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2 KÁZÁNÍ

Kázání v neděli 14. 11. 2021 (Zdeněk Šorm)
Čtení: Exodus 14
Text: Žalm 106,6 – 12

Bratři a sestry,
minulou neděli jsme končili bohoslužby
písničkou, ve které se zpívá „k svobodě
je dlouhé putování, těžké bývá zvednout
se a jítÿ. Opustit zaběhané koleje, i když
představují otroctví, a udělat krok do
neznáma, to chce skutečně odvahu. Je-
nomže tím prvním krokem těžkosti ne-
končí, naopak začínají. Lid si ještě ani
nestihne uvědomit, co mu ta darovaná
svoboda přinesla, za to starým mocen-
ským strukturám velice brzy dojde, co
ztratily, a rozhodně to tak nechtějí nechat
být. Zmobilizují všechny své síly, aby zase
všechno vrátili zpátky do starých kolejí.

A tak zrovna když má člověk za to,
že je z toho nejhoršího venku, že už má
vyhráno, zjistí, že stojí stínům minulosti
tváří v tvář, že ho doběhly. Ačkoli se
zdálo, že jsou už na lopatkách, šlapou mu
zase na paty a jsou snad ještě mocnější a
nebezpečnější než dřív. Místo slibované
svobody, kterou za něho i navzdory jeho
malověrnosti boží posel vybojoval, si teď
nemůže být jistý ani svým životem. Je
v pasti. Staré pořádky, ve kterých se už
naučil chodit, aby jakž takž přežil, jsou
pryč a nebezpečí nejen, že nezmizelo, ale
obklopuje ho teď ze všech stran. Před ním
moře nejistoty, neznámá a zlověstná hlu-
bina a na záda mu opět v plné síle dýchá
někdejší mocipán se svojí kamarilou.

To je rozčarování, to je šok, to je bez-
naděj. Asi o to hlubší, oč větší naděje
v lidech těch několik svobodných kroků
vzbudilo. Roste v nich pocit, že byli pod-
vedeni. O tom, zda je či není falešný,

nikdo nepřemýšlí. A tak místo aby si
lidé uvědomili, že se od bývalých otro-
kářů skutečně nic dobrého čekat nedá, že
všechno jejich pokání a přitakání svobodě
byla jenom z nouze ctnost, když už nevě-
děli kudy kam, obrací se jejich hněv proti
tomu, kdo je z té otročiny vyvedl. Do-
konce by se k ní nejradši zase vrátili.

Osopili se na Mojžíše: „Cos nám to
udělal. . . ?! Došlo na naše slova. Ta naše
skepse byla pravdivá. Lepší otročina, než
smrt.ÿ

Když to čteme v bibli, bratři a se-
stry, vidíme líp než ve skutečnosti, jaká
je to bída – bída situace i bída ducha.
Jestliže člověk vidí jako svoji naději ot-
roctví, musí být totálně na dně, totálně
v krizi. To určitě nechce nikdo z nás za-
žít. To jsou situace, jakým se snažíme za
každou cenu vyhnout.

A to je právě to zvláštní, bratři a se-
stry. Ono to totiž podle bible vypadá, že
je to celé boží záměr. Děje se to na jeho
příkaz. Ne Mojžíš, ale Bůh sám tuhle si-
tuaci zinscenoval.

Ono je možná třeba, aby si tohle člo-
věk prožil, aby z té euforie osvobození –
kterou lze vnímat také jako uznání vlast-
ního postoje – vystřízlivěl; aby si sáhl až
na dno a přesvědčil se, že není žádný bo-
jovník. Možná že je právě tohle třeba, aby
člověk mohl opravdu věřit; aby mohl za-
hlédnout, že není-li všechno jenom bída,
pak je to skutečně nečekaný div a je
tu u díla ještě někdo jiný než on. Ta-
kové situace nemusí být jenom hody bez-
naděje, mohou být prostorem pro slávu
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boží, ve kterém se víra konečně zrodí.
Možná že v našich pádech pracuje Bůh
na naší důvěře a mají pro nás větší cenu
než všechno, co jsme s přehledem zvládli.

A jak v téhle situaci úzkosti a bídy
jedná víra?

Mojžíš řekl lidu: „Nebojte se! Vy-
držte a uvidíte, jak vás dnes Hospodin za-
chrání. . .Hospodin bude bojovat za vás a
vy budete mlčky přihlížet.ÿ

Ano, tak si to představujeme. Víra
to je skálopevná jistota a optimismus.
Vždycky povzbuzuje, nikdy se nevzdává.
Má vždycky naději. Je vyrovnaná, pevná.
Nikdy si nezoufá.

Jenomže když si přečteme hned ná-
sledující verš, tak už to přinejmenším
všechno tak jasné nebude. Ta představa
dostane vážnou trhlinu. Hospodin totiž
řekl Mojžíšovi: „Proč ke mně úpíš?ÿ

Tak vida, Mojžíš také úpěl k Hospo-
dinu, stejně jako to můžeme číst o pár
veršů předtím o těch vylekaných Izrael-
cích. Možná se od nich v tom, co prožíval,
zase až tak moc nelišil. Jako by rozdíl byl
jenom v rozporu mezi tím, co má na srdci
a co má na jazyku. Že by tedy tu svoji
důvěru jenom hrál? Že by to bylo jenom
divadlo, které je povinností vůdce? Že by
to říkal jenom proto, že se to od vůdce
zkrátka čeká? Tedy pokrytectví?

Ale je to opravdu vždycky pokrytec-
tví, když člověk říká něco jiného, než co
cítí? A jde opravdu o upřímnost, když
člověk každému hnutí své mysli nebo
svého srdce dá hned průchod navenek?
Není to spíš příznak chudoby života, jeho
degradace, ve které se z člověka stává
jenom převodové kolečko všech vnějších
vlivů? Nepatři k lidské svobodě a důstoj-
nosti také ta schopnost prožívat věci jen
v sobě a dát průchod jen tomu, čemu
opravdu průchod dát chci?

To rozporuplné jednání Mojžíše mi
připomnělo knížku, z níž jsem četl před
rokem na našem táboře. Má název, který
do příběhu Exodu přímo zapadá. Jme-
nuje se „Na cestě k svoboděÿ a jde
o sbírku dopisů německého teologa Di-
etricha Bonhoeffera z vězení, do něhož
se dostal kvůli přípravám na atentát na
Adolfa Hitlera.

Jednak v nich existuje podobný roz-
por jako u Mojžíše. Dopisy rodičům
se výrazně liší od dopisů příteli. Ty
první jsou vyrovnané, uklidňující, vyja-
dřují vděčnost za každou drobnost a ujiš-
ťují o tom, že i ve vězení lze žít a proží-
vat radost. Povzbuzují. V těch druhých se
mnohem častěji ozvou otázky. Bonhoef-
fer v nich otevřeně píše, jak některé věci,
včetně svých bolavých zad, těžko zvládá,
jak na něj doléhají, přiznává se k obavám
i ke hněvu. A přece čím víc obojí dopisy
čtete, tak na vás ten rozpor vůbec ne-
působí jako něco hraného, jako pokrytec-
tví. Naopak, právě v něm je Bonhoeffer
autentický, lidský a veliký. V něm se od-
ráží jeho vztahy, jeho ohledy, jeho láska
k rodičům i hloubka přátelství; v něm při-
chází ke slovu jeho cit, vůle i důvěra.

A jednak Bonhoeffer sám o významu
té skrytosti v lidském životě přemýšlí.
Překvapuje ho, jak se jeho spoluvězni
chovají při náletech. Píše: „Lidé tu mluví
docela otevřeně o tom, jaký měli strach.
Nevím vlastně, co si o tom mám mys-
let; vždyť strach je přece něco, za co se
člověk stydí. Mám pocit, že by se o tom
mělo hovořit vlastně jen ve zpovědi. Ji-
nak to může snadno znamenat jakýsi ne-
dostatek studu. Proto ještě zdaleka nemu-
síme předstírat hrdinství. . .Musíme proto
všechno, co prožíváme, opravdu v sobě
uchovat, zpracovat, nechat uzrát, a ne se
sebe setřást.ÿ Fakt, že člověk všechno, co
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se v něm děje hned neodhalí, nemusí být
projev neupřímnosti, ale známka činného
a důstojného přístupu k životu, který víra
umožňuje. Při něm hraje vnitřní svět dů-
ležitou roli. A právě ten modlitba bu-
duje a uchovává. K tomu také Ježíš zve
v kázání na hoře. Říká v něm: „Když ty
se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři
za sebou dveře a modli se k svému Otci,
který zůstává skryt.ÿ

Modlitba není pro oči ani pro uši dru-
hých. Je to chvíle tvé výsostné svobody.
V ní si můžeš připustit úplně všechno.
Upřímnost před Bohem i před sebou je
nutná. A máš tu pro ni prostor. Ale máš
také šanci se s tím, co na tebe doléhá,
utkat, vážit to, slyšet víc než jen sebe,
rozhodnout se, nebýt jen obětí, vzdoro-
vat třeba i sám sobě.

Víra se možná v situaci tísně neproje-
vuje ani tak vnitřním mírem, který také
nemusí být ničím jiným než otupělostí.
Víra se možná projevuje právě tou svo-
bodou, která může bojovat v sobě, může
úpět k Hospodinu, ale nemusí se sebe
hned všechno setřást a přenášet a valit
to na druhé. Může se rozhodnout i proti
tomu, co na ní doléhá, a dokonce i pro
to, co by sama nečekala. A ono se to
také děje. Nastává to, co nikdo nečekal.
Všechno je jinak. To, co se jevilo jako jistý
hrob, stává se naopak počátkem života
opravdu nového, zdrojem důvěry a svo-
body.

Co se tehdy skutečně stalo, to vysvět-
lit nedokážu. Naše myšlení je příliš chudé,
aby mohlo vidět všechno, co se za slovy
starého vyznání skrývá. V našem obzoru
nejsou staroorientální mýty o bohu stvo-
řiteli, který v urputném zápase rozpoltil

vládkyni předvěkého chaosu Tiamat, aby
pak z jejích půlek stvořil nebe a zemi. Ne-
vytane nám na mysli ani rozpolcení pra-
vod Stvořitelem z příběhu Genese. My
dovedeme přemýšlet leda tak o hloubce
vody nebo síle větru. A tak jen stěží mů-
žeme pochopit, co měl přesně autor toho
vyprávění na mysli a vyjadřujeme to pak
popisnými obrazy, které bývají přitažené
za vlasy.

Ale smysl toho svědectví je zřejmý:
To, co se zdálo jako nepřekonatelná pře-
kážka a budilo strach, se díky božímu
slovu stalo těm ustrašeným Izraelcům
hradbou zprava i zleva, která cestu ke
svobodě naopak umožnila. To, co hro-
zilo, že je převálcuje, co vypadalo jako
nepřemožitelná síla, se naopak stalo pro
jejich pronásledovatele slabinou a pastí.
Všechno je zkrátka v okamžiku jinak.
Ta vyčítavá beznaděj, která už předem
všechno uzavře a pohřbí, je vedle. Zůstat
u svých odhadů, v zajetí svých obzorů je
prostě chyba.

Jistě, strach prožije každý, úzkost po-
cítí i víra, ale pokud dovede i třeba proti
sobě na boží slovo dát, pak se může do-
čkat nádherného překvapení, nečekaného
rozuzlení, pak může vidět Boha při díle.
Člověk najednou stojí na druhém břehu a
všechna tíseň je ta tam. Ani si to vždycky
nedovede vysvětlit – tehdy ani dnes – je-
nom s úžasem a vděčností tiše hledí na to,
co se stalo. A najednou je mu do zpěvu.

A ta písnička je důležitá. Protože ta
už neopěvuje jenom to, co se stalo, jenom
aktuální vítězství – to už je zpěv důvěry,
která už ví, na koho se může spoléhat a
nemusí se proto budoucnosti bát. Amen.
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Přímluvná modlitba
Pane Bože, často jsme sevřeni sta-

rostmi a úzkostí za sebe i za své bližní,
za svět. Proto k tobě přicházíme a pro-
síme tě o pomoc, posilu.

Prosíme tě za vězně svědomí v Bělo-
rusku i jinde, prosíme dej jim odvahu dr-
žet se toho, v co věří, dej jim neztrácet
naději. Prosíme za ty, kterým se nepoda-
řilo odejít z Afghánistánu a jsou v ohro-
žení, prosíme za paní Khalidu i další spo-
lupracovníky Berkatu.

Prosíme za povolební jednání v naší
zemi, za moudrost a rozvahu pro všechny
zúčastněné.

Prosíme za lidi, kteří se cítí zavaleni
problémy, které musí řešit, a nečekaným
obtížemi. Za ty, kteří se trápí ve vztazích
a nevidí východisko. Za ty, kdo mají před

sebou obtížné rozhodování, kteří se boji,
že něco nezvládnou. Prosíme, povzbuzuj
je, že na nic nejsou sami.

Prosíme za naše staré a nemocné bra-
try a sestry. Prosíme za naše děti a vnuky.
Prosíme pomáhej jim a nám připomínej,
abychom si na ně udělali čas.

Prosíme za církve, prosíme tě za to,
abys jim dával správná slova i skutky.
Prosíme za náš sbor, pomáhej nám být
neposuzujícím společenstvím plným po-
chopení, vstřícnosti, víry. Prosíme za na-
šeho faráře i za všechny, kdo se podílejí
svým časem i nadáním na práci v našem
sboru i církvi.

Prosíme v tiché chvíli za všechny, na
které myslíme konkrétně a jmenovitě.

Jana Šarounová 7. 11. 2021

Zprávy z konventu
2. zasedání 56. konventu Pražského

seniorátu proběhlo 13.11.2021 v nusel-
ském sboru, po loňské pauze tentokrát
prezenčně. Shromáždění připravovalo a
vedlo předsednictvo v čele s Matějem
Chábem.

Po úvodní pobožnosti a procedurál-
ních záležitostech jsme vyslechli vzpo-
mínku na zesnulé pracovníky sborů seni-
orátu za období od posledního řádného
zasedání konventu, které se konalo „před
covidemÿ – z Vinohrad to byli Marta Ka-
dlecová, Olga Langerová, Miroslav Filipi
a Aleš Laichter. Vzpomněli jsme na ně
osobně i na jejich práci pro církev.

Na řadě bylo letos několik voleb, nej-
důležitější z nich byla asi volba nového
seniora. Před volbou proběhl počátkem

roku průzkum ve staršovstvech sborů
Pražského seniorátu. V tomto nezávaz-
ném a předběžném průzkumu navrhlo
Davida Balcara 10 staršovstev, Matěje
Opočenského 9, Ondřeje Koláře a Tomáše
Trusinu vždy 6 staršovstev, další navržení
měli hlasů méně. Pouze Matěj Opočen-
ský, farář z Vršovic, kandidaturu přijal.
Matěj Opočenský před volbou krátce pro-
mluvil, z jeho řeči jsem zachytila několik
myšlenek:
”Ohledně zvolení jsem svobodný, bude

to dobře tak jako tak. Za to, co v životě
jsem, vděčím církvi a diakonii, farářo-
vání mě těší, církvi mám co vracet. Práce
v SV mě baví, rád pracuji v týmu, který
v dosavadním SV fungoval velmi dobře.
Myslím, že jsme jako SV schopni pomo-
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ci sborům na periferii, vypracovat ně-
jaký plán pro seniorát, najít, co by mohlo
pomoci slabším, poskytovat sborům ser-
vis. Praha má také zodpovědnost i za
jiné senioráty, z nichž do ní odchází řada
lidí studovat, pracovat apod. Měli bychom
jim vracet solidaritou.”

Matěj Opočenský byl následně zvo-
len 71 hlasy novým seniorem Pražského
seniorátu. Dosavadní senior Roman Ma-
zur ve své zprávě zhodnotil dvanáctileté
působení v této funkci ze svého pohledu
a dostalo se mu upřímného poděkování
ze strany předsednictva, seniorátního vý-
boru i poslanců konventu.

Tomáš Fendrych ze střešovického
sboru byl znovuzvolen 2. náměstkem se-
niorátního kurátora. Nově byli zvoleni
náhradníci seniorátního výboru za laiky
Petr Štulc (Jarov) a Tomáš Vokatý (Vr-
šovice), protože dosavadní náhradnice již
kandidovat nechtěly (2. náhradnice Eva
Potměšilová) nebo nemohou (1. náhrad-
nice Jana Šarounová vzhledem ke zvolení

do synodní rady). Za náhradníky revizorů
z řad laiků byli na další období opět zvo-
leni z našeho sboru Eva Svobodová a Ja-
kub Šilar.

Konvent povolal náhradníky na místa
v seniorátním předsednictvu Jeronýmovy
jednoty a do ústředního shromáždění Je-
ronýmovy jednoty. Z našeho sboru tím
postoupil do seniorátního předsednictva
bratr Jakub Šilar.

Střípky dalšího dění: Martin Řehá-
ček ze Strašnic doplnil zprávu Diako-
nie výhledem na další období–připravuje
se spojení Diakonie Praha se Střediskem
křesťanské pomoci. Středisko Praha také
staví nový domov pro lidi s těžkými for-
mami autismu – Martin Řeháček vyzývá
k podpoře, třeba formou sbírky. Adventní
seniorátní sbírka bude věnována na pod-
poru libčickému sboru, který nákladně re-
konstruoval faru. Ochranovskému sboru,
který rekonstruoval kapli v Malešicích
a má více závazků, bude věnováno 50
000 Kč ze seniorátního solidárního fondu.
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Konvent poděkoval pracovníkům Diako-
nie za nasazení v době epidemie Covidu–
19. Konvent na návrh Tomáše Trusiny
vyzval synodní radu, aby jménem ČCE
apelovala na řešení humanitární krize bě-
ženců na hranicích Běloruska a zemí Ev-
ropské unie, popřípadě veřejně podpořila
petici, která volá po konkrétních krocích
v řešení této krize. Konvent schválil seni-
orátní hospodaření za rok 2020 a rozpo-
čet na 2022, dále rozpis seniorátních i ce-
locírkevních repartic na rok 2022. Velká
diskuse proběhla o návrhu Matěje Opo-
čenského na nárůst poměrné části od-
vodů do Personálního fondu, který by od-
vody více zatížil bohatší sbory naší církve
a poněkud ulevil sborům slabším. (Kon-
vent způsob výpočtu upravovat nemůže
– návrh je adresován synodu k projed-
nání). V diskusi zaznělo mimo jiné to, že
je důležité, aby tento návrh šel z majet-
nějšího seniorátu, na druhé straně je ne-
zbytné mluvit i o rozumné restrukturali-
zaci sborů. Další pohled na danou proble-
matiku, který v diskusi zazněl, upozorňo-

val na rozdíl mezi solidaritou a přerozdě-
lováním „daňovéhoÿ typu„, kde navržený
způsob restrukturalizace zdrojů (snížení
ÿpaušální„ části pro výpočet odvodů a
navýšení ÿpoměrné” části) byl považo-
ván spíše za ono přerozdělování daňového
typu. Návrh byl těsnou většinou přijat.
Konvent podal synodu návrh na zrušení
sboru ve Zruči nad Sázavou a také ná-
vrh na založení nového sboru v Rozto-
kách u Prahy (prozatím kazatelská sta-
nice), kde bude působit na část úvazku
Anna Pokorná (byla na praxi v našem
sboru). Díky tomu, že se v Roztokách
schází živé společenství a sborového pro-
gramu se účastní také lidé z mimocírkev-
ního prostředí, konvent podal na synod
návrh na prohlášení kazatelského místa
v Roztokách za misijní (to znamená, že
v případě, že by tento návrh synod schvá-
lil, nebudou muset roztočtí odvádět pří-
spěvky do personálního fondu po dobu
několika let).

Jana Šarounová a Matěj Cháb

Zprávy ze staršovstva 11.11.2021
� J. Raisová předložila staršovstvu

návrh vybraného slunečníku na
dvorek. Staršovstvo rozhodlo za-
koupit ho v předsezónním prodeji.

� Sbírka na Jubilejní toleranční dar
vynesla 2.987,–Kč.

� J. Raisová informovala staršovstvo
o úpravách sborového hrobu. Ten
zatím není dokončen, protože se
kameníci musí přednostně věnovat
hrobům těch, kteří mají aktuálně
pohřeb. Uložení uren tedy bude od-

loženo až na příští rok.

� Sborové úložiště na Googlu je při-
praveno a je funkční. J. Šilar po-
stupně zaškolí presbytery v jeho
užívání.

� Zbylé šicí stroje ze sbírky pro Ber-
kat odvezli J. Šilar a Z. Šorm na
sběrné místo pro dopravu do azylo-
vých táborů v Řecku.

� Odvoz klestí z brigády na dvorku
zajistil M. Cháb.
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� Staršovstvo dále jednalo o topení
u varhan při zkouškách sborové var-
hanice. P. Coufal zkonzultoval typ
topného panelu s kurátorem v Kr-
nově. M. Cháb topný panel objedná
a po jeho dodání bude řešeno jeho
zavěšení nad varhany.

� Z. Šorm informoval staršovstvo
o přípravě vánoční hry „Aby nás
nezahanbili osel, vůl a krávaÿ. Hry
se zúčastní 33 herců. Role už jsou
rozdány. Z. Šorm s J. Raisovou ob-
jednali dárky pro herce.

� Přípravná schůzka pro adventní tr-
žíček proběhla 3.11., byl domluven
jeho průběh i personální zajištění.

� Staršovstvo zhodnotilo uplynulé
dění ve sboru a seznámilo se s plá-
novaným programem.

� Staršovstvo jednalo o podobě shro-
máždění o Vánocích a v novém
roce. Umožní-li to epidemická situ-
ace, budou se konat tato shromáž-
dění: 19.12. – 9.30 bohoslužby s dět-
skou vánoční hrou; 24.12. – 15.00
nešpory; 25.12. – 9.30 bohoslužby
s večeří Páně; 26.12. – 9.30 společné
bohoslužby s vršovickými u nás –
kázat bude M. Opočenský; 2.1. –
9.30 bohoslužby s Večeří Páně.

� Vánoční sborový dopis připraví Z.
Šorm do 5.12.

� Dokončení opravy balkónu bude
kvůli zaneprázdněnosti řemeslníků
odsunuto na příští rok.

� Staršovstvo schválilo odprodej
starého dataprojektoru J. Šilarovi
za obvyklou cenu.

� F. Krupička provedl zalištování ka-
belů ve sborové kanceláři. Staršov-
stvo mu poděkovalo.

� Staršovstvo jednalo o prodloužení
některých nájemních smluv ve sbo-
rovém domě.

� Majitel sousedního pozemku, na
kterém rostla borovice, která na
dvorku poškodila opěrnou zeď, se
omluvil a dojedná s P. Coufalem
její opravu.

� J. Šilar informoval staršovstvo o zá-
stupci O2, který v domě údajně
prováděl revizi zapojení optického
kabelu, ale fakticky nabízel nájem-
níkům přechod k O2. Staršovstvo
doporučilo obrátit se v případě po-
dobných nekalých praktik na ob-
chodní inspekci. P. Coufal infor-
moval o tom, že 22.11, v 8.15 se
T–Mobile, jehož služeb sbor užívá
v rámci CMS, připojí na optický
kabel.

� P. Coufal informoval staršovstvo
o vyřešení havárie, která způsobila
průsak vody do jednoho z nájem-
ních bytů.

� Mezi učitele nedělní školy se nově
zapojila Zuzana Kaiserová.

� Staršovstvo jednalo o dodání a uve-
dení nového zpěvníku do sboru.
Vzhledem k nedostatku papíru se
dodání zpěvníků církvi zpozdí. Po-
dobu uvedení nového zpěvníku a
způsob nácviku nových písní bude
Z. Šorm konzultovat se sborovou
varhanicí E. Slaninovou. M. Jane-
ček a J. Šarounová zjistí možnost
pozvat na uvedení ve sboru člena
celocírkevní zpěvníkové komise.
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� Staršovstvo rozhodlo, že sbor za-
koupí 60 kusů nocleženek.

� Seniorátní adventní sbírka se bude
v našem sboru konat v neděli 12.12.

� Staršovstvo souhlasilo s bezplat-
ným zapůjčením kostela a sboro-
vého sálu na studentské ekumenické
bohoslužby ke Dni lidských práv,
které se budou konat v úterý 7.12
od 19 hodin a bude jim předcházet
psaní dopisů za vězně svědomí.

� Staršovstvo rozhodlo, že nabídku
odznáčků – kalíšků od sboru v Jab-
lonci ponechá na individuálním
zájmu členů sboru. Letáček s nabíd-
kou bude k dispozici na nástěnce.

� Staršovstvo se rozhodlo připojit
k akci Diakonie, která má podpo-
řit „Postní sbírku Diakonie 2022ÿ
prodejem „Postní kuchařkyÿ, kte-
rou Diakonie připravuje. Při ob-

jednávce do 12.12. půjde 50 %
z ceny kuchařky, která je 499,–Kč,
na postní sbírku. Objednávky bu-
dou do té doby probíhat formou ar-
chové sbírky. M. Janeček připraví
stručnou informaci na nástěnku, do
ohlášek a pro Hrozen.

� Staršovstvo odsouhlasilo částky na
nákup dárků pro seniory a pro děti.

� J. Raisová informovala staršovstvo
o objednávce sborového pobytu na
horách 7.–13.3.2022. Přihlášky pro
členy sboru připraví.

� Staršovstvo souhlasilo s poskytnu-
tím sborových prostor pro Dobro-
duš dne 6.12 k uspořádání vánoční
besídky.

� Staršovstvo diskutovalo o zajištění
odpovědnosti u protiepidemických
opatřeních při sborových shromáž-
děních.

Vycházka do židovského muzea

V neděli 14. listopadu se u infor-
mačního centra v Maiselově ulici sešla
skupinka 15 členů našeho sboru a přá-
tel, abychom společně navštívili Židovské
muzeum. Při čekání na koupi vstupenek
(slečna pokladní byla na obědě a nikdo
ji nezastupoval) nám naše průvodkyně,
dejvická sborová sestra Marta, vyprávěla
o historii pražského židovského města Jo-
sefova. Se vstupenkami v ruce jsme se
pak vydali do Klausovy synagogy, kde
jsme si prohlédli hebrejskou bibli, Tal-
mud a rozvinutý svitek Tóry, včetně jeho
nezbytných ozdob (vše pochopitelně vy-

stavené za sklem). Marta nám pak vy-
kládala o tom, jak se slaví šabat a další
židovské svátky. Pokračovali jsme na ga-
lerii, kde expozice ukazuje, jak to vypa-
dalo v židovské domácnosti v minulém a
předminulém století, seznamuje se zvyk-
lostmi spojenými s narozením, obřízkou,
slavností bar micva, svatebním obřadem
i rozvodem.

Z Klausovy synagogy jsme pokračo-
vali do Maiselovy synagogy, kde jsme se
seznámili s tím, jak se žilo Židům v čes-
kých zemích od 10. do 18. století. Zau-
jala nás audiovizuální 2D projekce, díky
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níž jsme se ocitli přímo v uličkách starého
Josefova, jak je ztvárnil Langweil ve svém
modelu Prahy.

Čas ale neúprosně utíkal, a tak i my
jsme museli trochu spěchat do další, ten-
tokrát Pinkasovy synagogy. Uvnitř jsme
ovšem bezděčně zpomalili, na takovém
místě to ani nelze jinak. . . V šedesátých
letech byla tato stavba přeměněna na Pa-
mátník obětí šoa z Čech a Moravy, na
zdech je téměř 80 000 jmen. . . Po invazi
v roce 1968 byl Památník na více než
dvacet let zavřen, znovu otevřen a zreno-
vován byl až roku 1995. Povodně v roce
2002 stavbu dost poničily, což v součas-
nosti není vůbec poznat. V prvním patře
jsou kresby dětí z Terezína. Marta nám
pověděla příběh obrázku Petra Ginze, a
o tom, jak školáci v Japonsku pátrali po
jedné dívce, která byla v Terezíně.

Potom nás naše průvodkyně zavedla
do zvláštní budovy v novorománském

slohu, v bezprostřední blízkosti hřbitova.
Jednalo se o Obřadní síň, která sloužila
svému účelu až do roku 1918, sídlilo zde
Pohřební bratrstvo. Zhlédli jsme unikátní
obrazový cyklus z 18. století, podrobně
zachycující zvyky a obřady spojené se
smrtí a pohřbíváním.

Odtud vedly naše kroky (kam jinam
než tam) na Starý židovský hřbitov.
Mocně na nás zapůsobily staré náhrobky
z 15. století, porostlé mechem. Zvláště
v podzimním počasí je atmosféra půso-
bivá. Zastavili jsme se u hrobu rabiho
Löwa.

A to nejlepší nás čekalo nakonec
– Španělská synagoga! Nepřehlédnutelná
socha Franze Kafky od Jaroslava Róny
na náměstí před budovou a následující
modernisticky pojatý vchod návštěvníka
po vstupu do ní doslova přenesou v čase
i prostoru. Stavba patří mezi nejmladší,
ale bezesporu nejkrásnější synagogy této
pražské čtvrti, především díky vnitřní vý-
zdobě v maurském stylu, inspirovaném
španělskou Alhambrou. Před dvěma lety
zde byla provedena rozsáhlá a velmi cit-
livá rekonstrukce. Audiovizuální a inter-
aktivní prvky jsou téměř neviditelně včle-
něny do interiéru. Nová expozice návštěv-
níka provádí bouřlivými dějinami českých
a moravských Židů v uplynulých dvou
století. Zde naše společná prohlídka skon-
čila. Zdaleka jsme sice nezvládli přečíst a
prohlédnout si všechno, co muzeum na-
bízí, ale díky skvělé průvodkyni jsme zís-
kali přehled o tom, co vše v muzeu na-
jdeme a znovu jsme si uvědomili, jak úzce
jsou naše dějiny i současnost spjaty se ži-
dovstvím.

Nevím, kolik jsme toho přesně nacho-
dili, ale můj krokoměr naměřil deset tisíc
kroků!

Jarmila Raisová
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BOOKLUB

Proč číst o starostech v zemi na dru-
hém konci světa? Jak bychom žili v pod-
mínkách dědičné diktatury asijského typu
my? Jak mocným nástrojem manipulace
a útlaku jsou strach a propaganda? A dá
se na zlo a násilí zvyknout?

Nejen takové otázky nás napadaly při
rozhovoru o knížce Svědectví o životě
v KLDR, kterou jsme si před časem vy-
brali pro první literární večer s názvem
Booklub. Ve čtvrtek 18.listopadu se nás
sešlo šest; kromě zmíněné debaty jsme
si během večera vyměnili spoustu tipů
ke čtení a k tomu upíjeli čaj a přiku-
sovali skvělý koláč od Evy S. Bylo to
fajn, takže domluva o pokračování ne-
byla těžká: znovu se sejdeme v lednu a
pak už každý měsíc, a určitě zveme další
zájemce!

Další Booklub chystáme na 27.le-
den a 24.únor vždy v 19:30, oba ter-
míny připadají na čtvrtek. Vybrali jsme
knížky, které chceme předem přečíst a
pak o nich společně diskutovat: v lednu to
bude Doupě (autorka Jakuba Katalpa) a
v únoru pak Úzkosti a jejich lidé (autor
Fredrik Backman).

Ruth Šormová
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Kniha s trojnásobnou radostí

Evangelická Diakonie vydává Postní
kuchařku.

Postní sbírka, kterou Diakonie ČCE–
Humanitární a rozvojové středisko orga-
nizuje v příštím roce už po šestnácté,
bude letos opět určena ve prospěch ko-
munitního centra Tahaddí, které se v li-
banonském Bejrútu stará o děti syrských
uprchlíků a poskytuje jim podporu v je-
jich vzdělávání.

V loňském roce Diakonie pozvala ke
spolupráci několik významných osobností
společenského a kulturního života, aby
sbírku podpořili také mimo sbory ČCE.
A tak v metru jezdily plakáty s her-
cem Radimem Fialou a Danou Morávko-
vou, v tiskových inzerátech se vedle loga
Postní sbírky objevily fotografie herce
Davida Gránského, herečky a spisova-
telky Jany Bernáškové, televizní moderá-
torky Daniely Písařovicové. Sbírku pod-
pořil i architekt, spisovatel, herec, David

Vávra a několik dalších osobností. Jed-
ním z těch dalších byl i zdánlivě nená-
padný mladý muž, Pavel Drdel z jihočes-
kých Strakonic. Majitel tamní restaurace
Sůl a řepa, kuchař, fotograf, který se ve
svém volném čase ještě navíc stará o děti
z různě sociálně zasažených skupin.

Jak to vzniklo?
Psalo se jaro 2021, kdy restaurace byly
zavřeny a jejich majitelé řešili, zda vůbec
ve svém podnikání pokračovat. Pavel šel
ovšem proti proudu. V Postním období
uvařil každý den jedno postní jídlo. To
dal do svého denního menu s tím, že od-
vedl z každého prodaného postního jídla
na sbírku 20 Kč. Tak vzniklo nejen 40 re-
ceptů (Postní období, které začíná Pope-
leční středou a končí Bílou sobotou, trvá
právě 40 dní), ale seznam doplnil o další
recepty a vznikla unikátní databáze jídel,
které vyhovují postním pravidlům (mini-
mální živočišná stopa atd.). Každé takové
jídlo ještě umělecky nafotil.

Není bez zajímavosti, že šéfkuchař
Pavel Drdel nabídl nejen koncept více než
80 receptů zcela vyhovující postním pra-
vidlům, ale také bez výjimky využívá su-
rovin, které jsou k dispozici z lokálních
zdrojů. Jako bonus doplnil popis přes 60
různých postupů, jak zužitkovat suroviny
„od kořene po naťÿ a jak sezónní zeleninu
dlouho uchovat. Pavel Drdel říká: „Ku-
chyně nezačíná u plotny, ale u lokálních
farmářů na poliÿ.

Jak ale s tím naložit? Koncept byl
tak dokonalý, že nápad na sebe nenechal
dlouho čekat a vznikl projekt Postní ku-
chařky. Tu Diakonie vydává ve spolupráci
s nakladatelstvím Smartpress. Publikace
čtenáři přinese nejenom nabídku klasic-



RECENZE 13

kých i moderních postních receptů v krás-
ném grafickém zpracování, ale i texty
o významu půstu v křesťanství od farářky
církve Československé husitské, Martiny
Viktorie Kopecké nebo evangelického fa-
ráře, nemocničního kaplana a vášnivého
kuchaře, Pavla Rumla. Ten se zamyslí
o významu štědrosti a darování.

Polovina z ceny dětem!
Kniha vyjde fyzicky spolu se začátkem
Postního období, to je kolem 2. března
2022. Lze ji zakoupit prostřednictvím
evangelických sborů, s tím, že na konto
Postní sbírky poputuje celých 50 % z ceny
knihy. Ta je 499 Kč.

Dárek k Vánocům?
Ano! Tato možnost je už nyní, před Vá-
noci s tím, že pokud si knihu koupíte, do-
stanete dárkový certifikát pro toho, komu
ji dáte pod stromeček. Tak uděláte ra-
dost trojnásobnou: sobě, obdarovanému

a dětem v komunitním centru Tahaddí.
Také lze před Vánoci knihu koupit do-
předu pohodlně z domova prostřednic-
tvím sbírkového portálu Donio, na ad-
rese www.donio.cz/postni--kucharka.
I touto cestou získáte nádhernou publi-
kaci s trojnásobnou radostí.

Až kniha na jaře vyjde, bude sa-
mozřejmě k dispozici ve všech dobrých
knihkupectvích nebo knižních e–shopech.
Z každé takto prodané knihy ale půjde na
konto Postní sbírky méně, jen 10 %.

„Postní kuchařka na celý rok, aneb od
kořene po naťÿ je výjimečná publikace,
která vám nabídne chutný, odlehčený jí-
delníček, udělá radost, a hlavně pomáhá
tam, kde to je nezbytně potřeba. Dobrou
chuť!

Michal Janeček, Diakonie HRS
www.postnise.cz

Zdroje veselé mysli V.
Tom Gauld: PEČEME S KAFKOU

Všechny milovníky komiksů–humoru-
literatury zve kreslíř ve svých komikso-
vých stripech do světa nejen literárního
ale i pop–kulturního. Přibližuje nám tyto
oblasti s pověstným britským humorem,
a to opravdu břitkými šlehy, které nešetří
ani vážené klasiky a uctívané celebrity
pop–kulturní scény.

Klára Smolíková, ilustrace Lukáš
Fibrich: S KOMENSKÝM DO KO-
MIKSU

Knížka je příběhem dívky Filipy,
která si jako oslavu svých narozenin přála
zahrát se svými spolužáky únikovou hru
s názvem Cesta z labyrintu. Kniha se ode-
hrává v jediný den, kdy s napětím sledu-

jeme, zda se dětem podaří odhalit nej-
větší hádanku celé hry–záhadného muže
v černém? Podaří se jim uniknout z jeho
labyrintu? Kniha získala ocenění Zlatá
stuha za literární zpracování v kategorii
literatura faktu pro děti a mládež.

Šárka Valášková: STŘÍPKY MÉ
DUŠE

Sbírka básní vypovídá o vnitřním
světě autorky, poeticky zachycuje myš-
lenky a pocity ve vztahu k rodině, přá-
telům. Hlavním tématem je obohacující
protiklad mužského a ženského principu.
Dokonalým doplněním knížky je čtyřicet
obrazů Václava Josefa Andrleho, které
umocňují atmosféru této romantické po-
ezie.
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Nakonec dva „růžovéÿ příběhy z knih-
kupectví

Annie Darlingová: KNIHKUPEC-
TVÍ U OSAMĚLÝCH SRDCÍ

Autorka svou prvotinu umístila do
Londýna, hrdinka dostane obchůdek jako
dědictví a pokusí se jej přeměnit v oázu
čtenářů, tedy spíše čtenářek, romantické
literatury. Hrdinou je protivný vnuk bý-
valé majitelky a dál se vše děje dle pra-
videl každé správné operety. . .

Eric de Kermel: KNIHKUPECTVÍ

NA BYLINKOVÉM NÁMĚSTÍ
Spisovatel zavedl pařížský pár Natálii

a Nátana do jihofrancouzského městečka
Uzés, kde si, poté co se jejich děti vy-
dali do světa, plní sen o vlastním krámku
a podobně jako bylinkáři předpisují svým
zákazníkům léčivé knihy na jejich trápení
i přání.

Obě knížky jsou poděkováním knih-
kupcům i jejich čtenářům, pro čtenářky
jsou laskavým pohlazením a pro čtenáře
tréninkem na sledování romantických ko-
medií.

Bára Uličná

Slovo na doma

Každý týden si můžete poslechnout na
https://www.e-cirkev.cz/aktuality/
slovo-na-doma/ úvahu farářky či faráře
naší církve. Z minulého měsíce jsme vy-
brali #222 Filipa Boháče ze sboru v Opa-
tově, horácký seniorát.

Rád bych abychom se teď společně
zamýšleli nad tím, co nás učí Podzim.
Venku za okny už to začalo. Stromy vyta-
hují to nejpestřejší oblečení, které mají,
příroda tak trochu vydává počet z roč-
ního snažení – sbíráme jablka, švestky,
ořechy. . . a taky začínají padat listy.

Všechno se to připravuje na odpo-
činek. Je to takový ten podzim života,
který připomíná že pomíjivost všeho už
je na dohled.

Po té nádherné lesní vernisáži to za-
čne opadávat, tráva si lehne, vzduch na-
plní ta těžká kořeněná vůně odcházejícího
roku. . .

V mém oblíbeném Žalmu 19, se píše,
že: „Nebesa vypravují o Boží slávě, ob-

loha hovoří o díle jeho rukou. Svoji řeč
předává jeden den druhému, noc noci
sděluje poznatky.ÿ

Příroda nás učí porozumět Božím ta-
jemstvím. Rád o tom přemýšlím tak, jako
když vstoupíte do obrazu a snažíte se mu
porozumět. Když tomu člověk věnuje čas
a pozornost, tak nám každý obraz řekne
něco o jeho autorovi, odhalí něco z jeho
vnímání světa, něco z témat, která jsou
pro něj důležitá.

Na tohle jsem nepřišel sám, ale mám
to od sv. Augustina. Jsou takové dvě
cesty, dvě knihy, kterými se můžeme ně-
jak dobrat k Bohu. Dvě Bible. Jedna ta
stará známá velká knížka, ve které na-
jdeme svědectví o tom, jak různí lidé vní-
mali Boha a která je jistým vzorníkem
vztahů mezi Bohem a člověkem.

A pak ta druhá kniha – kniha Stvo-
ření. Vím, že to může někomu znít jako
new–ageárna, jako Duškovina ale pozor
na to, možná že jde o impuls, který jsme
jenom obecně jako křesťanstvo nenechá-
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vali tak často zaznít, a přitom tady pořád
byl.

Příroda, stvoření, vesmír jako něco,
co odkazuje k Bohu. Jeden pán ze 4 sto-
letí, jmenoval se Efrém Syrský o tom na-
psal: „Kamkoli se podíváš, tam leží jeho
symbol: kdekoli začneš číst, nalezneš jeho
vzor, neboť v něm bylo stvořeno všechno a
on, když stvořil svět, označil svými sym-
boly každou věc, které mu patří.ÿ

Vezměme to jako nabídku ke vnímání
Boha nejen skrze Písmo ale taky skrze
přírodu. Jestli nás tedy příroda opravdu
učí (polní lilie a nebeské ptactvo), tak je
zřejmé, že se máme něco naučit i od pod-
zimu.

Co nám radí podzim, co nám šeptá
svými vůněmi a náladami? Podzim jako
ten moment, kdy se příroda ubírá ke
spánku smrti vlastně vyslovuje velké ta-
jemství, kterým Ježíš naznačuje smysl
jeho vlastní životní pouti.

Ve 12 kapitole u Jana Ježíš ukáže
na pšeničné zrno, ukáže na to, co se
děje každý podzim, na smrt vegetace,
která je předpokladem zázraku vzkříšení
v nadcházejícím jaru. „Jestliže pšeničné
zrno nepadne do země a nezemře, zů-
stane samo. Zemře-li však, vydá mnohý
užitek.ÿ

Jediná cesta k životu je skrze smrt.
Však to známe ze zahrádek. Jen tam, kde
něco často umíralo může dobře růst něco
nového. Kdyby to nezemřelo, tak nemůže
povstat nový život. Jenom díky podzimu
smí přijít po zimě zázrak nového jara.

Církevní otcové připomínají: „Když
pozorujeme na podzim, jak se rostlinstvo

odebírá cestou všeho živého, tak sledu-
jeme věčné evangelium, které je vepsáno
do samé struktury stvoření.ÿ

Každé Velikonoce znovu slavíme smrt
smrti, ve smrti Kristově. Ten zázrak, kdy
smrt byla použita jako nástroj života.

A tak podzim nemusí být jen mor-
bidní očekávání zimy. Ale předtuchou
jara. Předtuchou toho, že láska je silnější
než smrt – jak se píše v Písni písní. A je
to zároveň hlavní sdělení Velikonočního
tajemství.

Se smrtí se asi nedá smířit. Vůle k ži-
votu je taky naší bytostnou součástí. A ta
zubatá trhlina, která se objeví při ztrátě
blízkého člověka tu prostě je. Zeje a bolí.

Možná, že je to pocit, kterému máme
důvěřovat. Možná, že právě to, že se se
smrtí nedá smířit je něco v nás, co tuší
to, v co často spíš doufáme nebo čemu
chceme věřit, když si to připomínáme
o Velikonocích. Očekávání obnovy, no-
vého jara, nového života.

Kéž je pro nás podzim s veškerou svoji
barevnou pestrostí i pomíjivostí něčím,
co vzbudí vděčnost za život, za krásu pří-
rody a za hřejivost a naději lásky. Amen

MODLITBA: Náš Pane, děkuji za pří-
rodu. Děkuji za tu připomínku našich
předků ve víře, kteří hleděli na přírodu,
do lesa, do polí, k obloze s očekáváním.
Děkuji za podzim, který nám může při-
pomenout smrt smrti ve smrti Kristově.
Příchod nového jara, vzkříšení ve tvé ná-
ruči. Tam kde je setřena každá slza a není
nářku ani pláče. Děkuji za naději vepsa-
nou do struktury stvoření – Amen.
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Manekin
rozhovor s Bárou Uličnou a Zdenou Novotnou v jejich krámku

Dědeček Josef Novotný s tatínkem Jaroslavem ve věku 9 let a jeho první pes
Neva, 1937

Máte tady ve sborovém domě na
Korunní 60 obchod, jak to všechno
začalo?

Naše rodina žije a působí na Vino-
hradech už sto let. Dědeček Jaroslav No-
votný byl legionář na ruské frontě, vra-
cel se z Vladivostoku v roce 1921, to mu
bylo 43 let. Pocházel z Kostelce nad Or-
licí, kde rodina vlastnila koželužnu. Měl
dvě sestry, Anežku a Marii, které byly
obě docela výtvarně nadané. Prodali vše
a přestěhovali se do Prahy. Do Anežky
se zamiloval malíř Josef Štolovský, když
oba studovali v Mnichově. Jenomže ona
ho nechtěla, tak si vzal Marii. Z toho
prodeje si jednak Anežka a Josef zaří-

dili továrnu na barvy, ta byla na Ko-
runní u vozovny, a jednak děda, když se
vrátil, si ze svého podílu pořídil obchod.
Ten byl na Fochově třídě proti Radio-
paláci, kde bylo pak kino Květen. V té
továrně se vyráběly barvy Štolovky, což
byly první české barvy a byly opravdu
dobré a hodně známé. Děda v tom ob-
chodě prodával nejen Štolo barvy, ale i
potřeby pro výtvarníky z celé Evropy.
Neměl vzdělání, ale mluvil francouzsky
a německy. Nebyl ani malíř, ale z legií,
kde byl v poštovní a kulturní komandě,
měl kamarády a mezi nimi byli i výtvar-
níci. Do toho obchodu chodili bratříci a
kamarádi z fronty. Po únoru 1948 dostal
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děda infarkt a díky tatínkovi, který tam
byl příručím a byl ustanoven jako „likvi-
dátorÿ, se podařilo krám udržet až do
roku 1956, on ho prostě „likvidovalÿ pět
let. To bylo možné také proto, že tatínek
byl už asi od svých osmnácti let ve vi-
nohradském mysliveckém klubu, kde byli
„všichniÿ, a kamarád myslivec byl víc než
komunista; tak mu řekli „Hele Mirku, už
to musíš zlikvidovat jinak na tebe vlít-
nouÿ a on to zavřel ze dne na den.

Jak se to stalo, že jste se ocitly
právě v tomto domě?

Do sboru na Vinohradech patřili už
naši praprarodiče (z maminčiny strany)
Jan a Marie Tučkovi. Naše maminka cho-
dila do vršovického sboru, ale když se
s tatínkem vzali, tak se na Vinohrady
vrátila. Svatbu měli tady v kostele, před
svatbou tatínek přišel za panem farářem
Moravcem, že by přestoupil k evangelí-
kům. Pan farář si nejprve myslel, zda není
provokatér, ale po svatbě už bylo jasno.
Naše babička chodila sem do kostela a my
potom s ní, a tak jsme ve vinohradském
sboru vyrostly.

A co se tedy po roce 1989 pro vás

změnilo?
Tatínek byl optimista, to musela být

důvěra v Pána Boha, že zase bude vše ji-
nak. Tady ten nábytek, to všechno scho-
val do sklepa a je to původní. My jsme
v tom vlastně vyrostly, když jsme cho-
dily do sklepa pro uhlí a brambory tak
jsme si hrály v těch šuplících. Tady před
rokem 1989 byla dílna Uměleckých řeme-
sel, ta skončila a staršovstvo uvažovalo
spolu s Mirkem Dusem, co s tím. My
obě jsme měly ten nápad (obě? „No my
jsme pořád tak na stejné vlněÿ) obnovit
náš obchod, zkusit to, a tatínek řekl „No
jasně, ale žádný dluhyÿ. Tři čtvrtě roku
jsme ten prostor rekonstruovali. Otevírali
jsme v květnu 1992. Obě jsme pracovaly
a k tomu byli všichni tři v obchodě. My
jsme byly hrozně rády, že nám svěřili ten
prostor. Našemu tatínkovi to nádherně
naplnilo život. My jsme se tu scházeli i
na Silvestra, tady v tom malinkém pro-
storu, zapálili si svíčku a vzpomínali.

Proč právě výtvarné potřeby, máte
na to vzdělání, něco tvoříte?

Ani jedna z nás nemá výtvarné vzdě-
lání, jedna jsme knihovnice a druhá vy-
studovala přírodní vědy, ale rády pokra-
čujeme v rodinné tradici a moc nás to
baví. Tatínek si to tady všechno obešel,
zjistil situaci a řekl, že ten obchod musí
mít tři pilíře: první pilíř budou školy,
druhý klasický papírnický zboží pro sou-
sedy a třetí výtvarníci. Tak to i bylo, ale
teď jsme hlavně pro výtvarníky, i ZUŠ
a střední školy. Před Vánoci se více pro-
dává (fakt? To nemají lidé jiné věci
na práci než zrovna malovat?), nejen
výtvarníci, ale i amatéři si dojdou koupit
plátno a barvy a malují dárky k Váno-
cům.

Obchodů s podobným sortimentem
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je i na Vinohradech více, čím jste
jiní?

Většina zákazníků se k nám po léta
vrací, jsou to naši stálí zákazníci. My
jsme ta prvorepubliková škola, poradíme,
vyhovíme, doporučíme třeba i jiný ob-
chod, pošleme i balík bez dobírky a víme,
že nám peníze na účet přijdou. S dodava-
teli nemáme potíže, bereme léta od stej-
ných, máme dobré vztahy. My se s těmi
lidmi známe, „třeba jsme jezdily pro
plátna do Krkonoš, my jsme nejely jen ně-
kam kamsi, my jsme jeli za tou paní . . . ÿ.
Je to všechno hodně na osobních vztazích
a důvěře, hodně si povídáme, někdo si
přijde jen popovídat. Věkově jsou zákaz-
níci různí, nejstarší je přes devadesát, ale
staví se třeba i mladá maminka s kočár-
kem: „Když jsem dělala tu UMPRUMku
tak jsem k vašemu tatínkovi chodila a on
mi poradil . . . ÿ. A přijede i z Ameriky a
přivede si příbuzenstvo a říká: „Já jsem
tady vždycky navštěvovala babičku a pak
jsem šla k vám a ten váš tatínek . . . .ÿ, a

tak je to takový hezký.

Ještě mi řekněte, proč ten název –
Manekin

To je naše původní ochranná známka,
pořád ji obnovujeme. Je to taková ta vý-
tvarnická figurka a sedí na tom písmenku
N.

Co bude dál?
Tatínek umřel ve věku 81 roků a my

jsme si dříve říkaly, že si pak spolu sed-
neme a probereme to, ale teď. . . .už je to
deset roků . . . .nemůžeme ani zklamávat
ty lidi. Skoro každý den nás někdo nebo
něco potěší. . . „ (a není to někdy po-
norka, být pořád spolu?) ÿ. . . my jsme
v pohodě, od malička jsme byly zvyklé
spolu, jezdíme spolu na dovolenou, na
chaloupku. . . ” (Myslíte někdy na za-
chování tradice do budoucna, jsou
tu děti, možná vaši nástupci, ná-
stupkyně, jak to vidíte dál?) Všechno
je otevřené, všechno je možné.

Eliška Novotná

Sola Fide 2022
Rádi bychom vás pozvali na společnou zimní dovolenou v rekreačním zařízení SOLA
FIDE v termínu

Od soboty 5. března do soboty 12. března 2022

Z Ubytování je ve dvoulůžkových
(a několika třílůžkových) pokojích
(většinou mají pokoje koupelnu a
WC, některé pokoje mají přistýlky,
k dispozici jsou 3 dětské postýlky).

Z Stravování dle ceníku níže, stan-
dardně je nabízena plná penze,
ale je možné se dopředu domluvit
podle potřeby.

Z Cena za pobyt pod tímto tex-
tem je tabulka s ceníkem, podle kte-
rého si můžete spočítat cenu po-
bytu. SOLA FIDE požaduje zálohu
na pobyt ve výši 1000 Kč na osobu,
kterou je třeba poslat na účet,
s variabilním symbolem, který Vám
sdělí sborová setra. Pokud pobyt
zrušíte, je potřeba zaplatit storno
poplatek (při zrušení méně než 14
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dní před příjezdem 50% a méně než
jeden týden před příjezdem 100%
z ceny ubytování. Pokud nepoje-
dete z důvodů nemoci, vybírá se
jen manipulační poplatek 100 Kč
(je však potřeba mít potvrzení od

lékaře).

Z Je možné, že získáme skupinovou
slevu, ale zatím ji neznáme. Níže
uvedené ceny jsou pro individuální
rekreaci za jeden den, dle ceníku na
webových stránkách.

Zima 2021/2022

dospělí děti do 10ti let
ubytování bez jídla 490,–Kč 450,–Kč
ubytování + snídaně 605,–Kč 500,–Kč
ubytování + polopenze 740,– Kč 600,–Kč
ubytování + plná penze 870,– Kč 700,–Kč

Lázeňský poplatek městu (není započítán v celkové ceně ubytování) = 26kč na
osobu/den.

qrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrs
Prosíme, abyste v případě zájmu o dovolenou v Janských Lázních vy-

plnili tuto přihlášku a odevzdali ji sborové sestře do 31. 12. 2021.

Jméno a příjmení Věk
Mám zájem o dětskou
postýlku (ano/ne)



i Ze sborových akcí

Út 30. 11. 14:30 setkání seniorů
Út 30. 11. 19:00 biblická hodina
Čt 2. 12. 18:15 schůzka učitelů nedělní školy
Ne 5. 12. 9:30 2. adventní bohoslužby (Z. Šorm)
Ne 5. 12. 14:00 koncert Musica Rustica
Út 7. 12. 14:30 koncert: V. Petera - varhany
Út 7. 12. 19:00 hospodářská komise
Čt 9. 12. 19:00 schůze staršovstva
Ne 12. 12. 9:30 3. adventní bohoslužby (Z. Šorm)
Ne 12. 12. 10:30 do 12:00; zkouška vánoční hry
Út 14. 12. 14:30 setkání starší generace
Út 14. 12. 19:00 biblická hodina
So 18. 12. 8:30 do 12:00; zkouška vánoční hry
Ne 19. 12. 9:30 4. adventní - bohoslužby s vánoční hrou
Pá 24. 12. 15:00 nešpory
So 25. 12. 9:30 bohoslužby s Večeří Páně
Ne 26. 12. 9:30 bohoslužby (Z. Šorm)

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: Eliška Novotná.
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.


