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SBOROVÝ DOPIS
strašnického sboru Českobratrské církve evangelické

V E L I K O N O Č N Í
březen 2011 č. 18

Ó hlavo plná trýzně, nečekáš na aplaus,
kde najdeme tvou cestu z Golgaty do Emaus?
Ty skrytý, právě skrytý i ve svém vzkříšení,
ba právě i tam zbitý pro naše spasení.

Nic nevidět než rány, kdo vidíš je, vem roha.
Je lépe nevěřit než vidět nadarmo Krista Boha.
Ty skrytý, právě skrytý i ve svém vzkříšení,
ba právě i tam zbitý pro naše spasení.

Pavel Rejchrt, zpěvník Svítá, píseň č. 225
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EDITORIAL
Co mi přináší život ve sbo-
ru? Něco asi opravdu při-

náší, protože jinak bychom zcela 
dobrovolně v neděli ráno nevstávali 
na bohoslužby, nesetkávali se v prů-
běhu týdne a nebrali na sebe různé 
úkoly. Zeptali jsme se na to. Odpo-
vědi na položené anketní otázky při-
náší rozmanité důrazy v pohledech 
jednotlivých členů sboru, ale také 
zásadní shodu v tom nejpodstatněj-
ším. Určitě není bez užitku, když si 
každý občas uvědomíme a pojme-
nujeme hodnoty, pro něž se identi-
fikujeme s určitým prostředím, v na-
šem případě se sborem. Ubráníme 
se tím sklouznutí do vyprázdněné 
setrvačnosti a znovu si uvědomíme, 
jak mnoho jsme ze všech stran ob-
darováváni. 
Pohled na husitství nás v této zemi 
odjakživa dělil. Historik František 
Pekař mu sice přiznal velikost, ale 
zůstalo pro něj uzavřenou historic-
kou epochou, která nebyla národu 
ku prospěchu. T. G. Masaryk se za-
býval českými dějinami jako výzvou k novým 
činům, proto naopak volá po pozvednutí ídeí 
božích bojovníků pro plnění úkolů nové doby. 
Našemu strašnickému spolubratru Rosťovi Ma-
tulíkovi se podařilo získat pro tento sborový 
dopis pohled odborníka na slovo vzatého – 
historika Františka Šmahela.
Neodmyslitelnou součástí života  strašnické-
ho sboru je divadlo dětí a mládeže, povětši-
nou s radostnou vánoční tematikou. O divadle 
nám napsali a řekli ti, kteří k němu mají nejblí-
že – autoři a realizátoři. 
Dopis ale dostáváte v období postním, které 
předchází největším křesťanským svátkům. 
Sugestivní obraz Oplakávání Krista na obál-
ce namaloval italský malíř Giotto di Bondone 
před neuvěřitelnými 700 lety.
Tak hezké počtení, pokoukání a hezké příští 
dny. 

Jan Balcar
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PRAVDA NENÍ RELATIVNÍ!

Pilátova otázka je poslední z mnoha otázek, jež v Janově evangeliu klade římský místodržící Pilát 
Ježíšovi při výslechu. Nejprve se ptá těch, kteří zajatého přivedli; otázku však Ježíš slyší a je určena 
i jemu: „Jakou obžalobu vznášíte proti tomu člověku?“ Dvakrát se Pilát Ježíše ptá: „Ty jsi král židov-
ský?“ Další otázka opakuje první s osobním zaostřením: „Jsem snad žid? Tvůj národ a velekněží mi 
tě vydali. Čím ses provinil?“ Nakonec se ptá zřejmě již s obavami:  „Odkud jsi?“

Pilát dělá od počátku v procesu zvláštní dojem. Vůči Ježíši není nenávistný, „židovský král“ mu ni-
jak moc nevadí. Ježíš Piláta neohrožuje ani nezajímá, proč taky? Pilát je z jiné kultury, jiného ná-
boženství, Ježíš je jeden z lidu, jejž Pilát spravuje z moci římského císaře. Zdá se být i objektivním 
soudcem, ptá se s opravdovým zájmem, dokonce Ježíše hájí před jeho vlastním lidem. Bičování 
může být i pokus, jak Ježíše zachránit: snad bude veřejná, potupná a bolestivá exekuce stačit, po-
řád je pro Ježíše lepší než poprava. Nakonec by jej i propustil, kdyby lid neprotestoval. Svou otáz-
kou „co je pravda“ se Pilát ukáže tak trochu jako filozof, klade otázku všech národů i generací až
podnes.

Jenže právě touto otázkou se Pilát podřekl. Prozradil o sobě víc než strachuplným „odkud jsi“. Uká-
zal nejen, že pravdu nezná, nýbrž že ani netuší, že je, nevěří, že by vůbec být mohla. Pilát si není 
jist, je-li něco, někdo nad ním, nad světem, platí-li něco víc, než to, na čem se lidé dohodnou 
s druhými nebo co na nic vybojují. Svou otázkou vyšle signál mnoha svým i našim vrstevníkům, 
že „pravda je relativní“, možná dokonce „všechno je relativní“, „každý má svou pravdu“ a „žádná 
pravda neexistuje, jen názory“. 

Má pravdu, že vše platí pouze ve vztahu k něčemu jinému: to je opravdová relativita. Pilát tak těká 
životem bez jakéhokoli ukotvení. Je mně ho líto, protože tak utrácí svůj život – nehledá, už našel 
své „nic není“. Nevím, jestli má ještě naději, chci věřit, že ano. Ale musí to být těžký život. „Nemlu-
víš se mnou? Nevíš, že mám moc tě propustit, a mám moc tě ukřižovat?“ Tak Pilát deklaruje svůj 
fatální omyl, že když neví, že a co je pravda, má moc zabít nebo osvobodit.

Pilát je asi nejsmutnější postavou velikonočního dramatu, smutnější než Jidáš i poblázněný lid 
z ulice. Jeho jedinou předností je, že se stal modelem, vzorem lhostejného relativisty, který si 
z nouze zařídil život sám a po svém, a který není ani studený ani horký. Je modelem toho, co by 
nikdo neměl dopustit. Snad je příkladem dostatečně názorným i varovným.

Pavel Klinecký

38 Pilát mu řekl: „Co je pravda?“ Po těch slovech vyšel opět k Židům a řekl 
jim: „Já na něm žádnou vinu nenalézám.  39 Je zvykem, že vám o Veliko-
nocích propouštím na svobodu jednoho vězně. Chcete-li, propustím vám 
toho židovského krále.“ 40 Na to se dali do křiku: „Toho ne, ale Barabáše!“ 
Ten Barabáš byl vzbouřenec.

Janovo evangelium, 18. kapitola 
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FRANTIŠEK ŠMAHEL: Obdivujeme pouze 
dějiny hmotných památek, husitství v nich 
nemá místo

Rostislav Matulík 

Za necelých pět let si budeme připomínat 600. 
výročí Husovy smrti. Našemu sborovému dopi-
su odpověděl na otázky český historik Franti-
šek Šmahel, který se zabývá dějinami pozdního 
středověku, zvláště počátky české reformace. 
Jeho osudy profesní i lidské jsou velmi pohnu-
té – po maturitě pracoval jako horník na dole 
Jan Šverma v Ostravě, v letech 1964-1974 pra-
coval v Historickém ústavu ČSAV, ale v letech 
1975-1979 musel kvůli svým postojům jezdit jako 
řidič tramvaje v Praze. Je mimo jiné spoluauto-
rem monumentálních Dějin Tábora a syntetické 
čtyřsvazkové Husitské revoluce.

Můžete nám shrnout vývoj husovské tradice, onen „druhý život“ českého reformátora? 

Hus se stal pro kališníky plnohodnotným světcem – mučedníkem, kterého si přiřadili k sv. Václavo-
vi a dalším českým patronům. Protireformace pak kult Husa do značné míry vymýtila tím, že lidu 
vnutila postavu pochybné pověsti – Jana Nepomuckého. Národně smýšlející hnutí druhé poloviny 
19. století zase proti všudypřítomným sochám údajného mučedníka zpovědního tajemství zase 
vztyčovalo sochu „prvního“ Jana. Padesátá léta Husa chtěla pozdvihnout mezi sociálně uvědomě-
lé předchůdce vysněného komunismu a tím mu v obecném povědomí těžce ublížila. 

Co říkáte dnešní české „nechuti k Husovi“?

Dříve bylo u nás Husa plno, dnes trpí za ty, jimž dal své jméno. Husitství je nahlíženo jako období 
úpadku, ničení památek a loupeživých výprav do zahraničí. V tomto obrazu na ruby, v němž ději-
ny posuzujeme výlučně přes dochovaná a „fotogenická“ umělecká díla, duchovní hodnoty nemají 
místa. Stojí za to je vůbec hledat, když se o Husovi nanejvýš ví, že položil život za své pravdy? Husa 
nikdo nečte, stejně tak díla Petra Chelčického, to však není důvodem hodit je do propasti dějin-
ného zapomnění. Hus patřil k těm lepším křesťanům, kteří chtěli svět podle předobrazu biblické 
zvěsti. Z některých se stávali světci, jako z Františka z Assisi, na jiné čekala smrt na hranici. Není jen 
Evropa katolického jihu, je i Evropa protestantského severu, v jejíž tradici Wyclif s Husem byli před-
chůdci reformace. Miniatura v Malostranském graduálu zpodobuje Angličana Wyclifa jak křesá jis-
kru, Čecha Husa jak od ní zapaluje louč a Němce Luthera jak drží planoucí pochodeň reformace.

Jak jako historik vnímáte jedovaté vtípky o Husovi, o tom, jak „zahořel pro pravdu“ atd.? 

Někdy se ptám, zda naše národní pospolitost není ještě stále i na přelomu 2. a 3. tisícetí nemocná 
svými dějinami? Některé patologické rysy mediálních produkcí tomu skutečně nasvědčují. Dnes 
každý může, a proč by nemohl, když mu většinou nikdo neoponuje, plivnout po velkých posta-
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vách české minulosti. Slovo plivnout zní pavlačově, ale uvažte: nový, zaručeně spolehlivý krém 
na opalování pod značkou Jan Hus před časem nabízela Česká soda, pořad veřejnoprávní České 
televize. Na druhé straně tyto prostoduchosti bezděčně pomáhají udržet husitství v širším pově-
domí: jen tehdy se o husitství ví, pokud se o něm píše a mluví, a to jakkoli.

Co vlastně Husa udělalo Husem?

Hus víru reflektoval, mírou věcí i chování mu bylo poselství Bible, které konfrontoval se světem,
v němž žil. Odtud nebylo daleko k heretickým názorům. Hus také život křesťana chápal aktivně, 
každý se musí přičinit o svoji spásu. A protože žil v zemi, v níž Češi chtěli být znovu hlavou a nikoli 
jen ocasem, usiloval o změnu na univerzitě a svými spisy učil Čechy číst česky. Přitom, jak sám řekl, 
mu dobrý Němec byl bližší než zlý Čech. Nedávno zemřelý Ferdinand Seibt to myslel nepochybně 
dobře a ekumenický duch skutečně při bayreuthské konferenci o Husovi a české reformaci převa-
žoval. Avšak již tehdy bylo zřejmé, že splývání dob, národů a konfesí jde na vrub kritického děje-
pisectví. Proto se husitologové neměli nechat vmanévrovat do Komise pro studium problematiky 
spojené s osobností, životem a dílem M. Jana Husa při České biskupské konferenci, neboť konec 
konců plnila jiné, než přísně vědecké zadání. Říkám to přesto, že jsem po delším zdráhání do Ko-
mise vstoupil, že jsem z Říma odnesl nezapomenutelné zážitky a že v obou sbornících je mnoho 
skutečně přínosných příspěvků. Jinak vnímám jako paradox, že husitství dnes velmi zajímá Ameri-
čany a Brity, to oni vysvobozují husitské bádání z izolace, do níž jsme my celou tuto epochu uvrhli. 
Moji studenti dnes většinou zkoumají protihusitské katolické polemiky a pamflety – do původní-
ho husitského bádání se v Čechách nikdo nepouští, žel, ani na obou protestantských fakultách.

Může být Hus ještě dnes v nějakém 
smyslu českým národním programem?

Bylo by třeba Husa znovu objevit, to zna-
mená hlavně přečíst, a do toho se bude 
chtít málokomu. Je ovšem jakési klaso-
braní jeho výroků, z nichž některé mo-
hou působit nadčasově, např.: „Od počát-
ku svého studia učinil jsem si zásadou, 
že kdekoli poznám mínění správnější, 
ihned upustím od svého méně správ-
ného a pokorně i radostně přijmu ná-
zor odůvodněný lépe.“ Co z jeho myšle-
nek zůstává stále živé i po těch staletích? 
Téměř nic, husitství už dávno není živou 
historií. Přesto Husova smrt na hranici 
dala jeho úsilí nadčasový rozměr. A i když 
dnes už jeho oběti většinou nerozumí-
me, nešlapejme po památce muže, který 
nechtěl pískat na píšťalu jen proto, že mu 
to přikazoval papež. Karel IV. a Jára Cimr-
man prostě našim dějinám nestačí.

Děkuji za rozhovor.



6

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ŽIVOTĚ SBORU V ROCE 
2010

Každý rok stejné, v něčem jiné, nic 
výrazně odlišného, nic k závažnému 
řešení, jen spousty drobných kaž-
dodenních úkolů. Je to dobře nebo 
špatně? Tyto otázky si farář spolu 
se staršovstvem klade každý rok při 
psaní výroční zprávy za minulý rok. 
Na jedné straně můžeme být vděč-
ní: ani finanční krize minulých let, ani
„krize církve“, o níž se mluví a jež je 
opravdu patrna jak při celkovém po-
hledu z vnějšku na naši církev, tak při 
pohledu na křesťanské církve v ČR 
i v Evropě, se ve strašnickém sboru 
výrazně neprojevily. Neubylo výrazně 
lidí, aktivit ani finančních prostředků,
ale ani nepřibylo. Součástí letošního 
„velkého“ sborového dopisu je i an-
keta o tom, „jak se žije v našem sbo-
ru“, i ta může leccos napovědět v hle-
dání odpovědi na otázku, zda je náš 
sbor na dobré cestě či nikoliv.

Statistický evidenční dotazník, který 
již po desetiletí vyplňujeme na zákla-
dě údajů každého týdne a každého 
shromáždění a odesíláme nadřízené-
mu seniorátnímu výboru a kanceláři 
synodní rady, vykazuje téměř stejná 
čísla účasti na sborových shromáž-
děních. O 4 se snížila účast na boho-
službách (112). Podrobnějším po-
hledem lze zjistit, že to způsobují 
především letní měsíce, v nichž vět-
šina pravidelných účastníků tráví léto 
mimo Prahu. Je to příležitost navští-
vit bohoslužby v jiném místě, někdy 
i jiné církve, často v jiné zemi. Bylo by 
zajímavé porovnat zkušenosti – kte-
rá shromáždění a kde jsme takto na-
vštívili, zatímco modlitebna v Kralic-
ké byla poloprázdná? 
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Pozoruhodná byla i skutečnost, že posledních 
nejméně 15 let byla průměrná účast vždy na-
prosto stejná, přestože výpočet vychází z kaž-
donedělního sčítání: 116. V loňském roce jsme 
zaznamenali průměr nižší a tak nás to překva-
pilo, že jsme znovu prohlíželi statistiky a hle, 
našli jsme chybu, jedny bohoslužby neby-
ly uvedeny. Po opravě jsme se opět dostali 
na „své“ číslo 116. Letos ani dvojí kontrola nic 
neopravila. Nezbývá než pozvat další účastní-
ky… 

Při setkáních v týdnu zůstává účast téměř beze 
změny: schůzky dětí, mládeže, střední i starší 
generace, křesťanské služby i staršovstva, rov-
něž setkání „Chvíle ticha“ i „Hovory nejen pro 
křesťany“. Ve srovnání s celocírkevními údaji 
jsou to čísla „pěkná“: starší generace 12 účast-
níků, střední generace 13, mládež 15, děti 10. 
Ale přece jen – jestliže dětí členů sboru evidu-
jeme skoro 40, kde jsou? Do mládeže přichá-
zí řada hostů z jiných sborů i měst a jen kdy-
bychom sečetli konfirmované za posledních
10 let, dojdeme k počtu 38, kde jsou? Setká-
ní „Chvíle ticha“ je možností strávit půlhodinu 
v opravdové meditaci, modlitebním ztišením, 
zklidněním těla i mysli, čehož často nejsme 
schopni za běhu všedního dne ve svém obvyk-
lém prostředí. Bývá tu 5 - 6 účastníků – není 
škoda této příležitosti? „Hovory nejen pro křes-
ťany“ připravuje střídavě farář a dva školení te-
ologové, setkání navštěvuje průměrně 7 lidí 
– není to škoda? 

Není to výtka, ani v nejmenším. Spíš věcná otáz-
ka. Jestli výtka, tedy farářovi, který neumí zvát. 
Farář je poután obavou, aby lidé nepřicháze-
li jen proto, „aby nás bylo víc“. Sbor a všechny 
jeho aktivity jsou možností pro všechny, kteří 
chtějí, ale „nikdo není nijak nucen“, jak říkáme 
při Večeři Páně. Možná by leckdo zůstal trva-
le, kdyby jednou „ochutnal“. Reklama a marke-
ting však nikdy nebyl silnou stránkou faráře, 
církve, ani samotného evangelia. 

Při sborových setkáních však vystupuje ještě 
jeden motiv: člověk by neměl do sboru při-

cházet jen proto, že chce, že čerpá sám užitek. 
Ve sboru působí i odpovědnost za druhé. Zře-
telné je to nejvíce při schůzkách dětí: jestliže 
skupinku, čítající 4 děti, postihne nemoc jed-
noho a škola v přírodě druhého, má farář hod-
ně práce, aby zbývajícím dvěma udržel dobrou 
náladu. Proto v každé návštěvě každého účast-
níka vidím dvojí: každý vždy nejen přijímá, ný-
brž i dává. 

Při bohoslužbách jsme jako každým rokem při-
vítali také kazatele - hosty. Bylo jich méně než 
v minulých letech, farář neměl po dlouhých le-
tech žádnou funkci v jiných církevních struk-
turách a nebyl odvoláván služebně. Ale ještě 
z jiného důvodu jsme potkávali méně hostů: 
spolehli jsme se na „vlastní zdroje“; ve sboru je 
řada studentů i absolventů teologie. Ne všich-
ni se cítí ke kazatelské službě povoláni a mají 
čas, i tak však zůstali: Jakub Hála, Pavel Ha-
nych, Tomáš Najbrt, Dan Páleník, Martin Řehá-
ček. Kromě nich u nás sloužili také Pavel Rej-
chrt a Petr Hudec. Kázáním posloužili i mladé 
sestry: při konfirmačních bohoslužbách Anna
Rousová, při silvestrovských pak Ema Jilem-
nická, samozřejmě ve spolupráci i s ostatními 
mladými a s kazatelem. Měli co říci, měli mož-
nost to říci, dík za to!

Setkání mládeže probíhají léta podobným způ-
sobem: zpívání, živá úvaha, rozhovor, modlit-
ba, oznámení a volná komunikace. Letos jsme 
zařadili nový prvek, společnou večeři; mnozí 
přicházejí rovnou ze školy, někdy z práce, hla-
doví. Modlitba se děje v soustředěné chvíli, 
osvětlené jedinou svíčkou, zakončena je zpě-
vem chvalozpěvů z Taizé. Rozhovor po úvaze, 
bývá často živý, jestli toho někdy namluví nej-
víc farář, není to nutnost, nýbrž jeho neukáz-
něnost. Tradičním prvkem života mládeže jsou 
„hory“, setkání v létě za účasti dvacítky mla-
dých lidí, letos v Bílém Potoce pod Smrkem. 
Setkání mívá dvě těžiště – výlety a „téma“. 
Letos byla těžiště tři. Výlety zůstaly, i téma, 
v evangelické církvi velmi nevšední: „Mystika, 
hereze nebo pravá víra“. Jakkoli složité, větši-
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nou dobře přijaté, v něčem kritické, 
ale i s praktickým cvičením. Třetím vr-
cholem byl poslední den, tentýž, kdy 
v Bílém Potoce začala řádit povodeň. 
Část našeho společenství zůstala od-
říznuta ve stojícím vlaku, odkud byla 
převedena do evakuačního centra, 
část se potom pokoušela zachránit 
odjezdem přes hory, i ten však valí-
cí se voda a padající skály znemož-
nily. Jak to dopadlo, dočetli jsme se 
v podzimním dopise.

Děti se v týdnu scházejí ve dvou sku-
pinkách, starají se o ně studenti i ab-
solventi teologických studií, Alžběta 
a Pavel Hanychovi a Martin Řeháček. 
V roce 2010 jsme si začali uvědomo-
vat, že děti často bydlí se svými rodi-
či daleko od sboru (Újezd nad Lesy, 
Roztoky u Prahy, Kunratice, Vysoča-
ny), rodiče je z pochopitelných dů-
vodů nepouštějí samotné a často ne-
najdou čas, síly ani někoho jiného, 
kdo by děti doprovodil. Nedivíme 
se, výsledkem jsou však skupinky tří, 
čtyřčlenné, v nichž je každá absen-
ce velmi znát. O to víc dětí se schá-
zí v neděli, průměrná účast 22 dětí je 
opět důvodem k vděčnosti. I setkání 
dětí má své vrcholy: vánoční divadlo, 
červnový víkend a zejména letní tá-
bor Nedělní školy. Ten připravuje tým 
mladých lidí pod vedením Bena Kli-
neckého obětavě, pečlivě i zajímavě, 
však jsou to zkušení vedoucí již řadu 
let. Součástí práce s dětmi je i dra-
matický kroužek, v minulém roce jej 
vedly Ema Jilemnická a Danka Sto-
lařová. O své existenci dává skupin-
ka vědět hlavně při velikonočním 
a adventním sborovém odpoledni, 
do něhož přispívá divadlem.

Mezi děti a mládež patří skupina 
konfirmandů. Konfirmační slavnost
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poslední neděli církevního roku uzavřela práci 
pětičlenné skupinky, s níž se farář setkával půl 
druhého roku. Za tu dobu i mnohé řekli i po-
znali, farář však vidí, kolik toho zbývá. Kázání 
při konfirmační neděli (Anna Rousová) vzbu-
dilo pozornost: „Takhle upřímné, neformální 
a přitom silné vyznání víry jsem ještě neslyšel,“ 
řekl kdosi farářovi po bohoslužbách a nebyl 
sám.

Generační setkání má i další části: třicátníky, 
střední generaci a setkání seniorů. První se 
schází příležitostně několikrát do roka, setkání 
s hostem vyžaduje přípravu (díky manželům 
Čapkovým, v r. 2011 pracovně v zahraničí, le-
tos Jan Smolík), pak však stojí za to - tématem, 
rozhovorem i časem (více než tříhodinové se-
tkání není výjimkou). Také střední generace, 
tzv. pátečníci si má co říci, setkání průměrně 
13 lidí provází biblická úvaha, společná čet-
ba středověkého textu z oblasti křesťanské 
mystiky, někdy i zpěv a bohatší občerstvení, 
když někteří slaví narozeniny. Starší generace 
se schází soustředěně nad Písmem, v r. 2010 
jsme vykládali epištolu Římanům, od podzimu 
první knihu Bible, Genesis.

Generační setkání jsou ve sboru typická: živá, 
přátelská. O jednom „háčku“ však svědčí i an-
keta v tomto dopisu: generace se málo setká-
vají přes své hranice. Celý sbor se setkává prak-
ticky pouze při bohoslužbách a každý rok při 
podzimním chotěbořském sborovém víkendu. 
Jak více generace sblížit? To zůstává otázkou 
i úkolem. 

Také přátelské vztahy uvnitř generace mají 
svůj „háček“: těžko do nich vstupovat nově. 
I když se snažíme být otevření, noví přiznávají, 
že snadné to není. I tady inspirace: co s tím? 

„Hovory nejen pro křesťany“ a „Chvíle ticha“ 
jsou dvěma typy setkání z opačných pólů. Prv-
ní je otevřené rozhovoru, hledání odpovědí 
přes hranice tradic i konfesí. Loni jsme setká-
ní obohatili „studijním čtením Bible“, jež velmi 
kvalitně připravují absolventi teologických vy-
sokých škol Michaela a Jan Obersteinovi. I jim 

patří velký dík! Program „Chvíle ticha“ je nao-
pak téměř beze slov. Učíme se mlčet, ztišovat 
a tak prožívat nové rozměry spirituality.

Farář se přiznává ke své pedagogické a „mar-
ketingové“ neschopnosti: nedokázal tato se-
tkání učinit známějšími a navštěvovanějšími 
a ukázat jejich užitek. Svědčí o tom průměrné 
účasti obou setkání: 7 a 6. Přitom právě tato 
setkání patří k tomu, čím náš sbor je a může 
být zajímavý, protože nabízí něco nad rámec 
„evangelického standardu“. 

Do výroční zprávy patří i informace o pracov-
ních aktivitách: varhanní doprovod bohoslu-
žeb (každý týden), staršovstvo (schůze 1x mě-
síčně), křesťanská služba (1x měsíčně i každou 
neděli po bohoslužbách), hospodářská rada 
(příležitostně, ale s velkými úkoly), redakč-
ní kruh velkého sborového dopisu (půl roku 
před vydáním), učitelé Nedělní školy (setkání 
1x měsíčně, práce každý týden), tým vedou-
cích letního tábora NŠ (půl roku před tábo-
rem), kancelář sboru (každý den), kostelnice 
(365 dnů v roce, někdy i vícekrát), domovník 
(několikrát týdně), organizace a dramaturgie 
lednových koncertů (jednou ročně, ale téměř 
celý rok), hospodaření sboru (denně), organi-
zace sborového víkendu v Chotěboři (jednou 
ročně s dlouhou přípravou), zimní rekreace 
třicátníků s rodinami, péče o webové stránky 
sboru („http://strasnice.zde.cz“), nově o we-
bové stránky tábora Nedělní školy („http://
taborns.zde.cz“), revize účetnictví, autorství 
vánočního divadla, vedení dětského komorní-
ho kroužku, zajištění oběda pro 50 účastníků 
generálky divadla a jeho zájezdu do Českého 
Brodu, narozeninová přání, autobusová do-
prava. Poděkujeme jim trochu jinak, než ob-
vykle: vypíšeme zde všechny podle abecedy 
s nadějí, že na nikoho nezapomeneme. Čtená-
ři mohou zkusit přiřadit ke každé funkci a prá-
ci toho, tu nebo ty, kteří o ni pečují. A nezapo-
meňme, že k některým jménům patří dvě, tři 
i více pracovních rezortů!
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Tomáš Adámek, Jan Balcar, Eva Bal-
carová, Anička Baldová, Petr Brož, 
Kateřina Čapková, Jakub Čapek, Jana 
Černá, Pavla Červenková, Olga Dani-
helková, Marek Dlouhý, Jarmila Fun-
dová, Jakub Hála, Marta Hálová, Da-
niela Hanuschová, Walter Hanusch, 
Alžběta Hanychová, Pavel Hanych, 
Olga Husarová, Irena Chlebounová, 
Aleš Jakovec, Martina Janečková, 
Hana Janečková, Ladislav Janeček, 
Hana Jelínková, Ivana Jilemnická, 
Ema Jilemnická, Kristýna Klinecká, 
Milena Klinecká, Benjamin Klinecký, 
Filip Klinecký, Petr Kocna, Jana Kolaří-
ková, Jiří Kolařík, Jiří Kubias, Mariana 
Kuželová, Marcela Lajnerová, Alena 
Liebigová, Wanda Malá, Mája Mar-
tincová, Jan Martinec, Magda Ma-
tulíková, Magdalena Míková, Tomáš 
Najbrt, Rut Nečasová, Alena Němco-
vá, Jana Nováková, Šárka Nováková, 
Michaela Obersteinová, Jan Ober-
stein, Dan Páleník, Bohdan Pivoňka, 
Jana Potočková, Kateřina Potočková, 
Milena Reimanová, Edvard Rejthar, 
Benjamin Roll, Anička Rousová, Mo-
nika Rousová, David Röhrich, Michal 
Ryšánek, Martin Řeháček, Jan Řez-
níček, Jiří Slouka, Helena Smolíková, 
Jan Smolík, Ondřej Smolík, Daniela 
Stolařová, Jaroslava Svobodová, Maj-
da Šipková, Eva Šimůnková, Jana Šu-
bertová, Eliška Thomsponová, Halina 
Titěrová, Marek Turnský, Danica Vo-
dová, Daniela Vojtíšková, Věra Volko-
vá, Eva Waldmannová.

Osmdesát jmen. S vděčností vám 
všem za vše, čím sloužíte sboru a tak 
i našemu společnému Pánu, i s vděč-
ností jemu samému, který dává sílu, 
motivaci, trpělivost i nadějnost,

Pavel Klinecký a staršovstvo sboru 



11

JSME TADY A JSME  
DOMA
Když jsme začátkem roku 2008 ukon-

čili členství a odešli ze společenství menší 
křesťanské církve, kam jsme téměř 50 let pat-
řili, měli jsme pocit, že jsme se konečně osvo-
bodili. Na druhé straně jsme ale prožívali ve-
likou tíseň, hořkost a bolest. Ptali jsme se co 
s námi bude dál? Určitě jsme nechtěli zůstat 
sami, anonymní návštěvníci každou neděli 
v jiném kostele.

Díky manželům Marušce a Gerdovi Hetko-
vým, kteří našli strašnický sbor již asi rok před 
námi, jsme se sem dostali i my.

Můžeme potvrdit, že život ve sboru nám 
mnoho přinesl a přináší, nikoli vzal a bere. 
Několik posledních let před příchodem do 
Strašnic jsme prožívali zápasy, smutek a prakticky žádnou radost ze společenství, kdy namísto 
abychom byli povzbuzováni jsme byli spíše dušeni a opravdu jsme i o mnoho přicházeli. Asi hlav-
ně o iluze nebo naději o sborovém společenství. 

Již první návštěva strašnického sboru pro nás byla zlomová. Pocity se dají jen těžko v krátkosti po-
psat. Překvapení, údiv, okamžitý pocit sounáležitosti, vnímání až hmatatelné úcty k času i prostoru 
vyhrazenému bohoslužbám a samozřejmě úcty k bratru faráři. Jak to, že se začíná přesně, že starší 
lidé bez problémů zpívají písně mladších a mladší zase písně staré? Jak všichni vědí, co mají v da-
nou chvíli dělat? Proč nikdo nevyrušuje mluvením nebo opožděným snídáním při kázání? Nebo 
ta nepopsatelná atmosféra při slavení Večeře Páně.

Byli jsme opravdu mimořádně citliví a vnímaví na cokoliv, vše bylo pro nás nové a také důstojné. 
Ale nejenom řád a pořádek při bohoslužbách nás ohromil. Když jsme se po nějakém čase více 
sblížili s novou „partou“, dnes můžeme říci přáteli, sborovou rodinou, byli jsme překvapeni otevře-
ností, nepřetvařováním se, touhou být spolu na výletech, na kruchtě, překvapil nás mezigenerační 
respekt. Ano, je nám jasné, že všude jsou lidé a je to o lidech.

Co je to hlavní co nám náš sbor dal? Azyl když jsme byli sami. Nikdo nevyzvídal co jsme zač, přá-
telství bez podmínek, nové vztahy. Také ukázku toho, že i když „to víte, je jiná doba“, jde zachová-
vat řád a pořádek. Cítíme zde úctu ke kořenům. Našli jsme dobrou partu, se kterou můžeme jezdit 
na výlety nebo se jinak setkávat. Máme příležitost práce na sborovém domě a modlitebně, také 
v křesťanské službě. Máme pocit jistoty, že jsme na správném místě a snad i ve správnou dobu. 
Máme duchovní domov a zázemí. Jsme vděčni za místo, kde můžeme společně slyšet Boží Slovo. 
Cítíme velikou vděčnost za bratra faráře a jeho rodinu.

O něco jsme přece jen přišli. O klapky na očích, pro které jsme neviděli, že někde jinde je možné 
žít jako křesťan, kamarád, přítel. Opět jsme se přesvědčili, že když Pán Bůh dopustí a člověk o něco 
přijde, nabídne mu něco jiného. 
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MAGNET A DUCH 
SVATÝ
Jsem každou neděli v té „své“ kostelní lavici 

na správném místě? V 9 hodin se dívám kolem sebe a ved-
le několika málo známých a přátel se často dívám do tváří 
neznámých cizích lidí, o nichž vlastně nic nevím.

A s těmito neznámými a lidsky vzdálenými lidmi mám vy-
tvářet EKKLÉSII, sbor vyvolených bratří a sester, kteří chtě-
jí být jako solidární bratrstvo užiteční věřícím i nevěřícím, 
všem, s kterými se potkávají.  

Křesťanský sbor je také communio viatorum, společenství 
poutníků, lidí, kteří mají nějaký konkrétní cíl  a jejichž ži-

votní směřování je tvrdou olympijskou disciplÍnou. Během přes překážky na sto, tisíc metrů nebo 
lépe na x dní a nocí, měsíců a let.

Přiznejme si tu pravdu všedních dnů: mnozí z nás opustí překážkovou dráhu a nevrátí se. Cíl je 
příliš daleko, ztrácí se nám v nějaké mlhavé budoucnosti a tak zdrhneme. To je časté řešení našich 
problémů. Útěk od odpovědnosti v církvi i v osobním životě.

Sbor je ale společenství těch, kteří utíkají a zase se vracejí. Cítíme, že sbor nevzniká lidskou volbou, 
upachtěným hlasováním nějakých nadšených náboženských fanatiků, ale působením Ducha sva-
tého a tento Duch je boží magnet, o kterém se nemluví v učebnicích fyziky v kapitole o magnetis-
mu nebo zemské přitažlivostI, ale v knize, která je magnetem pro každého utečence, bezdomovce, 
bloudícího poutníka, hříšníka a nerozhodného slabocha a ta kniha se jmenuje – BIBLE.

Kolikrát jsme utekli z církve, ze sboru, kolikrát jsme zradili a zapřeli svou víru, teologii, svá před-
sevzetí, své sliby, přísahy a zásady. Mít pochybnosti a zápasit s nimi, to je naše každodenní zkuše-
nost. Jsme vlastně stále na útěku a zázrak je v tom, že znovu a často nečekaně najdeme tu svou 
kostelní lavici. Sbor je naší jedinou a reálnou nadějí na návrat! 

Buďme sborem a církví! 
Zdeněk Škrabal, 81 let

My jsme dostali vás, náš strašnický sbor. V dubnu 2011 to budou 3 roky našeho členství zde. Máme 
ale dojem, že sem patříme odjakživa. Jsme tady a jsme doma. Děkujeme za to.

Na otázku „Co by se mohlo ve sborové práci zlepšit?“ si netroufáme dát odpověd. Jsme spokojeni 
a u věcí, které nás učili trochu z jiného úhlu se učíme respektování. Jisté je, že vždy je co zlepšovat. 
Začínáme u sebe, abychom byli přínosem.

Končíme slovy Žalmu 37,5 „Uval na Hospodina cestu svou a slož v Něm naději. On zajisté všecko 
spraví“.
 Jana a Jiří Kolaříkovi (52 a 54 let)
 administrativní pracovnice a živnostník (stavební práce) 
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ANKETA

Článek manželů Kolaříkových, s velikou upřímností vypovídající o jejich 
cestě do strašnického sboru, a osobité nahlédnutí problematiky sboru 

očima  Zdeňka Škrabala, tvoří úvod ankety, v níž několika členům sboru z různých 
generací byly položeny dvě otázky:

1. Co mi přináší život ve sboru?
2. Co by se mohlo ve sborové práci zlepšit?

Anna ROUSOVÁ
17 let, student gymnázia

1. Už odmalička žiju v církevním společenství, i když jsem 
spíš ten komorní typ, nejezdím na všechny festivaly, nikdy 
jsem nebyla na sjezdu. Ale být součástí sboru ve Strašnicích 
je jedna z nejdůležitějších věcí v mém životě. Mám tu spoustu 
přátel. Lidi z kostela jsou docela jiní než třeba ze školy, 
rozhodně ne horší, to tvrdit nechci. Ale vždycky máme tu jednu 
společnou věc, na které můžeme vždy postavit náš vztah, bod, 
od kterého se můžeme odpíchnout. V našem společenství si 
vždy připadám v bezpečí. Vím, že lidem kolem sebe můžu 
bezvýhradně důvěřovat a spoléhat na ně. Například vím, 
že kdyby se třeba něco stalo mé rodině a já měla zůstat sama, 
nezůstanu. Co Bůh, to je jasné, ale člověk přece nemůže zůstat sám jen s Bohem, navždycky. Lidé 
potřebují vztahy, to po nás přeci Ježíš chtěl. Člověk nemůže být ve víře sám. 

2. Myslím, že vylepšovat se dá vždy. Trochu mě mrzí, že u nás jsou hodně separované různé 
generace. Každá skupina už má na kruchtě svůj stůl a úplně se nemíchá jinam. Třeba starší lidi 
z našeho sboru moc neznám a je mi to líto, protože kdo jiný by nám měl jít vzorem než starší 
křesťané.

Tomáš METELKA
49 let, vodohospodář

1. Je to určitý řád a smysl věcí ve spěchu života, zklidnění 
v chaosu, pár přátel. Přál bych si říct víc, ale netroufám si. 
S našimi malými dětmi je život v poklusu, roztěkaný, ne-
soustředěný. A tak jediné, co můžu o sobě říct, je to známé, 
„Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo, 
a má duše bude uzdravena“. Ale abych nemluvil jen o sobě. 
Život ve sboru mi umožňuje představit „Křesťanství“ svým 
nejbližším – mým dětem a mé ženě. Jsme sice na začátku 
cesty, ale vykročili jsme. A z toho mám radost.
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2. Necítím právo něco v chodu našeho sboru opravovat. Sborových  akcí se účastním málo, jsem 
rád, když „stíhám“ bohoslužby. A přesto si dovolím zmínit jeden svůj pocit, který by mohl přispět 
do mozaiky názorů. Líbí se mi v liturgii bohoslužby větší zapojení sboru podobně jako u katolíků 
nebo husitů. Před časem jsem uvítal možnost odpovídat sborově na úvodní požehnání slovem 
„Amen“ a přál bych si tuto komunikaci mezi farářem a sborem dále prohloubit. Bohoslužby jsou 
služba Pánu Bohu a chtěl bych to dát víc najevo. 

       

Jiří CIZL
49 let, ICT analytik

1. Jsem vlk samotář a můj současný „život ve sboru“ se ome-
zuje na návštěvu bohoslužeb a sborového odpoledne 
na vánoce. Na bohoslužby chodím rád a snažím se být 
tzv. pravidelným účastníkem. Abych byl upřímný, „života 
ve sboru“ se účastním kvůli Bohu. Setkat se se známými 
tvářemi je určitě dobré, ale pro mne je čas bohoslužeb časem, 
kdy si intenzivněji uvědomuji Boha a svou víru. Je to jako oáza 
na poušti. Jsem uprostřed lidí, ale vlastně záměrně sám. Sám 
se sebou a s Ním. Potřebuji tu svou připomínku, že svět je 
dobře založen, a že Boží trůn se nehýbe.

Nerad bych vám sestry a bratři křivdil. Jste důležití. Dávám 
vám přednost - i když bych jako člověk asi neměl. Dávám přednost společenství, kde nás spojuje 
jedna víra a jeden Bůh. Je v tom jakási stavovská hrdost. Však to naše stádečko zase tak velké není. 
Když tak nad tím přemýšlím, nedokáži si představit svou víru bez lidí. I k té nedělní „samotě“ tě 
sbore potřebuji.

2. ? 

David RÖHRICH
21 let, student Elektrotechnické fakulty ČVUT

1. Život ve sboru mi přináší mnoho radostí i starostí. Jsem 
rád, že mohu být ve společenství lidí, kde si mladý člověk může 
povídat  s lidmi, kteří mají mnohem více životních zkušeností. 
Nyní jako učitel nedělní školy mám nějaké povinnosti navíc 
a stejně tak letní tábor vyžaduje přípravy mnoho měsíců 
dopředu. Jsem ale rád, že se mohu na těchto věcech aktivně 
podílet. Nejen, že mě práce s dětmi baví, ale také cítím, 
že sboru mohu alespoň částečně oplatit ta léta, kdy jsem 
se těchto programů zúčastňoval jako dítě. Do strašnického 
sboru chodím rád od malička a troufám si říct, že jsem zde 
za tu dobu potkal mnoho přátel na celý život.

2. ?
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Ondřej SMOLÍK
31 let, architekt, presbyter

1. Ve sboru žiji od dětství a vnímám ho jako samozřejmou 
součást svého života. Přinesl a přináší mi mnoho. První 
co mě napadne, tak spoustu dobrých přátel, blízké lidi 
a společenství (čas trávený s lidmi z církve, tábory, vody, 
sjezdy, brigády a mnoho dalších akcí). Život ve sboru mi 
přináší možnost účásti na křesťanské tradici a kontinuitě, 
které si hluboce vážím (bohoslužby, kázání, zpěv, modlitba, 
zastavení, zamyšlení). Zkrátka sbor je pro mě důležitý, 
že nejsem sám se svojí vírou. To vše bych rád předal svým 
dětem, aby měli ve sboru (církvi) stejné zázemí.

2. Nenapadá mě co by se mělo zlepšovat. Pro otevření 
sboru například rodinám s dětmi by byla perfektní sborová 
školka, ale to je samozřejmě nereálné. 

 

Daniela HANUŠOVÁ
66 let, stavební technička, nyní důchodkyně, křesťanská 

služba

1. Ať probírám otázku ze všech možných stran, dojdu vždy 
k mnohokrát řečenému. Život ve sboru pro mne znamená 
pokračování tradic, ve kterých jsem byla vychovaná, 
nacházím v něm poučení a povzbuzení a bezpečné zázemí 
s milými lidmi, se kterými sdílím svou víru. Také trochu 
starost a pocit zodpovědnosti za blízké kolem sebe. 

2. Myslím, že koncepce práce ve sboru je dobře nastavená. 
Na možnost zlepšení se dívám z hlediska své několikaleté práce 
v „Křesťanské službě“. Záleží na každém z nás, zda si všimneme, 
kde můžeme být užiteční. A tady je vždycky co zlepšovat. 

ÚŘEDNÍ HODINY VE FARNÍ KANCELÁŘI

úterý, čtvrtek, pátek 8.30 – 12.00
středa 14.30 – 18.00

Návštěvu v jinou dobu možno domluvit telefonicky (274 811 226, 608 236 446)
nebo e-mailem (strasnice@evangnet.cz).
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HOSPODAŘENÍ SBORU
Pohledem na tabulku hospodaření sboru zjistíme, že v položce „Stavební úpravy, 
údržba“ v r. 2010 je částka téměř milion korun. Částce odpovídají i provedené opravy 

v domě. Uvolnil se nám jeden byt, značně zanedbaný, proto jsme pod vedením architektky pro-
vedli jeho celkovou rekonstrukci podle současných standardů. Na kotli vytápějícím modlitebnu se 
vyskytly závady odstranitelné pouze výměnou kotle (sloužil téměř dvě desetiletí), s tím spojenou 
výměnou vložkování komína podle novějších, přísnějších norem. Při té příležitosti jsme vybudo-
vali velmi potřebnou novou malou místnost pro Nedělní školu. Pod pohrůžkou sankcí jsme museli 
okamžitě vyřešit umístění nádoby na směsný odpad, vznikla tak úhledná komůrka s odvětráním 
na balkón. Další drobnou údržbu jsme prováděli v domě i ve sborových prostorech, v létě jsme 
vymalovali celý suterén a dětský pokoj na kruchtě.  

Všechny loňské akce připravila hospodářská rada a podíleli se na ní jmenovitě Zuzana Rákosníko-
vá a Jiří Kolařík.

Nejnaléhavější však byla rekonstrukce střechy modlitebny. Sbírka na tento účel vynesla do konce 
roku 2010 celkovou částkou 127.601,- Kč, rekonstrukce však stála 408.419,- Kč. 

Letos se soustředíme hlavně na odstranění vlhkosti v místnostech přilehlých k modlitebně. Vzpo-
mínáme, jak obtížně jsme před více než dvaceti lety odstraňovali dřevokaznou houbu z modli-
tebny. Musíme vyřešit další odvětrání sklepa, protože po posledním odvětrání plíseň neustupuje, 
ba právě naopak. Rovněž bychom chtěli vytvořit nové sanitární zázemí modlitebny i kruchty. V ro-
ce 2011 změníme způsob vytápění a upravíme koupelnu v jednom bytě, havarijní stav potvrdila 
revize plynové instalace na sklonku roku. V dalším období připravíme návrh na fasádu a zateplení 
modlitebny a návrh rekonstrukce studentského bytu. Uvidíme, co se podaří a zda nepřinese doba 
potřebu něčeho naléhavějšího.

Přehled hospodaření sboru podáváme v době, kdy čísla ještě mohou doznat drobných změn. 
V loňském roce jsme hospodařili se ztrátou, kterou jsme vzhledem k plánovaným opravám a údrž-
bě předpokládali. Samozřejmě jsme ztrátu uhradili z našich uspořených finančních prostředků,
které jsme na stavební práce měli připraveny a částečně i z archové sbírky, kterou jsme vyhlásili.

Tabulka ukazuje příjmy a výdaje, které byly použity jak pro hospodaření našeho sboru, tak i sbírky, 
které odvádíme do fondů na celocírkevní účely. 

Podařilo se nám získat dva granty v celkové hodnotě 32 tisíc korun na dva projekty: „Lednové kon-
certy“ a „Letní tábor Nedělní školy“. Malý zbytek částky na tábor jsme nedočerpali a vrátili.

Dary jsme přijali od členů sboru (82.700,- Kč), nečlenů sboru (61.850,- Kč), na stavební fond 
(127.601,- Kč) a celocírkevní sbírky, které ve sboru nezůstávají (104.984,- Kč). Celocírkevní sbírky 
jsou uvedeny i ve výdajích.

Děti z Nedělní školy spolu se svými učiteli přispívají na účely sborové i jiné. Loni poslaly vybrané 
peníze nadaci Člověk v tísni, aby za ně nakoupila pět koz pro hladové děti v Africe. V druhé polovi-
ně roku vybíraly na novou sborovou kytaru, kterou společně s mládeží uhradily.

Plánovanou částku na poskytnuté dary jsme nevyčerpali. Mládež věnovala finanční dar ve výši
dvou tisíc korun jako příspěvek na vybudování studny na chalupě v Bílém potoce. Staršovstvo 
rozhodlo o poskytnutí finančního daru dvou tisíc korun sboru v Soběhrdech, kde tráví děti z Ne-
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Sborové příjmy Předpoklad 
roku 2010

Skutečnost roku 
2010

Předpoklad 
roku 2011

Salár 600.000 536.420 550.000
Sborové sbírky 130.000 111.621 125.000

Sbírka na křesťanskou službu 30.000 27.754 25.000
Dary + celocírkevní sbírky 255.000 377.135 400.000

Příjmy z pronájmů 470.000 595.064 700.000
Ostatní příjmy 30.000 19.799 20.000

Granty 30.000 22.598 20.000
Příjmy celkem 1,545.000 1,690.391 1,840.000

Sborové výdaje
Odvod repartic 58.544 58.544 62.082

Odvod personálního fondu 71.000 71.000 71.000
Stavební úpravy, údržba 600.000 987.949 610.000
Mzdové výdaje, pojištění 300.000 301.304 380.000

Poskytnuté dary + celocírk. sb. 50.000 112.319 235.000
Spotřeba energií 120.000 68.707 80.000
Telekomunikace 16.000 17.884 20.000

Dům – pojištění a daň 21.000 22.335 25.000
Ostatní výdaje 308.456 330.398 356.918

Výdaje celkem 1,545.000 1,970.440 1,840.000

dělní školy víkend. Do této řádky 
jsme zahrnuli i celocírkevní sbír-
ky, které jsme vybírali na různé 
účely. Výše personálního fondu 
byla stanovena synodem, výši re-
partic v konečné fázi určil senio-
rátní výbor.

Překročili jsme rozpočet na opra-
vy a údržbu proto, že jsme necha-
li provést více prací, než jsme při 
tvorbě rozpočtu předpokládali.

Rozpočet na rok 2011 připravuje-
me jako vyrovnaný.

V Praze 31. ledna 2011
Milena Reimanová

Milé sestry, milí bratři,
přijměte pozvání na sborový výlet do horno-
lužického města Budyšína (Bautzen). V rámci 
výletu navštívíme světoznámou varhanářskou 
firmu Eule, která už mnohá desetiletí staví var-
hany i pro naše evangelické sbory např. Jimra-
mov a Salvátor, poté si prohlédneme starobylé 
městečko Budyšín s katedrálou a při zpáteční 
cestě se zastavíme na procházku v „motýlím 
domě“ ve vesničce Jonsdorf.
Výlet se uskuteční v sobotu 28. května 2011 a 
jeho cena bude max. 450 Kč na osobu (autobus 
a případné vstupy). Konkrétní informace k pro-
gramu, přihlašování a platbě se dozvíte začát-
kem dubna.

Těším se na Vás Eva Balcarová
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Strašnice a divadlo
Není to jen dětské vánoční divadlo, pořádané v rámci bohoslužeb vždy v neděli před 
Štědrým dnem. Není to ani jen vystupování dětí a mládeže na vánočních a velikonočních 

sborových besedách, na festivalech mimo sbor, nebo i občasné uvedení strašnických her na větší 
scéně, jako je Divadlo Dobeška. Je to, jak už to bývá, i nenápadná, ale trvalá práce, pravidelné 
setkávání, pořádný kus nadšení... Strašnice zkrátka už léta žijí mimo jiné divadlem.

Že by nějaké fluidum nedalekého kamenného divadla, kde po dlouhou dobu vystupoval i soubor
Járy Cimrmana? Ale nenechme se mýlit. Ačkoli dramatické aktivity dětí a mládeže strašnického 
sboru skutečně již mají bohatou tradici, nebylo tomu tak vždy. Jde o záležitost nějakých šestnácti, 
sedmnácti let. To ovšem znamená už několik dětských generací. 

Počátek systematičtějšího ruchu kolem divadla a herectví můžeme spatřovat v přistěhování rodiny 
Klineckých do Strašnic v roce 1993. Milena Klinecká učí dramatický obor na základní umělecké 
škole a odtud nebylo daleko k nápadu, nabídnout dětem ze sboru nové přitažlivé aktivity. 
Mimochodem, zároveň to tehdy byla i výtvarná linie, konkrétně keramika. Nemluvě o vlastním 
životem žijících hudebních sdruženích – ačkoli nebývalo výjimkou, že třeba členové Strašnického 
komorního orchestru zároveň účinkovali také v divadelních hrách. Sbor a tvorba prostě patří 
k sobě.

Pomiňme ale historii. Dramatický kroužek dětí existuje dodnes, ačkoli se dávno změnilo nejen jeho 
vedení, ale i jeho ráz a postavení ve sboru. Zatímco Milenina práce zůstala soustředěna na větší 
divadelní produkce, především na vánoční hry, kroužek dnes vede Daniela Stolařová a v podstatě 
už vůbec nejde o divadlo jako takové, ale spíš o umění dětí vyjadřovat se verbálně i mimoverbálně, 
zapojit se do tvorby a potažmo do života. Nácvik představení je druhořadý. Divadelní aktivity 
v původním slova smyslu však nejen že nezanikly, ale jejich kvalita léty stoupá. Jak to?

Jakkoli to zní neuvěřitelně, leccos opravdu vzniká spontánně. Mládež se prostě před sborovou 
akcí domluví, že by bylo dobré něco nacvičit a třeba i napsat – a vznikne nová jednoaktovka. 
Podobně nacvičí něco děti, a nemusí to ani být pravidelní členové „dramaťáku“. A pokud je 

někomu líto, že premiéra bývá 
zároveň derniérou, není to tak 
vždy. Leccos se později před-
vedlo i širšímu publiku, třeba na 
festivalu Svatí blázni. K některým 
hrám se děti či mládež vrací po 
letech znovu. A jsou i vánoční 
divadla vzniklá ve Strašnicích, 
která pak hrály děti v řadě sborů 
různých míst republiky.

Autorské divadlo totiž patří k sil-
ným stránkám Strašnic. Hrály 
a hrají se kusy z pera Tomáše Naj-
brta, Daniele Řeháka, také autor 
těchto řádků věnoval zdejším 
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dětem a mládeži několik 
převážně vánočních her. 
Nesmějí chybět písničky 
zhudebněné Filipem Kli-
neckým a sbormistrovsky 
vedené jeho sestrou Kris-
týnou. Nebývá nouze ani 
o výraznější herecké indi-
viduality ve zpětné vazbě 
k rolím „šitým na tělo“. To 
vše na domácí půdě. 

A vznikla tu i jistá perso-
nální unie. Milena stále 
učí na modřanské ZUŠ, 
čímž dochází k jistému pro-
línání Strašnic a Modřan. 
Hlavně co se týká pohybu 
mladých talentů, ale i repertoáru nebo režie. I nástupnictví je v tomto směru zajištěno, protože po 
Mileně již nyní postupně přebírá žezlo Kristýna.

Autorské divadlo má ovšem své přednosti i svá břemena. Nejprve přednosti. Hra se přizpůsobí 
počtu členů souboru i jejich nadání. Respektuje strukturu věku a pohlaví herců. Každý se může 
dostat ke slovu tak, aby ti zkušenější vynikli, ale ti méně zkušení nezanikli. Hra se může vystavět 
pro místní poměry a zároveň napsat a režírovat tak, aby se dala hrát kdekoli. Aby neunavovala, 
ale naopak oslovila publikum i herce. A mnohé další přednosti. A ta břemena? To všechno, co zde 
právě bylo vyjmenováno.

Leckdo říká, že naše divadlo už dávno nasadilo velmi vysokou laťku, kterou je těžké udržet. 
Ohlédnutí například po vánočních představeních uplynulých let nás přesvědčuje, že se to zatím 
daří. A není to jen názor našeho sboru, vždyť již několikery Vánoce jim v předpremiérách tleskají 
také v Českém Brodě, předtím několikrát v Libčicích nad Vltavou, v ještě dřívějších letech v domově 
seniorů v Donovalské ulici...

Nakonec ale vůbec nejde o úspěchy, jakkoli nás samozřejmě těší. Nechci používat fráze, ale jde 
opravdu hlavně o společné tvoření, společný prožitek, jedním slovem společenství. A samozřejmě 
o zvěst.

Jak těžké je, psát stručně o strašnickém divadle! Vždyť jen faktografie by vydala na spis a možná
by nebylo marné nějakou takovou brožuru vydat. Co všechno se v našem sboru už hrálo, v jakém 
obsazení... A pak ovšem různé úhly pohledu: režijní, divácký, produkční... 

Zvykli jsme si, že divadlo ve Strašnicích je záležitostí dětí a mládeže, třebas pod dospělým vedením. 
Když se ale jednou bolestně rodila hra pro adventní odpoledne, zazněl mezi účinkujícími hlas: 
„Proč také jednou nezahrají divadlo dospělí, třeba staršovstvo?“

Upřímně: není to velká výzva? 
 Jiří Slouka
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Další údaje získané ze sborové 
kartotéky
počet aktivních členů  .......................  669
počet plátců saláru  ...........................  189
počet nezvěstných členů  ....................  72
počet bývalých členů  ..........................  45
(v rámci revize)

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SBORU Přistoupili 
Zdeněk Drmla

Pokřtění
Samuel Smolík, 

Alena Černá - Pudlovská, 
Otilie Klinecká, Adam Bureš, 
Jana Řežábková, Daniel Sejk

Konfirmováni byli
Anna Marie Magdalena Baldová, 

Alžběta Hamrová, Anna Rousová, 
Jana Řežábková, Daniel Sejk

Zemřelí
Marie Kubitová (2008), 

Alexandra Knoblochová, 
Marie Prudká, Slavie Radechovská, 
Eva Balcarová, Krasava Tempírová, 

Alena Vaváková, Anna Jonáková, 
Jaroslav Sluníčko

Odstěhovali se
Jakub Klinecký, Karolína Klinecká, 

Kryšpín Klinecký, Mia Klinecká, 
Tomáš Smolík

Počet členů sboru k 1. 1. 10  ............ 793
Přírůstky  ............................................................. +7
- křtem  ..................................................................  6
- přístupem  .........................................................  1

Úbytky  ............................................................... -14
- úmrtím  ...............................................................  9
- odstěhováním  .................................................  5

Počet členů sboru  k 31. 12. 10   ....  786

PRAVIDELNÁ SETKÁNÍ VE SBORU

neděle   9.00 Bohoslužby pro děti i dospělé 
pondělí 19.00 Hovory o víře nejen pro křesťany (čtrnáctidenně)

úterý 19.00 Setkání třicátníků (dvouměsíčně)
středa 14.00 Setkání starší generace 
středa 16.30 Setkání konfirmandů
středa 18.00 Sdružení mládeže
čtvrtek 16.00 Setkání mladších i starších dětí
čtvrtek 17.00 Dětská dramatická skupina
čtvrtek 18.00 Křesťanská služba (1x měsíčně)
čtvrtek 20.00 Setkání učitelů Nedělní školy (1x měsíčně)
čtvrtek 19.30 Staršovstvo (1x měsíčně)
pátek 18.00 Chvíle ticha, modlitby, meditace, písně
pátek 19.00 Setkání střední generace
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Alexandra KNOBLOCHOVÁ 
23. ledna 1963 – 18. března 2010

Naší milé Saše nebylo dobře již na sklonku roku 2009. Nikoho však ne-
napadlo, že se blíží velmi rychle dny, kdy na ni budeme již jen vzpomí-
nat. Na tu, která ráda zpívala, na tu pracovitou, veselou, nezdolnou 
Sašu, kterou nemoc přece zdolala. Neměli jsme mnoho co říci, když jsme 
se to dověděli, ale beznadějně zaplněná modlitebna svědčila o tom, ko-
lik lidí Sašu má rádo, váží si jí a jejího odchodu trpce lituje.

Ale proč „jen vzpomínat“? To jen naše oči vidí, že nevidí, uši, že neslyší 
a srdce „jen“ vzpomíná. Co se změnilo? Právě na příkladu Saši se znovu 
můžeme ujistit, že to, čemu ona věřila, to ji neslo všemi starostmi a do-
neslo ji až před Boží tvář. A nás, kteří na ni vzpomínáme často, kteří čas-
to zpíváme písničky s tím, že „tuhle měla ráda Saša“, nás toto vědomí, 
totiž že ať na tomto světě, ať kdykoli a kdekoli jinde, patříme Pánu, nese 
i skrze smutnou vzpomínku na Sašu.

Slavie RADECHOVSKÁ 
13. července 1917 – 2. května 2010

Ne, ani naše milá „sestra Slávinka“, jak ji mnozí s láskou jmenovali, ne-
byla nesmrtelná, ač to tak vypadalo. Ve svých devadesáti třech letech 
byla čerstvá, pravda, víc na duchu, než na těle. Sbor nazývala druhým 
domovem, ještě v devadesáti byla schopna zastoupit faráře a připravit 
moudrý a znalý výklad pro setkání starší generace. 

Celý život věnovala práci v evangelické církvi, od mládí psala básně, 
v nichž zrcadlila biblické příběhy, svou víru i své otázky, také kázání. 
Věděli jste, že někdy psávala básně jako reakce na kázání? A kolik lidí 
ji znalo nejen jako profesorku češtiny, básnířku a sborovou sestru, ný-
brž i jako pastýřku, schopnou potěšit, povzbudit, nalézt moudré slovo 
do situace!

Kdyby evangelická církev měla řádové sestřičky, své ctihodné, pak Slá-
vinka bude jednou z nich. 

Eva BALCAROVÁ 
15. prosince 1919 – 4. května 2010

Kdo z nás si ještě pamatuje na jejího manžela, prvního faráře sboru Lu-
bomíra? Zemřel 3. března 1968 a sestra farářová tak byla téměř půl-
století vdovou. Celou tu dobu žila velmi nenápadně a velmi aktivně. 
Totiž: kromě vyučování hře na klavír působila jako nenápadná a nepsa-
ná pastýřka mnoha osamělých, polozapomenutých, nemocných, jichž 
měla ve svém okolí dost. Vždy velmi věcná, střízlivá a praktická, přitom 
citlivá, ochotná a odpouštějící, širší srdce bychom našli málokde!

Sama pro sebe nevyhledávala nikdy prospěch ani uznání. Chtěla být ne-
nápadná a byla – nejvěrnější účastnici bohoslužeb bylo skoro nejméně 
vidět. A jak někteří říkají: rady dávala jen, jestli ji někdo požádal. 

I podle ní jsme se někteří učili stárnout.

OSOBNÍ ZPRÁVY
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JAK DAROVAT?
Největší počet darů přichází do sboru 
v hotovosti spolu s dárcem. „Starý“ 

způsob, placení peněžní poukázkou, udržujeme 
dnes pouze pro ty, pro něž je návštěva sboru 
spojena s obtížemi. Stále víc členů sboru své 
finance spravuje elektronicky, uspoří to čas i pe-
níze. Pro ty, kteří chtějí užívat tento způsob, 
nabízíme jednoduchý návod.

Abychom vaši platbu dohledali, správně zapsali 
a mohli vám připravit potvrzení o daru církvi 
pro úlevu na daních, uveďte jako variabilní 
symbol číslo, které vám sdělí sestry v kanceláři. 
Pro rozlišení účelu platby použijete specifický 
symbol podle následující tabulky:

        SYMBOL .......................... ÚČEL PLATBY
        1 ................................................  salár
        2 ........................ Jeronymova jednota
        3 .........................................  dar sboru
        4 ............................ křesťanská služba 
        5 ........................ účelová sbírka sboru 
        6 ........................... celocírkevní sbírka

„Salár“ je pravidelný příspěvek, z něhož je 
hrazen veškerý provoz sboru, mzdy, energie 
apod.. Je to nejdůležitější část rozpočtu sboru. 
Stále více členů sboru platí salár měsíčním 
trvalým bankovním příkazem. Možná stojí za 
zmínku, že „salár“ bylo původně clo na solné 

stezce, po níž se do země dováželo nejběžnější 
a nejdůležitější koření. 

„Jeronymova jednota“ je celocírkevní fond, po-
má hající sborům, které nestačí na své stavební 
potřeby. Náš sbor patří mezi největší a nejživější 
v Praze, snaží se spíše pomáhat sborům menším, 
proto jsme o dar nikdy nežádali. 

„Dar sboru“ je vyhrazen jednorázovým darům 
vděčnosti, při příležitosti životního jubilea, 
radostné události v rodině, na památku svých 
milých apod. Tato tradice je ve sboru živá 
mnoho desetiletí. Vychází z dobrého vyznání: 
máš radost? Důvod k vděčnosti? Dej ji najevo!

„Křesťanská služba“ je fond pro vánoční dárky 
dětem, občerstvení na kruchtě a jiné výdaje, 
spojené s prací křesťanské služby. 

„Účelová sbírka“ musí být vždy vyhlášena pro 
konkrétní potřebu (stavební opravy v našem 
sboru apod.). Nyní je tento účel vyhrazen 
právě fondu pro stavební opravy, z něhož bude 
uhrazena oprava střechy.

„Celocírkevní sbírka“, sbírá prostředky pro jiný 
účel než „Jeronymova jednota“. I ta musí dostat 
při svém vyhlášení konkrétní cíl.

Číslo účtu u České spořitelny:
283574329/0800

PŘIHLAŠUJTE SE NA TÁBOR NŠ 2011!
Již nyní se můžete přihlašovat na tábor strašnické 

nedělky – je otevřen všem zájemcům mezi 6 a 15 lety, 
kteří chtějí prožít deset dnů naplněných dobrodružstvím, 
přátelstvím a životem v přírodě! Tradiční program bude 
letos zasazen do chatkového tábora v Dolním Bušínově. 

Čeká na vás především napínavá celotáborová hra 
na renesanční téma 

„LEONARDO A ČTYŘI MĚSTA“.
Úvodní intro k celotáborové hře můžete zhlédnout na na-

šich webových stránkách „http://taborns.zde.cz“.
Přihlašujte se ve farní kanceláři nejpozději do 30. 4. 2011! 

Další info na přihlášce a našich stránkách
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JARNÍ KALENDARIUM 

10. 4. neděle 10.00 výroční sborové shromáždění
17. 4. Květná neděle 9.00 bohoslužby s Večeří Páně

1500 velikonoční sborové odpoledne
21. 4. Zelený čtvrtek 19.00 čtení pašijí
22. 4. Velký pátek 17.00 bohoslužby s Večeří Páně
24. 4. Neděle vzkříšení 9.00 bohoslužby s Večeří Páně

19. - 22. 5 1. zasedání 33. synodu ČCE
28. 5. sobota sborový autobusový výlet, Budyšín, SRN

3. - 5. 6. víkend Nedělní školy
12. 6. neděle 9.00 Boží hod svatodušní, bohoslužby s Večeří Páně
26. 6. neděle 9.00 konec školního roku, bohoslužby s Večeří Páně

1. - 10. 7. tábor strašnické NŠ, Dolní Bušínov u Zábřehu
červenec voda mládeže
5. - 11. 8. hory mládeže, Křížlice

4. 9. neděle 9.00 začátek školního roku, bohoslužby s Večeří Páně
30. 9. - 2. 10. Sjezd (nejen) evangelické mládeže

7. - 9. 10. sborový víkend v Chotěboři

KONEČNĚ S VĚŽÍ !
Ne, neradujte se, v nadpisu není mezera navíc 
a nebude řeč o svěžesti, ale o Protestantském pa-

tentu. Ve dnech, kdy dostáváte do ruky tento sborový do-
pis, totiž uplyne 150 let od jeho vydání. Toleranční patent 
Josefa II. (1781) sice umožnil tajným evangelíkům přihlásit 
se k augsburské či helvetské konfesi, ale přisoudil jim dru-
hořadé postavení ve společnosti, doprovázené řadou velmi 
nepříjemných omezení. To císař pán František Josef I. už byl 
v Protestantském patentu (1861) velkorysejší. Také mu nic 
jiného nezbývalo. Postupná změna společenského klima-
tu, nebývalý rozvoj průmyslu a masové stěhování lidí z pře-
lidněného venkova do měst činily stav pouhého tolerování 
neudržitelným. Jestliže toleranční církev byla téměř výlučně 
církví venkovskou, po Protestantském patentu začaly vzni-
kat i městské sbory a evangelíci postupně začali žít životem 
plně rovnoprávných občanů. Stavěli si nové kostely s věže-
mi a zvony a stavěli je tak horlivě, že dnes nevíme co s nimi. 
Tedy v místech, kde jsou. Strašnice ještě tenkrát neexistova-
ly. Škoda. Rád bych chodil v neděli do kostela s věží a zvony.
Proto jsem před několika lety přivítal, že při poslední opravě sborového domu nám Ondřej Smolík 
červenou barvou kostel s věží na fasádu alespoň nastylizoval. Všimli jste si toho?

                                                       Jan Balcar

Od trpěnosti, přes rovnoprávnost
                     až k pozitivní diskriminaci…?
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Ať tě Boží ruce nesou a Boží oči střeží:
když sedíš u svého počítače a brouzdáš po internetu,
když se chystáš na svou první schůzku,
když máš před sebou důležitou zkoušku,
když ráno vstáváš a jdeš do práce,
když sedíš za volantem a řídíš své auto,
když vychováváš své děti,
když pečuješ o své stárnoucí rodiče,
když končí tvůj pracovní věk a ty přecházíš do času odpočinku,
když tě začínají bolet klouby a k chůzi potřebuješ hůl,
když očekáváš svůj poslední den – a to, co přijde po něm. 

Ať tě Boží ruce nesou a Boží oči střeží.
konfirmandi 2010


