihlé
ilustrace. V téhle době čtení vhodné i pro
dospělé.

Andrea Poporová: Jaro je tu! Pří-
běh tří sourozenců, vyprávění o tom, co
zažívají, vidí a vyrábějí na jaře. Pěkné
obrázky, české reálie a spousta nápadů.

Součást cyklu, existují knížky k dalším
ročním obdobím.

Marianne Dubuc: Račte dál!,
Pošťák myšák doručuje a Pošťák
myšák na prázdninách. Milé, velkofor-
mátové knížky, převážně s obrázky. Na
pohled jednoduché a jemné, s milým pří-
během, při každém přečtení objevíte něco
nového.

Příšerky ze skříně. Paměťová koo-
perativní hra – moc pěkné ilustrace a ná-
pad. Denní dobu hraní zvolte podle toho,
jak se děti bojí

Ovocný sad. Desková kooperativní
hra pro nejmenší. Není třeba umět počí-
tat, procvičuji se barvy. Krásné dřevěné
provedení.

Rodina Svobodova

Eva: Mám ráda knihy od Aleny Morn-
štajnové. Protože jsem byla v létě
v Častolovicích, dostala jsem tam knížku
vzpomínek bývalé zámecké paní Ceci-
lie Sternbergové CESTA. Je to velmi
čtivá kniha, paní Sternbergová v ní ote-
vřeně popisuje život šlechty za první re-
publiky, a to u nás i v celé Evropě.
V poválečném období museli utéct do
Ameriky a tam začali nový život. Mám
moc ráda autory: Peter May, Kateřina
Tučková, Jiří Hájíček. Teď se těším na
knížku Šikmý kostel od Karin Led-
nické, a na Hrdinky – příběhy význam-
ných českých žen, které jsem si teď kou-
pila.

Samuel: Píseň Krve – Anthony
Ryan více dílů fantasy, Černá křídla
Cthulhu – více dílů povídek lovecraftov-
ského hororu, Spisy – Měsíční močál
od H. P. Lovecraft.

Šimon: Noci běsů – Šardická Ka-
teřina moc hezká nová česká fantasy,
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Christelle Dabos třídílná fantasy sága
o světě plovoucích ostrovů. Výborná sou-
časná sci–fi série od LIOU CCH–SIN
– Problém tří těles a další dva díly –
odehrává se ve vesmíru. Pavel Bareš –
Projekt Kronos výborné české sci–fi.

Jonáš je velký čtenář. Lindgrenová
Astrid Bratři lví srdce – líbilo se mu,
že jsou tam dobré vzpomínky z dětství.
Duna – Frank Herbert, nejlepší sci–fi
na světě. NYXIA od Scotta Reitgena
– sci–fi. VANGO a Tobias Lolness od
Timotheé de Fombelle – fantasy.

Benjamin má rád: Saun Tan – Nový
svět – krásné ilustrace. Kluk odni-
kud – Katherine Marshová – pří-
běh o chlapci utečenci ze Sýrie, učí se
žít v Británii. A také krásně ilustrované
knihy od Pavla Čecha.

Pokud byste měli zajímavé
tipy a doporučení pro občerstvení
mysli, můžete je poslat na adresu
barbora.ulicna@centrum.cz. Rádi je
v dalších Hroznech uveřejníme. Děkuji!

Barbora Uličná

Irena Sendlerová – jedna ze „spravedlivých mezi ná-
rodyÿ

15. února 1910 se ve Varšavě narodila
Irena Sendlerová (roz. Krzyżanowska),
polská katolička, sociální demokratka a
zachránkyně více než dvou a půl tisíce
židovských dětí před vyhlazením. Irena
ve dvou letech onemocněla černým kaš-

lem, proto se rodiče rozhodli odejít do lá-
zeňského městečka Otwock, kde její otec,
lékař, léčil pacienty hlavně z místní po-
četné židovské komunity. Irena se s ko-
munitou dosti sžila, naučila je jidiš. Její
otec za první světové války pečoval o ne-
mocné, když vypukla tyfová epidemie;
nakazil se a zemřel. Irena vystudovala ve
Varšavě učitelství a polonistiku, na uni-
verzitě aktivně protestovala proti segre-
gaci židovských studentů a zažitému an-
tisemitismu. V praxi se věnovala pomoci
chudým dívkám, které do Varšavy přichá-
zely z venkova, také chudým a nezaměst-
naným vinou hospodářské krize.

Po nástupu protižidovských represí
zařizovala židovským rodinám ilegální
sociální podporu, po uzavření ghetta
si opatřila propustku pro zdravotnický
personál, aby mohla pomáhat přímo
v ghettu – hlavně dětem. Druhá světová
válka byla první válkou cíleně namířenou
také proti dětem. Jako členka orga-
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nizace ŻEGOTA měla na starosti právě
pomoc dětem. Nejprve se snažila z hla-
dovějícího ghetta dostat sirotky, později
však již bylo jasné, že nacistická mašine-
rie směřuje k vyhlazení všech varšavských
Židů – včetně dětí. Irena tak hledala přes
rozsáhlou síť kontaktů úkryty i pro děti,
které měly v ghettu své rodiny. Asi dva
a půl tisíce dětí skutečně zachránila před
zplynováním v Treblince. Děti byly vyvá-
děny z ghetta přes soudní budovu, podze-
mím přes kanály a sklepy, nebo vyváženy
tramvají, sanitním nebo hasičským vo-
zem. Irena se však zasloužila i o záchranu
mnoha dospělých Židů. Irena se nesnažila
jen o to, aby děti unikly smrti, ale také
je chtěla ušetřit ztráty identity. Proto si
vedla podrobnou evidenci na papírových
ruličkách, pečlivě ukrytých ve velké skle-
nici. Chtěla, aby se židovské děti po válce
mohly vrátit ke svým rodinám a komu-
nitě. Na podzim 1943 byla Irena zatčena
a uvězněna v obávané věznici Pawiak a

odsouzena k smrti. Před zastřelením ji
zachránili kolegové z Żegoty, kterým se
podařilo podplatit gestapáka. Potom už
musela Irena pod krycím jménem Jolanta
pracovat v ilegalitě.

Po válce byla Irena pronásledována
pro změnu komunistickým režimem, te-
prve po jeho pádu se dočkala ocenění i
doma v Polsku, v šedesátých letech byla
uznána jeruzalémským památníkem Yad
Vashem Spravedlivou mezi národy, do Iz-
raele však nesměla vycestovat. Roku 2003
obdržela v Polsku Řád bílé orlice.

Irena zemřela v květnu 2008. Těžko si
představit, kolik tisíců lidí jí v té době
mohlo být vděčných za to, že existují. . . !

Jednou z nich byla i Elżbieta Fi-
cowska (roz. Koppel), která se naro-
dila v lednu 1942 ve varšavském ghettu.
Jako půlroční kojenec byla propašována
z ghetta v bedně s cihlami, uspaná lumi-
nalem. S sebou dostala stříbrnou lžičku
pro štěstí. Její matka záchranu odmítla –
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nechtěla opustit své staré rodiče. Elżbiety
se ujala porodní asistentka Stanis lawa
Bussoldová, která ji vychovala. V dospě-
losti založila v Polsku Společnost dětí ho-
locaustu.

Alena Růžičková
Zdroj:
Anna Mieszkowska: Děti Ireny Sendle-
rové
cz.gariwo.net
pl.wikipedia.org

Vzpomínka
Pozůstalí po sestře Barboře Jir-

sové rozené Kolářské, která zemřela
12. 1. 2021 ve věku nedožitých 80 let
v hospici v Čerčanech, nás požádali,
abychom ji připomněli při bohoslužbách.
Sestra Jirsová bydlela ve sborovém domě
v Korunní asi od roku 1945 do roku 1970,
a navštěvovala s rodiči bohoslužby za
bratra faráře Moravce. Možná jste ji ně-
kteří znali a můžete na ni vzpomenout.

Hrdinky
Recenze knihy

„S Pánem Bohem, Mařenko, a spo-
lehněte se na nás. Budeme svorni, zví-
tězíme a pak si vás odvezeme domů. Do
té doby ať nám váš duch pomáhá ve spo-
lečné práci pro mír, slušnost a svobodu!ÿ
loučil se s ní na pohřbu člen české exi-
lové vlády Jan Masaryk. Škoda, že svůj
slib nedodržel. Po válce se na Marii za-
pomnělo a její prach, rozptýlený v hro-
madném hrobě kdesi v daleké Anglii, se
do Čech nikdy nevrátil. A zachráněné ži-

dovské děti? Ty zná celý svět jako Winto-
novy děti. Mariin a Doreenin pomocník
Nicholas se totiž o své svěřence v Bri-
tánii skutečně postaral a rozmístil je do
rodin, v nichž válku přežili. Protože však
byly v době odjezdu z Prahy děti moc
malé, netušily, komu vděčí za svou zá-
chranu. Když to zjistily, byl už z orga-
nizátorů transportu naživu pouze Nicho-
las Winton. Přestože obětavá práce Ma-
rie Schmolkové upadla v zapomnění, něco
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nesmírně důležitého po ní přece jen zů-
stalo. Nespočet zachráněných lidských ži-
votů, mezi nimiž bylo na sedm set těch
dětských, které by bez mimořádného na-
sazení laskavé pražské vdovy, jež se sama
vlastních dětí nedočkala, přišly vniveč.
A to je cennější, než jestli se takovým
přeživším říká děti Wintonovy nebo děti
Marie Schmolkové. (Ukázka z knihy, str.
123: Marie Schmolková, humanitární pra-
covnice a zachránkyně židovských dětí,
1893–1940)

První z hrdinek se narodila (asi)
v roce 860, poslední v roce 1956. Še-
desát příběhů významných českých žen,
osm historických období a řadu sou-
vislostí představuje unikátní knížka Hr-
dinky, kterou na sklonku loňského roku
vydalo nakladatelství Euromedia Group.
Námět knihy připravila Renáta Fučí-
ková, která také napsala texty předělo-
vých kapitol, uvádějících jednotlivá ob-
dobí, do nichž jsou příběhy hrdinek zasa-
zené: doba nejstarší, hradů, paláců, páry,
změn, jazzu, útlaku a nedávná.

Spisovatelky, vědkyně, političky, lé-
kařky, sportovkyně, vladařky, mučednice,
módní návrhářky, umělkyně, architektky,
myslitelky, humanitární pracovnice – ty
všechny a mnohé další ženy, které „za-
třásly světemÿ, v knize najdete. Často
jsou hrdinkami i ženy zdánlivě obyčejné,
které se díky okolnostem ocitly v ná-
ročných životních situacích a dokázaly
je zvládnout. Přemýšlím, co těch šedesát
osudů spojuje: asi odvaha a kuráž, smysl
pro spravedlnost, zájem o dění za pomysl-
nými dveřmi vlastního domova a rodiny,
touha posunout věci dál, překonat to, co
se zdá nepřekonatelné.

Každému příběhu je věnována dvou-
strana, která hrdinku představuje pro-
střednictvím textu a obrázku. Autorkou
medailonků je spisovatelka Kateřina Tuč-
ková, s níž spolupracovaly Lenka Křížová
a Anna Musilová. Renáta Fučíková, au-
torka námětu knihy, je známá především
jako výtvarnice a pedagožka, vedoucí ate-
liéru didaktické ilustrace na „Sutnarceÿ,
Fakultě designu a umění Ladislava Sut-
nara Západočeské univerzity v Plzni –
a právě její studenti jsou autory ilu-
strací jednotlivých osobností, díky nim
vznikla kniha nejen informačně zajímavá
a cenná, ale také výtvarně originální a
fantasticky pestrá.

Knížku nepřečtete naráz, stojí za to
si kapitoly dávkovat. Já jsem s příběhy
strávila téměř dva měsíce, staly se po
Novém roce mým ranním rituálem, je-
den/dva na den, k některým jsem se vra-
cela, prohlížela ilustrace. Hrdinky jsou ti-
tul do domácí knihovny, jeden z těch, ke
kterému se člověk čas od času rád vrátí.
A každopádně je to knížka nabitá infor-
macemi, výtvarně krásná a plná inspi-
race, nenechte si ji ujít!

Ruth Šormová
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Zprávy ze staršovstva 11. 3. 2021
� Mimořádná schůze staršovstva

k rozvojovému plánu sboru byla
odložena do doby, kdy bude možné
setkat se tváří v tvář.

� Staršovstvo se dohodlo na způsobu
poděkování za přijaté dary.

� Sbírka na projekt „Iglůÿ Armády
spásy vynesla 5.600,–Kč.

� Sbírka na církevní tisk vynesla
2.636,–Kč.

� Výroční sborové shromáždění bylo
odloženo, protože dle instrukcí sy-
nodní rady zatím mimořádná opat-
ření nedovolují, aby se konalo.
J. Raisová se statutáři provedli
úpravu seznamu členů s hlasov-
ným právem dle Církevního zřízení.
Zprávu o životě sboru za rok 2020
připravili Z. Šorm, J. Šarounová
a J. Raisová. Zprávu o hospoda-
ření sboru za rok 2020 připravil M.
Cháb.

� M. Cháb předložil návrh na snížení
počtu členů staršovstva. Staršov-
stvo jej projedná na příští schůzi.

� J. Šarounová, Z. Šorm a M. Cháb
vedli další bilanční rozhovory se za-
městnanci sboru. Pracují na úpravě
tabulky kompetencí a pracovních
náplní, které projednají na společné
schůzce a předloží na příští schůzi.

� J. Raisová, J. Šarounová a Z. Šorm
zpracovali evidenční dotazník za
minulý rok a odeslali.

� Výkazy hospodaření připraví do
konce března M. Cháb.

� Staršovstvo projednalo program
sboru na další období. Dohodlo se
na termínech shromáždění o Veliko-
nocích a na přípravě velikonočního
sborového dopisu.

� Staršovstvo jednalo o prodlou-
žení nájemních smluv ve sborovém
domě.

� Staršovstvo se rozhodlo, že vyhoví
žádosti libeňského sboru o půjčku
na rekonstrukci střechy sborového
domu a připravilo podklady pro
návrh smlouvy, která bude před-
ložena výročnímu sborovému shro-
máždění.

� Staršovstvo souhlasilo s opravou
podlahy v obchodě OPS JS nákla-
dem do 70.000,–Kč.

� Staršovstvo souhlasilo s prodlouže-
ním splatnosti půjčky OPS JS do
konce roku 2021.

� Staršovstvo souhlasilo s návrhem
rozpočtu na rok 2021, který bude
předložen sborovému shromáždění.

� Staršovstvo pověřilo O. Navrátilo-
vou zasláním dopisu majiteli sou-
sedního pozemku s prosbou o do-
hodu ohledně borovice, která na-
rušuje zeď na dvorku sborového
domu.

� Staršovstvo jednalo o darech, které
náš sbor poskytuje ostatním sbo-
rům naší církve.

� Staršovstvu upřesnilo své rozhod-
nutí z minulého roku a rozhodlo
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darovat každý rok po dobu tří let
20.000,– na Fond klidného stáří.

� Staršovstvo přijalo úpravu pravidel
hlasování „Per rollamÿ: Na hlas za-
slaný před termínem ukončení dis-
kuse bude pohlíženo jako na před-
běžný a hlasující své rozhodnutí
může v řádném termínu hlasování
změnit. Pokud tak neučiní, hlas
bude považován za platný.

� Z. Šorm informoval staršovstvo
o konání seniorátní konference on-
line 26.3. večer, která se bude za-
bývat přechodem na samofinanco-
vání a rozvojovými plány sborů, a
to především v souvislosti se syno-
dem vyhlášeným plánem odvodů do
Personálního fondu pro období let
2021 – 2030.

� Z. Šorm seznámil staršovstvo s re-
zignací M. Lešikara jako zástupce

sboru v OPS JS. Staršovstvo jme-
nuje náhradníka na příští schůzi.

� J. Šarounová přihlásila náš sbor do
Noci kostelů 2021, která by se měla
uskutečnit 28.5. Prosí o návrhy na
program.

� Staršovstvo vzhledem k ceně nepři-
jalo nabídku firmy Panopro na vy-
tvoření digitální virtuální prohlídky
našeho kostela.

� J. Šilar informoval staršovstvo
o odeslání další zásilky šicích strojů
do Afghánistánu.

� Z. Šorm podal zprávu o úklidu spi-
sovny. Staršovstvo souhlasilo s li-
kvidací starého vodního vysavače.

� Staršovstvo souhlasilo se zjednodu-
šením výčetek, které služby vypi-
sují při odvodu sbírek.

Zdeněk Šorm

KŘÍŽOVÁ CESTA 2021
Bratři a sestry, na Křížovou cestu

tento rok společně vyrazit nemůžeme,
můžeme ji ale projít alespoň virtuálně na
našem facebookovém profilu.

Připravil ji bratr farář společně

s dětmi a mládeží a obrázky a texty k jed-
notlivým zastavením bude od pátku 19.3.
do Velkého pátku na facebooku postupně
zveřejňovat.
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akce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, tel. 224 253 550,
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