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Pavel Klinecký, Alena Němcová

EDITORIAL
Milí přátelé strašnického sboru,
zdravím vás v tuto postní dobu otázkami Alž-

běty Hanychové: „Za koho nás lidé mají? Co všechno ob-
sahuje život s Kristem po boku?“ Pokud máte problémy 
se zklidněním a se zpomalením tempa, udělejte si čas 
aspoň na Bětčinu úvahu.
Chtěli byste vědět o škole, která vyznává hodnoty po-
moci bližnímu a učí své studenty otevřeně komuniko-
vat? Jarmila Rollová nám jednu takovou představila.
Kdo by neznal našeho nejvýznamnějšího panovníka 
Karla IV.! Jana Součková připomíná 700. výročí jeho na-
rození a nazývá ho „dítětem štěstěny“. Zároveň ovšem 
dodává, že základem jeho úspěchu nebylo pouze výji-
mečné nadání, ale hlavně vlastní úsilí. Jak a ktuální.
O tom, že život nepřináší jenom úspěchy a štěstí, mluví 
Hanka Janečková ve svém zamyšlení „Demence se týká 
nás všech“. Potřebujete-li se dozvědět více, než najdete 
v jejím příspěvku, můžete si o tom s autorkou popovídat 
osobně.
Vzpomínky Honzy Balcara na naši milou presbyterku 
Ivanu Jilemnickou a na nejstarší členku sboru Vlastu 
Páleníkovou nám ukazují svědectví sester, které se nedí-
valy na to zlé a těžké, co je potkalo, jako na křivdu. Jejich 
síla nám může být povzbuzením. 
V tomto roce si připomínáme také 600. výročí upálení 
Jeronýma Pražského. Jeho rozporuplnou osobnost nám 
přiblížil Mikuláš Vymětal, farář naší církve.
Hlavní součástí velikonočního sborového dopisu je 
zpráva o životě sboru, jejímž autorem je Pavel Klinec-
ký. Poukazuje na to, že církev je na zemi přistěhovalcem 
a měla by soucítit s problémy lidí, kteří přicházejí odji-
nud, a nabízet jim své sbory jako prostory pokoje. 
Zajímavě a moudře se k otázce uprchlictví a pomo-
ci bližnímu vyjadřuje MUDr. Petr Pavlíček. Jeho pohled 
spolu se zprávou o hospodaření sboru nám zprostřed-
koval Láďa Janeček.
V kalendáriu zjistíte, že na Květnou neděli bude v našem 
sboru zpívat kapela Oboroh. Nezapomeňte si rezervo-
vat čas 20. března od 15 hodin a vezměte s sebou i další 
milovníky této hudby.  
Přejeme vám soustředění na to, co je podstatné a radost 
z Božích darů a milostí.

Irena Chlebounová
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VELIKONOČNÍ ZAMYŠLENÍ

Jsme někde uprostřed mezi Vánocemi a Velikonocemi. Zhruba v půlce evangelijního příbě-
hu. Něco už o Ježíši víme: odkud pochází, kým se obklopuje. Trochu tak, jako máme přehled 
sami o sobě… Něco už máme za sebou, docela se známe, snad se orientujeme mezi lidmi 
v okolí… 

Možná nás přesto někdy napadá otázka, za koho nás lidé mají a za koho nás mohou mít 
jako křesťany. Co všechno obsahuje život s Kristem po boku. Kolikrát to hledáme sami. Někdy 
však potřebujeme vytrhnout z běžného kontextu, abychom sebe, druhé i Krista potkali zno-
vu a hlouběji.

Po šesti dnech vzal s sebou Ježíš Petra, Jakuba a jeho bratra Jana a vyvedl je na vysokou 
horu, kde byli sami. 

Nevšední prostředí, odstup od davů. A přitom řada věcí povědomých… Hora – místo nebez-
pečí i oslnivé krásy. Místo od pradávna do dneška zvyšující otevřenost setkání, od pradávna 
do dneška nabízející paradoxní prožitek, že jsme dál a přitom blíž – sobě, svým průvodcům 
i Bohu.

A byl proměněn před jejich očima; jeho tvář zářila jako slunce a jeho šat byl oslnivě bílý. 
A hle, zjevil se jim Mojžíš a Eliáš, jak s ním rozmlouvají. Nato promluvil Petr a řekl Ježíšo-
vi: „Pane, je dobré, že jsme zde; chceš-li, udělám tu tři stany, jeden tobě, jeden Mojžíšo-
vi a jeden Eliášovi.“ Ještě nedomluvil, a hle, světlý oblak je zastínil a z oblaku promluvil 
hlas: „To jest můj milovaný Syn, kterého jsem si vyvolil; toho poslouchejte.“ 

Učedníci zde zažívají nevšední událost, zásadní setkání. Celé je to zalité světlem. A také tou-
hou udržet tu chvíli plnou posily, radosti a laskavosti co nejdéle. Cílem této události však, zdá 
se, není příjemné rozjímání. Zázračná scéna se rozmlží a Petr, Jakub a Jan jsou přímo oslove-
ni. Do morku kostí jim zazní, kdo je Ježíš a co s tím. Potvrzení, že pozvání k následování o pár 
řádků výše, o pár dní dříve, má tu nejvyšší autorizaci. Koho by takové setkání neroztřáslo?

Když to učedníci uslyšeli, padli tváří k zemi a velmi se báli. Ale Ježíš přistoupil, dotkl se 
jich a řekl: „Vstaňte a nebojte se.“ Oni pozvedli oči a neviděli už nikoho jiného než Ježíše 
samotného. 

Ježíš však neživí strach… Přichází ke svým blízkým, dotýká se jich a přináší povzbuzení. 

Přeji vám během letošních Velikonoc nová setkání. Se sebou, s druhými i s Kristem. Kéž vás 
posílí, naplní radostí a láskou. Je-li třeba, ať je vám i napomenutím nebo výzvou. Pak se ne-
bojte, vstaňte a jděte s Ním dál.

Alžběta Hanychová

„Toho poslouchejte!“
Mt 17,1-8

Obrázek na titulní stránce: Marc Chagall, vitrážové okno katedrály Notre Dame v Remeši
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700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV.
Letos v květnu uplyne 700 let od narození Karla IV., jednoho z nejvýznamnějších evrop-
ských panovníků, vzdělaného, moudře pragmatického a zbožného muže. 

V jeho osobě jako potomka dvou významných rodů se spojila střední Evropa do určitého cel-
ku. Po matce byl dědicem bohatého českého království, po otci vnukem císaře Svaté říše římské 
a synovcem francouzské královny. Díky výchově ve Francii získal větší vzdělání, než bylo zvykem, 

a především rozhled a důležité kontakty.

Do jisté míry můžeme nazvat tohoto panovníka 
„dítětem štěstěny“, většina jeho záměrů se zdařila. 
Patří sem zakladatelské počiny v Čechách, zřízení 
arcibiskupství a univerzity. Dosáhl i zklidnění situa-
ce v říši a získal královskou říšskou a pak i císařskou 
korunu. V době jeho vlády nastal ve střední Evro-
pě hospodářský růst. Úspěšná byla i jeho vyváže-
ná politika ve vztahu k římské církvi. Šťastný osud 
mu hned v začátcích vlády dal papeže Klimenta VI., 
který byl jeho učitelem v dětství a jinošství, moc-
ný a vlivný úřad tridentského arcibiskupa a kurfiřta 
zastával jeho strýc Balduin Lucemburský, oporou 
a rádcem mu byl i příští první pražský arcibiskup 
a přítel z mládí Arnošt z Pardubic, velmi vzdělaný 
muž a obratný politik. Základem všech jeho úspě-
chů však bylo jeho vlastní úsilí a státnické nadání.

Jak je již z výčtu osobností ovlivňujících Karlovo 
politické zrání zřejmé, církev ve 14. století měla 

mocné slovo. Její politická moc se opírala o rozsáhlý majetek, který získala jednak zbožnými dary 
a odkazy pozůstalých, ale i z různých platů a rent, a také o výlučné postavení kleriků ve společ-
nosti. Byli vyňati z daňových a jiných povinností, měli právní a soudní imunitu, kterou ostatní 
městské obyvatelstvo nemělo, což vyvolávalo nevraživost a zášť. Také uvnitř církve bujela rivalita 
mezi faráři a žebravými a kazatelskými řády, které ve městech fakticky přebíraly jejich úkoly, a to 
samozřejmě včetně benefitů, tedy poplatků za křty, svatby, pohřby atd. Často docházelo i k násilí.

Vedle toho však nesmíme zapomínat na pozitivní ekonomickou, sociální a kulturní úlohu klášte-
rů a kapitul: byly při nich školy, knihovny, skriptoria, kde se rozvíjely různé vědecké obory, dílny 
všeho druhu, charitativní ústavy, špitály. Kláštery byly i útočištěm v ohrožení a za válek. Jednot-
livé kláštery i řády jako celky tak přispívaly k architektonické výstavnosti a přinášely do odlehlej-
ších částí Evropy i nové směry v dalších oborech hospodářství. Proto je logické, že je podporovali 
panovníci a vlivná šlechta. Negativní stránkou byl úpadek řádového života a mravů jdoucí ruku 
v ruce s bohatstvím. 

Se založením univerzity v Praze přišel obrovský zájem o studium teologie, které otvíralo cestu 
do privilegované společnosti. Vystudovaných kleriků však bylo příliš mnoho a ti, kteří byli bez 
nutných kontaktů a peněžních prostředků k zakoupení obročí, byli zklamaní. To byl základ je-
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jich nespokojenosti, jež ústila v kritiku společnos-
ti a církve. V Čechách bylo na konci Karlovy vlády 
přes 3500 far, je tedy jasné, že ne všechny byly 
stejně bohaté. Zatímco výnosná fara přinášela bo-
hatství srovnatelné s výnosem menšího města, na 
chudých podhorských farách se farář se svým pří-
jmem moc nelišil od svých farníků. Zde můžeme 
vidět i příčinu, proč se řada venkovských kněží při-
pojila k husitskému hnutí a stala se jeho mluvčími.

Karel IV. na jedné straně potřeboval církevní in-
stituce k podpoře své politiky a jako oporu své 
moci, na druhé straně si byl vědom úskalí příliš 
velké moci církve a celkového úpadku mravů celé 
společnosti, růstu nepotismu, korupce atd. Proto 
se jako starostlivý „otec vlasti“ rozhodl pro snahu 
o nápravu, tedy o to, aby někdo zkušený promlou-
val lidem do duše. Povolal tedy r. 1363 Konráda, 
řeholního kanovníka z rakouského Waldhause-
nu a výborného kazatele. V Praze kázal Waldhau-
ser německy u sv. Havla a pak v Týnském kostele, 
oslovoval především pražský německý patriciát, 
a to s velkým úspěchem: bohaté měštky přestáva-
ly nosit drahé šaty a závoje, lichváři vraceli nedo-
volený úrok, ohlas měl i u studentů na univerzitě 
– Němců i Čechů.

Příklad Konráda Waldhausera inspiroval i Jana Mi-
líče z Kroměříže, původně královského úředníka, 
který opustil výnosné místo a dal se vysvětit, aby 
se mohl věnovat kazatelské práci. Roku 1364 začal 
kázat u sv. Mikuláše na Malé Straně. Kázal česky 
s výrazným hanáckým přízvukem, což přinášelo 
ve vztahu k posluchačům určité problémy, ale ti si 
brzy na svérázného kazatele zvykli, zvláště proto, 
že svou kritiku doprovázel chudým až asketickým 
způsobem života a nezůstával tak jen u slov. 

Jan Milíč se císařova skonu nedožil, zemřel roku 
1374 v Avignonu, kam se musel odebrat, protože 
byl obviněn z toho, že prosazuje příliš časté při-
jímání laiků. Císař Karel IV. ho následoval o čtyři 
roky později, ale velké dílo obou mělo v příštích 
desetiletích nést komplikované ovoce a podnítit 
změny, které pomohly utvářet novou Evropu.

Jana Součková

VÍKEND
NEDĚLNÍ

ŠKOLY
Milé děti,

o víkendu
27. - 29. května 

vás čekají hry
a setkání

s dobrodružstvím, 
tentokrát

se dostaneme
ze Soběhrd 
u Benešova 

ve střední Evropě
až do pralesa 

rovníkové Afriky. 

Pozvat můžete i své 
kamarády.

Těší se na vás učitelé 
Nedělní školy.



6

Život se stigmatem
Pozoruji kolem sebe, že se lidé bojí vyslovit slovo demence. Když sdělují, že některý z jejich rodičů 
potřebuje jejich péči, říkají to opatrně, s určitým studem. A jen postupně vychází najevo, že máma 
či táta zapomínají, nepamatují si, co právě jedli, jsou neklidní, někdy „agresivní“, „nadávají“, jsou 
nároční na „psychiku“, nikomu nedůvěřují, musíme je zamykat, protože by odešli. Je to stud, že se 
děje něco nepatřičného? Nebo strach, že se to týká i mne? Obava z toho, co by řekli druzí? Co nám 
brání hovořit o lidech, kteří žijí s demencí, brát demenci třeba jako cukrovku nebo zápal plic? 
O nemocech, s nimiž se setkáváme v našich rodinách, mluvíme většinou neradi. Přitom však každý 
z nás, zvláště když je těžce nemocný nebo pečuje o někoho takového, potřebuje zájem, solidaritu, 
podporu od blízkých, vědomí, že na to není sám. Každý, kdo těžce onemocní, je ohrožen ztrátou 
smyslu života, pocitem, že na něho lidé zapomněli, že nikoho nezajímá, že jeho život nemá cenu. 
To  platí v plné míře i o demenci.

Demence je nejčastěji způsobena Alzheime rovou chorobou, někdy je též následkem moz kové 
mrtvice nebo jiných onemocnění mozku. Ztráta orientace v čase a v prostoru (kde to jsem, jak 
jsem se sem dostal, jaký je dnes den?), zapomínání (co tady mám dělat, jedla jsem vůbec, kde 
mám to koření, kam se tady chodí na záchod?), ztráta běžných schopností pečovat sám o sebe, 
brát léky, ohřát si jídlo, najít cestu tam a zpátky, správně nakoupit, poznávat lidi kolem sebe atd. 
– to jsou hlavní signály, které říkají, že máme co dělat s demencí. Člověk s demencí potřebuje 
dlouhodobou péči. Ta začíná nenápadným dohledem, připomínáním, telefonováním – „Mamin-
ko, vzala sis léky?“ – a končí náročnou ošetřovatelskou péčí o bezmocného člověka, který je zcela 
odkázán na lidi kolem sebe. Pečující rodina v těchto chvílích – které mohou trvat i léta – potře-
buje nesmírnou pomoc. Nejen duchovní posilu a víru, že tato „práce z lásky“ má smysl, ale i zcela 
konkrétní pomoc s péčí o lidské tělo a uspokojování těch nejzákladnějších biologických potřeb.

Ano, taková může být i naše cesta. Bude to cesta do nicoty nebo jen jiná cesta, kterou mi nabídl 
život a která může být hodnotná a smysluplná? To velmi záleží na tom, v jakém prostředí a v ja-
kých vztazích se svou demencí budu žít. Zůstanu sama se svými ztrátami a neschopností, se svým 
strachem a nejistotou, studem a bezmocí? Budu jen terčem napomínání, odmítání nebo vtipů? 
Nebo budu moci žít tak, jako dosud, podporována v tom, co stále ještě dokážu? Zůstanou mi moji 
přátelé, budou si mě lidé vážit a brát mě takovou, jaká jsem, budou mě mít rádi, i když budu jiná? 
Pro život člověka s demencí je důležitá kvalita jeho života, zachování a podporování důstojnosti, 
přijetí a respekt. Jeho místo mezi lidmi. Totéž se týká pečující rodiny. I ona se cítí někdy opuštěná, 
chycená v pasti, vyčerpaná péčí. Potřebuje velkou podporu a pomoc.

Co pro lepší život navzdory přítomné demenci 
můžeme udělat?
Neskrývat a nepopírat problém, ale včas vyhledat lékaře a zjistit diagnózu. A také se podělit o svoji 
starost s druhými lidmi, poradit se. Příčiny demence nelze vyléčit, ale lze zpomalit její průběh po-
mocí specifických léků, které může předepsat neurolog, psychiatr nebo geriatr. 

Já sám až do vašeho stáří, 
až do šedin vás budu nosit. 

Já jsem vás učinil a já vás ponesu,
budu vás nosit a zachráním. 

(Izajáš 46,4)

DEMENCE SE TÝKÁ 
NÁS VŠECH
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Hledat informace, dozvědět se o demenci a jejím průběhu co nejvíce. Jde také o to, jak se dříve 
či později vyrovnávat s problémy, které postižení přináší, jak komunikovat, když se řeč ztrácí, jak 
podporovat důstojnost člověka, jak vnést do péče duchovní rozměr. Ale také zcela pragmaticky, 
jak získat příspěvek na péči, co znamená role pečující osoby z hlediska platby zdravotního a sociál-
ního pojištění nebo výše důchodu. Důležité jsou informace o existujících službách. To vše nabízejí 
například i stránky Diakonie ČCE www.pecujdoma.cz.

Vzpomínky jsou obrovským zdrojem komunikace a tvořivých aktivit i tehdy, když krátkodobá pa-
měť selhává. Mohou ukázat na silné stránky člověka i tehdy, když se mnohé schopnosti ztráce-
jí. To, čím člověk byl, je součástí jeho identity v současnosti. Nezapomeňme na staré fotografie 
z dětství a mládí, na filmy a melodie, na oblíbená místa, evangelické zpěvníky. Léčba vzpomín-
kami patří k nefarmakologickým terapeutickým metodám, které oživují psychiku, trénují mozek 
a podporují vztahy.

Zvláštní pozornost zasluhuje komunikace a činnost. To, co člověk nemůže už vyjádřit slovy, může 
ukázat, předvést, zahrát. Mít roli, kterou dobře zná, reagovat na podnět, který spustí automatic-
kou reakci, je snadnější než dostat úkol, který nezvládne. Každá role je důležitá, když něco děláme 
společně, ve dvojici nebo ve skupině (ať vaříme, zpíváme, kreslíme nebo čteme známé verše z Bib-
le). Když člověk má své blízké, své přátele a kamarády, unese snadněji svůj dlouhý zápas s ubýva-
jící schopností mít život ve svých rukou. Jeho hodnota tím neklesá a ve vstřícném a láskyplném 
prostředí může být život s demencí nakonec docela hezký.

Doporučená literatura:
Česká alzheimerovská společnost (www.alzheimer.cz)
Rüegger H.: Etické výzvy fenoménu demence, časopis Sociální služby, 2/2014.
Dostupné na http://www.socialnisluzby.eu/ckfinder/userfiles/files/SS%202-2014%20final%20s%2016-21.pdf
Eglin A., Huber E., Kunz R. a kol.: Posvěcovat život - Spirituální doprovázení lidí s demencí. Dostupné na http://
www.dustojnestarnuti.cz/pece/diakonie-vydala-novou-publikaci-posvecovat-zivot-spiritualni-doprovazeni-li-
di-s-demenci/
Zgola J.: Úspěšná péče o člověka s demencí. Praha, Grada 2003
Cingrošová K., Dvořáková K.: Knížka o vzpomínání a trénování paměti. Praha, Portál 2014

Hana Janečková
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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ŽIVOTĚ SBORU
V ROCE 2015

Sbor jako prostor pokoje

Naše doba je poznamenána nedostatkem 
času, potřebou obstát v konkurenci osobní, 
služební, někdy i církevní, tlakem informací 
různé kvality a potřebou informace vstřebá-
vat. Tlak poznamenává život jednotlivců, ro-
din i společnosti nervozitou, stresem a nut-
ností pečlivého výběru, čemu dát prostor 
a čas a co je nutno vypustit kvůli zachová-
ní duševní hygieny. Sbor by měl být „escha-
tologickou oázou klidu v rušném prostředí 
světa, jehož se nezříká“. Je ovšem pravda, že 
i sbor vyžaduje práci, čas i peníze obětavých. 
Odehrává-li se život sboru v nekonfliktním 
prostředí, v jednomyslnosti, byť respektují-
cí pluralitu názorů, je to důvod k vděčnosti. 
Ve Strašnicích tomu tak je; základem je spo-
lečná víra, nulová potřeba cokoli prosazovat 
proti druhým a také – smysl pro humor. 

Statistiky

Předloni jsme začali s velkou revitalizací sbo-
rové počítačové databáze, nesoucí veškerá 
data o sboru, jeho členech, shromážděních 
a dalších aktivitách. Práce, o níž jsme psali 
již ve zprávě za r. 2014, dostala nový impuls 
v příchodu Aleny Němcové do funkce sbo-
rové sestry. Ve zmíněné databázi nacházíme 
stále chyby i chybějící data, jež nutno opra-
vit a doplnit. Členové i přátelé sboru mohou 
výrazně pomoci včasným oznámením změny 
bydliště, rodinných vztahů apod. 

Na konci roku 2014 jsme počet členů sbo-
ru uzavírali na 750 osobách. Podle církevní-
ho zřízení jsme povinni evidovat všechny, 
kteří se neodhlásí (přestěhování, vystoupe-
ní z církve), nebo o nichž hodnověrně víme, 
že na uvedené adrese nebydlí a jinou adresu 
nemáme. Zjišťování těchto údajů však přesa-
huje možnosti sboru. Uvádět ve statistikách 

Dokument, jehož přípravu ukládá církevní 
zřízení, poskytuje pohled na základní úda-
je o životě sboru, a inspiruje tak k ohlédnutí 
i vyhlédnutí. Výroční zpráva vzniká na zákla-
dě statistických dat, jak je shromažďuje farní 
kancelář průběžně po celý rok v počítačové 
databázi „FARPR”, na základě sborového ka-
lendáře (k nahlédnutí na sborových webo-
vých stránkách) i paměti faráře, sborové sest-
ry a staršovstva. 

Církev přistěhovalcem

Fenomén přistěhovalectví do Evropy, jehož 
jsme svědky v posledním roce, předpoví-
dali odborníci již před déle než půlstoletím. 
V tomto pohybu je náš názor formován evan-
geliem Ježíše Krista, jež ukládá prokazovat 
lásku, otevřenost a prospěch nejen „domácím 
víry“. To je „křesťanská misie” v pravém smyslu 
slova. Při ohlédnutí nad životem sboru si uvě-
domujeme, že sama církev je na zemi hostem; 
její pravý domov je jinde. S vděčností shle-
dáváme, že naše církev stojí svou většinou 
i svým vedením na straně potřebných a čelí 
tak strachu i nástupu nepřátelství a agresivity 
v naší společnosti. 

Církev přistěhovalcům

Konkrétní praktické pomoci není zatím po-
třeba jinak, než v připravenosti na sbírky fi-
nanční, možná i životních potřeb v případě 
masivnějšího přílivu běženců. Pomoc na kon-
taktních místech v Evropě (Řecko i jiné státy) 
je vyhrazena mladším, fyzicky zdatným a těm, 
kteří volněji disponují s vlastním časem. Těžiš-
tě pomoci církve i sboru tak zatím zůstává 
především ve vytváření prostoru pro otevře-
ný rozhovor bez povrchních emocí a v pou-
čené interpretaci, co opravdu jsou evropské 
křesťanské hodnoty a co nikoliv.
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členy „nezvěstné“ a „bývalé 
dle revize“ (ty, kteří o sobě 
nedávají vědět nejméně 
10 let, ale často i více než 
čtvrtstoletí) se zdá být zve-
řejňováním přesných čísel 
s nulovou výpovědní hod-
notou.

V loňském roce jsme tedy 
při revizi databáze vyřadi-
li první část těch, o nichž 
víme, ale kteří ve sboru 
nežijí více než 10 let. Jsou 
přeřazeni do skupiny „Bý-
valý člen dle revize“ a tuto 
skupinu v přehledech čle-
nů neuvádíme. Do statistik 
zahrnujeme pouze skupi-
ny „Aktivní“ a „Nezvěstní“ 
(o nichž nevíme, jaký vztah 
ke sboru mají). Tak se zmen-
šil počet členů v roce 2015 
proti roku 2014 o 55 členů. 
Počet členů sboru k 31. pro-
sinci 2015 tak uzavíráme 
na 695 členech. Těch, kte-
ré evidujeme jako „aktivní 
členy”, najdeme v databá-
zi k rozhodnému datu 514. 
Ale i mezi nimi je množství 
osob, s nimiž kontakt ne-
máme. Hlasovací právo ve 
sboru, vyhrazené starším 
18 let, kteří zachovávají se 
sborem více méně pravidel-
ný kontakt, tak dostává 282 
členů sboru.

Shromáždění

Data jsou povinnou výba-
vou sboru, nikoli však přes-
ným měřítkem. Účast na 
shromážděních mají již vý-
povědní hodnotu výraz-
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Z pracovních setkání jmenujme především 
schůze staršovstva 11x (13, v předchozím 
roce 15), setkání hospodářské rady (6 účastní-
ků), Křesťanské služby 10x (s účastí 10 sester; 
v r. 2014: 16), učitelů Nedělní školy 9x, pra-
videlné porady kanceláře sboru (30 setkání, 
3 účastníci), pracovní brigády 2x (5, předcho-
zí rok 13). V databázi neevidujeme příprav-
né schůze vedoucích tábora s účastí 12 osob, 
s evidencí schůzek redakční rady sborového 
dopisu jsme začali nedávno (7 účastníků). 

Jiná setkání sboru jsou pestrá: mládež (39x 
10, v r. 2014 9 lidí) ,„Pátečníci napříč genera-
cemi” (dříve „střední generace”, 23x 11 osob), 
do června se konalo setkání „Chvíle ticha” (8x 
5 účastníků), sborová odpoledne 2x 52 ná-
vštěvníků, v r. 2014 75), koncerty (3x 126), 
dva sborové výlety (36 osob), výlet a víkend 
Nedělní školy (20 lidí, v r. 2014 30). 

Tolik základní statistické ukazatele. Svědčí 
o něčem? Můžeme se ptát, čím je způsobe-
na nižší účast ve většině setkání? Větší vytí-
žeností pracujících i dětí ve škole a přemírou 
ostatních priorit? Nedostatkem času nebo ji-
ným vlivem u mládeže, která nebývá dosta-
tečně doplňována čerstvými konfirmandy? 
Stárnutím seniorů v setkání Křesťanské služ-
by? Schází sboru příliv nových lidí a nových 
impulsů? Nebo dosavadní podoba setkání 
překročila svůj zenit a je třeba hledat podobu 
jinou (sborová odpoledne)?

Ve shromážděních během týdne došlo ke 
změnám: setkání „Chvíle ticha”, půlhodino-
vou tichou meditaci v modlitbě a zpěvu ká-
nonů a chvalozpěvů z Taizé, jsme po několika 
letech ukončili, poněvadž setkání si větší po-
čet pravidelných účastníků nenašlo. „Hovory 
nejen pro křesťany” jsme nahradili setkáním 
„Bible pro dnešek”; účastníci jsou většinou 
křesťané – členové sboru, kteří nepožadují zá-
kladní informace o obsahu víry a diskusi o fi-
losofických a psychologických souvislostech 
víry, nýbrž chtějí prohlubovat biblické znalos-

nější. Údaje shromažďuje sborová sestra mi-
mořádně pečlivě, budiž jí za to dík, o počty 
účastníků bohoslužeb pečuje nedělní presby-
terská služba; setkáváme se s ní při vítání před 
začátkem bohoslužeb i při sborových ozná-
meních. Průměrná účast při bohoslužbách 
klesla ze 114 na 106. Podrobnější analýzou 
zjišťujeme, že to způsobily především jarní 
měsíce (duben, květen, červen), zatímco vý-
razně nižší účast v létě je v pražských sborech 
již léta standardem. Lehce se tak snížil i počet 
dětí při dětských bohoslužbách (v r. 2015 to 
bylo 20 dětí, v předchozím roce 22). Jako by 
členové sboru měli vyšší potřebu o víkendu 
vyjíždět, opouštět pražský smog i nervozitu 
a odpočinout si v zeleni a klidu. Možná posilu-
jí účast ve venkovských sborech a farnostech, 
o tom však informace nemáme. Bohoslužby 
o nedělích a svátcích se konaly 58x, dětská 
„Nedělní škola” 42x. Večeři Páně jsme slavi-
li 12x s průměrnou účastí 108 (v předchozím 
roce 118). Bohoslužby mimo sbor jsou setká-
ní, která každý týden pořádáme ve středisku 
Diakonie Ratolest. Konalo se jich 34, boho-
služby pravidelně navštěvuje farář a s ním 
Bětka Hanychová, od podzimu i vikář Martin 
Sabo. Mezi bohoslužebná shromáždění patří 
i čtyři svatby (v roce 2014 jedna) a šest shro-
máždění pohřebních (v roce 2014 čtyři).

Shromáždění v týdnu

Těžištěm katechetických shromáždění je 
vzdělávání účastníků, taková setkání připra-
vujeme pro mladší i starší děti, konfirmandy 
a starší generaci; patří sem i setkání „Bible pro 
dnešek” a domácí modlitební skupina. Setká-
ní mládeže, „Pátečníci napříč generacemi” 
i setkání pracovní mezi taková nepočítáme. 

Mladší i starší děti se sešly 28x v průměrném 
počtu 4 + 4, konfirmandi 36x v počtu 5, star-
ší generace 34x v počtu 18, setkání „Bible pro 
dnešek (dříve „Hovory nejen pro křesťany“) 
16x (7 osob) a modlitební skupinka (7 účast-
níků), čísla jsou podobná loňským.
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ti a porozumění textům 
v Písmu. „Střední gene-
race” věkovým složením 
překročila původní název, 
nové pojmenování jsme 
doplnili pevným progra-
mem (rozhovor o filmu, 
setkání s hostem, výklad 
starozákonních proroků, 
biblický úvod). Starší ge-
nerace pozorně poslou-
chala podrobný výklad 
Markova evangelia. 

V ostatních aktivitách se 
změny dočkaly Lednové 
kon certy ve Strašnicích. 
Po osmnácti ročnících 
ukon čil dramaturgickou 
i or ganizační činnost Jan 
Balcar. V roce 2016 (kte-
rý do reflexe roku 2015 
vlastně nepatří) se ujal 
úkolu kompletní přípravy 
koncertů varhaník Ondřej 
Schol tz; jeho zápal jsme 
přijali s vděčností. 

Změny se dočkal i sborový 
dopis, z něhož vzniklo peri-
odikum, vycházející tři krát 
v roce v nové podobě (do-
sud jeden velký – připra-
voval jej Jan Balcar, a dva 
malé z autorského pera 
faráře), o dopis pečuje re-
dakční rada v čele s pres-
byterkou Irenou Chle bou-
novou.

Při bohoslužbách ká-
zal většinou místní kaza-
tel (42x), od podzimu je 
dalším stálým kazatelem 
Martin Sabo, absolvující 
u nás roční vikariát (6x). 
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to vše dělá sbor pro své členy i pro hosty a pří-
chozí. Obsah těchto setkání je podobný jako 
v minulých letech, však se zeptejte účastníků, 
jaké to tam je! A ještě lépe – přijďte.

Nenápadná práce patří mezi 
nejdůležitější

O úklid sborových prostor se léta staraly Jana 
a Kateřina Potočkovy. Po téměř dvaceti letech 
více než stoprocentní služby předaly žezlo 
naší milé nové sousedce ve sborovém domě, 
farářce Daně Rotkovské. Ta se s pomocí své 
dcery Johanky rychle vžila do nové role, mů-
žeme jen doufat, že i tato funkce a život v na-
šem sboru jí přinese více radostí než starostí. 
O úklid domu se starala Petra Bártová, naše 
další sousedka v Kralické, i ta letos ohlásila 
ukončení práce i nájmu. Protože víme, že od-
chází z radostných motivů, přejeme jí dobrá 
budoucí léta, sobě pak dobrého nového do-
movníka a souseda. 

Webové stránky sboru doznaly změny výraz-
né: po téměř čtvrtstoletí péče o sborový web 
z rukou Petra Kocny, našeho kurátora, převza-
la jeho tvorbu i správu skupina kolem presby-
tera Davida Röhricha. Nebylo pro nás snad-
né opustit po léta navyklou podobu Petrova 
webu, stránky se však pomalu zabíhají a na-
cházejí své příznivce. 

Sborová kancelář je nyní v rukou zkušené, 
obětavé manažerky a dlouholeté členky straš-
nického sboru Aleny Němcové. Spolupráce se 
všemi složkami sboru včetně faráře probíhá, 
pokud víme, bez nejmenších komplikací ke 
spokojenosti všech. Účetnictví provádí Rena-
ta Frintová, mzdové záležitosti zajišťuje Pavla 
Červenková, inventarizační komisi tvoří Wan-
da Malá, Martin Šubert a Jiří Kubias, správou 
archivu je pověřena Wanda Malá, revizorkami 
jsou Pavla Červenková a Jana Podroužková 
spolu s náhradnicemi Marcelou Gregorovou 
a Libuší Škrabalovou. 

Řadu spolupracovníků jsme nejmenovali, 
zmiňme alespoň vedení jednotlivých skupin, 

Je kazatelem ochotným, dobře připraveným 
a oblíbeným. Naopak jsme se po řadě let roz-
loučili s Danem Páleníkem (3x), který nastou-
pil službu ve sboru v Teplicích; strašnický sbor 
v něm ztratil významnou oporu nejen při ne-
dělních bohoslužbách, nýbrž také v kateche-
tické práci se všemi generacemi. Z našich 
členů posloužili vedením bohoslužeb presby-
ter Martin Řeháček (2x) a Tomáš Najbrt (1x), 
hosty byli Gerhard Frey-Reininghaus, vedou-
cí ekumenického oddělení Ústřední církevní 
kanceláře ČCE, Michael Otřísal a Jakub Malý, 
pražský seniorátní farář. 

Varhanní doprovod zajišťuje již řadu let sku-
pina varhaníků: Eva Waldmannová, Ondřej 
Scholtz, Josef Coufal a Jan Růžek. S věrnou 
a spolehlivou Rut Nečasovou jsme se museli 
rozloučit kvůli jejímu dlouhodobému pobytu 
v zahraničí.

Letní tábor Nedělní školy zajišťuje již řadu let 
Benjamin Klinecký s týmem zkušených po-
mocníků. Letos byl tábor plně obsazen (přes 
50 dětí) již několik týdnů po otevření přihla-
šování. Ukazuje se tak, že strašnické tábory 
jsou pro děti i rodiče zajímavé a spolehlivé. 

Středisko Diakonie Ratolest bylo po více než 
dvaceti letech spojeno rozhodnutím vedení 
Diakonie ČCE se střediskem „Stodůlky”, chystá 
se další spojení se střediskem „Zvonek” v Pra-
ze 4 – Krči. Smyslem má být větší efektivita 
práce i silnější pozice při hledání finančních 
zdrojů a grantových jednáních. Budoucnost 
ukáže, zda počáteční rozpaky, jež jsme nad 
rozhodnutím pociťovali, nahradí radost z prá-
ce v novém středisku „Praha”. Novou dozor-
čí radu tak jmenuje současně několik sborů, 
za strašnický zde budou pracovat Martin Ře-
háček, Hana Janečková a Zdeňka Brunnerová 
(za rodiče klientů), v rolích náhradníků je do-
plní Jan Souček a zaměstnankyně střediska 
Hana Jahodová.

Vánoční divadlo, chotěbořský sborový víkend, 
víkend i výlet Nedělní školy, hory mládeže – 
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abychom věděli, na koho 
směrovat své otázky a ná-
vrhy: kurátor Petr Kocna, 
vedoucí Křesťanské služ-
by Marta Hálová, vedoucí 
hospodářské rady Petr Koc-
na, vedoucí učitelů Nedělní 
školy Filip Dušek; děti v týd-
nu vedou Bětka Hanychová 
a Benjamin Roll, Pátečníky 
napříč generacemi zajišťují 
Alena Němcová a Petr Koc-
na, setkání „Bible pro dne-
šek” Pavel Klinecký, vede-
ní strašnické části Dozorčí 
rady střediska Diakonie Pra-
ha Martin Řeháček. O vede-
ní koncertů, tábora Nedělky 
a redakční rady sborového 
dopisu píšeme výše. Jim 
všem i desítkám dalších bu-
diž velký dík!

Farář je sborem povolán 
do března 2018. Každý rok 
je na něm znát, loni dovr-
šil věk 61 let, služební pak 
22 let. Snaží se sboru ode-
vzdat, co může a co je tře-
ba, kromě spolupráce na 
pravidelném televizním se-
riálu „Uchem jehly“ (letos 
začíná pátý rok) nemá jiné 
pracovní závazky. Váží si 
otevřené a přátelské atmo-
sféry ve sboru, a pokud sta-
čí silami, práce mu dělá ra-
dost. Zda nejen jemu, musí 
říci ostatní.

Nechť tato zpráva poslou-
ží k rozhovorům, neseným 
vděčností i odpovědností. 

Pavel Klinecký
a staršovstvo sboru
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EVANGELICKÁ AKADEMIE V PRAZE 
– OTEVŘENÁ ŠKOLA S TRADICÍ

Školu již před pětadvaceti lety založili členové ČCE, protože chtěli ve svobodných 
poměrech navázat na tradici bratrského školství. Byli mezi nimi i členové strašnického 
sboru (např. první ředitel EA J. Knap, vyučující němčiny H. Nedbalová). Vytvořili otevře-
nou školu zaměřenou na výchovu a vzdělávání odborných pracovníků v sociální oblasti, 
především v nově zřizovaných nestátních organizacích, včetně církevních. Postupem let 
vznikla celá „rodina“ škol zřizovaných ČCE s názvem EVANGELICKÁ AKADEMIE (v součas-
nosti sdružuje 6 škol: VOŠ SP a SOŠ v Praze, SOŠ v Brně, VOŠ SP v Brně, SOŠ v Náchodě, 
ZŠ Bratrská v Praze, Konzervatoř v Olomouci).
V Evangelické akademii tradičně působí školní kaplani, faráři ČCE. V této roli se vystřída-
li na naší škole Tomáš Bísek, Pavel Klinecký, Jindřiška Krpálková, Miloš Rejchrt, s láskou 
a vděčností vzpomínáme na Irenu Škeříkovou… V současnosti je zde aktivní Michal Šou-
rek.
Za čtvrt století svého trvání škola prošla mnohými změnami. V posledních letech došlo 
v české společnosti k prudkému rozvoji sociální práce, na který škola bezprostředně re-
agovala změnami v učebních dokumentech i změnami studijních oborů. Přes všechny 
změny si však zachovala svou původní tvář, jedinečnost a své poslání: EA je profesionální 
a kvalitní škola, která vyznává hodnoty pomoci a křesťanské lásky k bližnímu. Usiluje o to, 
aby hodnoty milosrdenství, solidarity, důstojnosti klienta a tolerance získaly u studentů 
a studentek svou přesvědčivost a aby se na nich chtěli sami svobodně podílet.
Dnes Evangelická akademie sdružuje vyšší odbornou školu, pedagogické lyceum a střed-
ní odbornou školu. Podle své tradice vzdělává a připravuje sociální pracovníky a dal-
ší odborné pracovníky sociální péče, kteří se uplatňují především v sociálních službách 
poskytovaných církevními a nestátními neziskovými organizacemi i na úřadech. Úzce 
spolupracujeme s Diakonií ČCE (hlavně s pražskými středisky a s Diakonickou akademií). 
Část studijních programů je zaměřena také na celoživotní vzdělávání dospělých. Škola je 
Ministerstvem práce a sociálních věcí akreditována jako vzdělávací instituce pro oblast 
celoživotního vzdělávání sociálních pracovníků a kvalifikačního vzdělávání pracovníků 
v sociálních službách.
Prezenční a kombinované studium Vyšší odborné školy oboru sociální práce připravuje 
studující na výkon sociální práce nejen v oblasti sociálních služeb. Absolventi, diplomova-
ní specialisté, se uplatní všude, kde se provádí sociální práce s klienty: jednotlivci, rodina-
mi, skupinami a komunitami. Evangelická akademie je řádným členem Asociace vzděla-
vatelů v sociální práci, úzce spolupracuje s Evangelickou teologickou fakultou UK. 
Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství připravuje žáky pro sociálně pedagogic-
kou práci s dětmi, případně s dospělými s postižením v různých typech sociálních a cha-
ritativních zařízení.
Studijní obor Pedagogické lyceum, který svým charakterem stojí na pomezí všeobecného 
gymnaziálního a odborného pedagogického vzdělávání, je určen žákům se zájmem o hu-
manitní obory. Připravuje je ke studiu na vysokých a vyšších odborných školách zejména 
v oborech pedagogika, psychologie a sociální práce. 
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PODZIMNÍ 
VÍKEND 
V CHOTĚBOŘI

... patří již více než 20 let ke strašnické-
mu sborovému životu. Letos se sejdeme 
23. - 25. září. Toto setkání napříč generace-
mi se již natolik stalo součástí našeho sbo-
rového života, že se scházíme v počtu více 
než 60ti lidí. 

Již několik posledních let s námi jezdí i přá-
telé ze smíchovského sboru. Rádi mezi se-
bou přivítáme také sestry a bratry ze starší 
generace. Program není nijak náročný. Kaž-
dý si může zvolit činnost, která mu nejvíce 
vyhovuje, nebo může strávit čas odpočin-
kem a rozhovory s přáteli. Co však nemů-
že chybět žádný rok, jsou naše společné 
večery při povídání, zpěvu a sklence vína, 
sobotní krátký výlet, sportovní odpoledne 
dětí, mládeže i rodičů a táborák s opéká-
ním buřtů. V neděli, po společné snídani, se 
scházíme u nedělních bohoslužeb.  Po obě-
dě se vracíme domů k našemu běžnému ži-
votu. Pojeďte s námi prožít příjemný sboro-
vý víkend. Stačí se jen přihlásit. 

Alena Němcová

Dálkový obor Sociální činnost v prostředí 
etnických minorit připravuje terénní pra-
covníky pro koncepční činnost v oblasti 
soužití romské menšiny se společenskou 
většinou; je určen dospělým studentům. 
Samo studium zprostředkovává prožitou 
multikulturní zkušenost. 
Dialog mezi učitelem a studujícími škola 
považuje za nejosvědčenější cestu dozrá-
vání a porozumění řádu světa. Na půdě EA 
se setkávají lidé různých generací a rozdíl-
ných kultur. V setkávání a naslouchání se 
umocňuje radost z poznaného. Otevřená 
komunikace napříč „třídami“, „sborovnou“ 
a „ředitelnou“ je pro tuto školu charakteris-
tická. Během studia se velmi dobře prolíná 
teoretická příprava s praxí na konkrétních 
pracovištích sociálních služeb, v úřadech 
a vzdělávacích institucích. Při výuce je kla-
den velký důraz na respekt k jedinečnosti 
každého člověka, na jeho svobodu a zod-
povědnost. Rozhodnout se zde studovat 
znamená setkávat se s lidskou různoro-
dostí, bolestí, bezmocí a závislostí. Snažit 
se porozumět biblickému poselství o svo-
bodě, lidské důstojnosti a pomoci bližní-
mu a uplatnit ho v realistických postojích 
vlastních možností. To považují mnozí stu-
denti zdejší školy za smysluplné směřování 
svých životních příběhů. Učitelé s vděčnos-
tí potkávají bývalé absolventy školy, kte-
ří v oboru sociální práce, sociálních služeb 
či ve společenství církve mnohostranným 
způsobem osvědčují své osobnostní i pro-
fesní kvality. 

A to přece není samozřejmé – zvlášť v dneš-
ní době!

Jitka Jarošová, ředitelka školy,
a Jarmila Rollová

Kontakty:
Evangelická akademie – Vyšší odborná škola sociální 
práce a střední odborná škola
Hrusická 2537/7, Praha 4 – Spořilov 141 00
tel. 272 761 609; skola@eapraha.cz; www.eapraha.cz
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Dne 14. 1. 2016 se v našem sboru uskutečnila schůzka zástupců Diakonie Českobratrské círk-
ve evangelické (dále jen Diakonie) a zástupců tří pražských sborů ČCE v Praze 10 – Strašnicích, 
v Praze 6 – Dejvicích a v Praze 4 – Nuslích. 
Předmětem jednání bylo již formálně uskutečněné sloučení střediska Diakonie Ratolest v Pra-
ze 10 – Strašnicích ke dni 1. 1. 2016 a plánované sloučení střediska Diakonie Zvonek v Pra-
ze 4 – Krči k 1. 1. 2017 – v obou případech se střediskem Diakonie Praha 5 – Stodůlky (dnes 
Diakonie Praha). 
Jednání inicioval dne 14. 12. 2015 po jednání s kurátorem dejvického sboru Janem Maškem 
farář našeho sboru Pavel Klinecký a jeho účelem dle citace zvacího dopisu mělo být: „... vy-
světlení motivů sloučení, budoucí koncepce společné práce, upřesnění kompetence zá-
stupců jednotlivých sborů v dozorčí radě nově vznikajícího střediska, plán řešení přístu-
pu střediska Zvonek a jeho partnerského sboru i role sborů a jejich duchovních v rámci 
partnerské spolupráce uvnitř jednoho střediska, eventuálně i projednání jiných možných 
forem spolupráce. 
Považujeme za důležité, aby k tomuto setkání a vyjasnění všech otázek došlo dříve, než 
staršovstvo našeho sboru bude volit svou část nové dozorčí rady. 

Nechceme přinášet zbytečné komplikace, se spoluprací jsme již souhlasili. Jde nám o vy-
jasnění podrobností, abychom zabránili povrchnímu formalismu“. 
Za ústředí Diakonie se jednání zúčastnili její ředitel a předseda správní rady (dále SRD) Petr 
Haška, Hana Řezáčová, členka SRD a koordinátorka procesu slučování středisek, Kamila Vik-
torová, členka dozorčí rady Diakonie, a Petr Brodský, manažer pro etické řízení. Za jednot-
livá střediska Diakonie byl přítomen ředitel nově vzniklého střediska Diakonie Praha Jakub 
Suchel a vedoucí pracovníci středisek Ratolest a Zvonek. Za partnerský sbor v Dejvicích se 
dostavili Lenka Ridzoňová, farářka, a Jan Mašek, kurátor, za nuselský sbor Marta Zemánková, 
farářka, a Vladimír Kněžek, kurátor, a za strašnický sbor Pavel Klinecký, farář, Ladislav Janeček, 
místokurátor, a Hana Janečková, nově zvolená členka dozorčí rady střediska Diakonie Praha. 

Jednotlivé body diskutované spolupráce jsou definovány ve Smlouvě o spolupráci mezi ve-
dením Diakonie a statutárními zástupci strašnického a dejvického sboru a za náš sbor ji po-
depsali Pavel Klinecký, farář, a Petr Kocna, kurátor. 
Vedením Diakonie bylo konstatováno, že hlav ním důvodem slučování nejsou aktuální ani bu-
doucí ekonomické úspory, ale větší možnost funkční efektivity a specializace práce. 
Vedení Diakonie vyzvalo partnerské sbory k pokračující spolupráci s jednotlivými pracovišti 
nově vzniklého střediska Diakonie Praha, a to jak v oblasti pastorační, tak i ekonomické. Sou-
časně požádalo zainteresované sbory o vzájemnou spolupráci s cílem účelně koordinovat 
poskytovanou pomoc. 
Diskuze, které se zúčastnilo všech 18 přítomných, ukázala, že se jedná o poměrně složitý pro-
ces s řadou dosud nevyjasněných otázek. Z tohoto důvodu byl díky pokračujícímu jednání 
s Hygienickou stanicí hl. města Prahy paradoxně uvítán odklad slučování střediska Zvonek 
až k datu 1. 1. 2017. 

DIAKONIE ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE 
EVANGELICKÉ 
– SLUČOVÁNÍ STŘEDISEK 
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V rámci uzavřené smlouvy byla na jednání staršovstva strašnického sboru dne 7. 1. 2016 zvo-
lena příslušná část dozorčí rady ve složení: Martin Řeháček, Hana Janečková, Zdeňka Brun-
nerová (za rodiče), náhradníky jsou Jan Souček a Hana Jahodová (za pracovníky střediska). 
Hlavním úkolem zástupců strašnického sboru v dozorčí radě Diakonie Praha je předkládat 
informace sboru a operativně koordinovat spolupráci s nově vzniklým střediskem.

Ladislav Janeček

Sborové odpoledne na Květnou neděli 

má ve Strašnicích dlou-
hou tradici. Setkáváme 

se při různém pro-
gramu, abychom se 
společně naladili na 

sváteční čas. Letos jsme 
přijali nabídku post-
ního koncertu kapely 

OBOROH, zabývající se 
dlouhodobě interpreta-
cí žalmů, písní z Evan-

gelického zpěvníku 
ivlastní tvorbou. 

Postní koncert
„ŠEL PŘES POTOK 
CEDRON K HOŘE“ 

nám přiblíží písně staré 
i nové, oblíbené 

i neznámé. 

Setkání při prostře-
ných stolech na straš-
nické kruchtě se bude 

konat po programu 
v modlitebně.

Sborové odpoledne s koncertem se bude konat 
na Květnou neděli 20. března od 15 hodin,

nejprve v modlitebně, potom na kruchtě.
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Sborové příjmy Rozpočet
na rok 2015

Skutečnost
roku 2015

Rozpočet 
na rok 2016

Salár 510 000 676 180 675 000
Sborové sbírky 147 000 152 693 150 000

Dary 255 000 682 690 120 000
Celocírkevní sbírky 90 000 84 577 90 000
Příjmy z pronájmu 830 000 848 211 845 000
Příjmy celkem 1 832 000 2 444 351 1 880 000

Sborové výdaje
Odvod repartic 83 427 83 427 80 924

Odvod do personálního fondu 85 200 85 200 92 300
Odvod celocírkevních sbírek 90 000 109 577 90 000

Opravy a údržba 980 000 1 028 056 530 000
Mzdové výdaje 470 000 419 116 470 000

Poskytnuté dary 80 000 27 576 130 000
Spotřeba energií 150 000 127 560 150 000
Provozní výdaje 245 000 226 865 335 000

Výdaje celkem 2 183 627 2 107 377 1 878 224
 

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2015 
A ROZPOČET NA ROK 2016

Přehled hospodaření sboru v roce 2015 a rozpočet na rok 2016 je uveden v přiložené ta-
bulce. Z těchto údajů vyplývá, že celkové příjmy za minulý rok činily 2 444 351 Kč a celkové výdaje 
za stejné období dosáhly výše 2 160 377 Kč. Hospodaření tedy skončilo oproti původnímu deficit-
nímu rozpočtu přebytkem ve výši 283 974 Kč.
Tato skutečnost byla zásadně ovlivněna dědickým darem od sestry Svatavy Jarošové ve výši 
267 047 Kč a nižší fakturovanou cenou za zhotovení fasády, jak je uvedeno níže.
V tabulce si můžeme všimnout, že velice stoupají odvody repartic i odvody do personálního 
fondu. Vezmeme-li k tomu i odvod celocírkevních sbírek, činí celková částka za tyto tři položky 
278 204 Kč. Proces samofinancování církve se již začíná projevovat. Zatím sice mírně, ale musíme 
vzít na vědomí, že finanční nároky na jednotlivé sbory nyní trvale porostou.
Odvod celocírkevních sbírek však obsahuje kromě tradičních položek i sbírku na syrskou rodinu 
ve výši 17 350 Kč, na Nepál 11 300 Kč a na Ukrajinu 9 900 Kč. Kromě uvedených odvodů podpořil 
sbor finančně i letní tábor dětí, víkend NŠ v Soběhrdech a sborový víkend v Chotěboři. Součástí 
položky sborové sbírky v příjmové části je i sbírka NŠ ve výši 12 490 Kč.
V roce 2015 se nám podařilo uskutečnit i dvě velké stavební akce. V prvé řadě to bylo zhotovení 
zateplené fasády modlitebny a úprava přilehlého dvora.
Na základě výběrového řízení rozhodlo staršovstvo na svém jednání dne 5. 3. 2015 o uzavření 
smlouvy o dílo na akci „Zateplení fasády modlitebny sboru ČCE V Praze – Strašnicích“ se stavební 
firmou ing. Jaromír Křivohlavý – RENESANCE. Smlouva byla uzavřena na částku ve výši 597 078 Kč 
včetně DPH. Velmi důležité je zmínit, že tyto práce navázaly na provedení hydroizolace modliteb-
ny a části obytného domu, které se uskutečnilo v roce 2014.
Při zhotovení fasády bylo zvoleno zateplení minerální vatou, a to ze dvou důvodů. Zaprvé se jed-
ná o nehořlavý materiál a v těsné blízkosti vícepodlažního domu je tato technologie z požárních 
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důvodů nutná. Zadruhé minerální vata lehce propouští páru a tak způsobuje, že se nehromadí 
vlhkost ve zdivu, ale dochází k jejímu odpařování i na straně zateplení zdiva. Je však nezbytné, aby 
i ostatní použité materiály měly vlastnosti, které co nejméně brzdí difuzi vodní páry. Proto bylo 
použito difuzní lepidlo na lepení desek i difuzní stěrka a vrchní omítka.
Postup při izolaci byl následující: Nejdříve byly nesoudržné vrstvy omítky osekány a odstraněny 
tlakovou vodou. Při této operaci se fasáda omyla a zároveň se odstranilo vše, co na fasádě nedrže-
lo. Teprve potom bylo možné vyspravit omítku tak, aby byl povrch pod izolací rovný. Na tento po-
vrch se nanesla lepící stěrka a stejný materiál se nanesl na desky minerální vaty. Desky bylo třeba 
přiřezat podle potřeby a po nanesení stěrky přitlačit na fasádu. První vrstva desek se vkládala na 
takzvanou patní lištu – plechový profil vodorovně ukotvený hmoždinkami do zdiva v požadované 
výši. Další den se desky kotvily speciálními talířovými hmoždinkami, které se vkládaly do předem 
vyvrtaných otvorů v minerální vatě a ve zdivu. Po ukotvení byla na desky nanesena vrstva řídké 
difuzní stěrky, která se zatřela do desek. Po jejím zavadnutí byla deska připravena na nanesení 
difuzní stěrky a ihned do stěrky byla vtlačena válečkem nebo zednickou lžící perlinka – síťovina 
zpevňující po zatvrdnutí stěrky povrch izolace. Rohy byly ztuženy rohovkami – profilem, na který 
je přikotvena perlinka. Stejně tak bylo třeba zpevnit plochy kolem rohů oken. Tam byly vkládány 
pruhy perlinky šikmo pod úhlem 45°, aby se zabránilo praskání omítky v rozích oken. Následující 
den byla pro zpevnění podkladu pod probarvenou omítku aplikována druhá vrstva difuzní stěrky. 
Takto připravený podklad odolá i silnému krupobití, což se nedá říci o systému s jednou stěrkou. 
Po vyzrání se nanesla již probarvená omítka, před kterou ale bylo třeba napustit vyzrálou stěrku 
zabarveným penetračním nátěrem. Oplechování parapetů oken a ostatní klempířské a natěračské 
práce se prováděly po dokončení druhé stěrky, před aplikací penetračního nátěru a probarvené 
omítky. V poslední době někteří výrobci aplikují do probarvené omítkové směsi nanočástice, které 
podporují samočistící schopnost omítky a výrazně prodlužují její životnost. V našem případě byl 
na modlitebně použit systém firmy Baumit Nanopor. Oplechování, dešťové okapy a svody jsou 
z titanzinkového plechu, který nerezaví a není třeba natírat. 
Práce byly provedeny v nadstandardní kvalitě při skutečných nákladech ve výši 486 098 Kč včetně 
DPH. Oproti uzavřené smlouvě byla fakturace nižší o 110 980 Kč.
Na zhotovenou fasádu navazuje nově vydlážděný a upravený dvorek vedle modlitebny. Tuto akci 
provedla nákladem 105 000 Kč stavební firma Jiří Kolařík, která po vydláždění dvorku provedla 
rovněž zakončení fasády soklem v částce 5 980 Kč.
Samostatnou stavební akcí byla zásadní oprava bytu číslo 6 ve 2. patře. I v tomto případě byla do-
davatelem firma Jiří Kolařík. Kompletní oprava tohoto bytu byla provedena v tradičně velmi vyso-
ké kvalitě celkovým nákladem 394 861 Kč.
V souvislosti s uplynulým rokem 2015 vyjadřuje staršovstvo velké poděkování a vděč-
nost všech členům a přátelům sboru za jejich obětavost. Tuto obětavost chápeme jako vý-
raz sounáležitosti nejen s naším sborem, ale i s pražským seniorátem a celou naší církví.
Na rok 2016 předkládáme takřka vyrovnaný rozpočet. Příjmy celkem činí 1 880 000 Kč, výdaje 
1 878 224 Kč.
Ze jmenovitých akcí uvádíme opravu varhan ve výši 100 000 až 150 000 Kč, připojení menšího ne-
bytového prostoru k bytu číslo 11 ve 4. patře a běžnou provozní opravu bytu po naší domovnici 
paní Bártové, která se stěhuje mimo Prahu.
Neinvestičním úkolem hospodářské rady a staršovstva pro letošní rok bude příprava studie 
„Rekonstrukce druhého nadzemního podlaží sborového domu“. Cílem rekonstrukce tohoto 
prostoru s kruchtou je zásadní zlepšení jeho úrovně jak po stránce estetické, tak i funkční.

Ladislav Janeček a Hospodářská rada sboru 
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„S radostnou tváří, s jasným čelem a dych-
tivým vzezřením šel na smrt, nelekaje se ohně, 
muk ani smrti. Žádný ze stoiků nepodstoupil ji 
nikdy s tak stálou a pevnou myslí. ... Tak sko-
nal tento muž znamenitý a slavný ve všem 
kromě víry. Viděl jsem jeho konec i jeho jed-
nání ... zemřel co pravý filosof.“ Italský huma-
nista Poggio Bracciolini, který se stal svědkem 
po sledního přelíčení s Jeronýmem Pražským 
a jeho upálení, byl také poslední, koho uchvá-
tila Jeronýmova velmi talentovaná a bouř-
livácká mysl. Ještě v den jeho smrti o něm 
napsal obsáhlý dopis. Kdo to ale byl mistr Je-
roným, Husův žák a mladší přítel, osobnost 
nesnadná a nevystihnutelná? 

Jeroným vystudoval teologii, na rozdíl od Jana 
Husa se však knězem nestal. Většinu života 
prožil v Praze, pokud ho zrovna jeho nepo-
kojný duch nehnal světem. Víra v Husově a Je-
ronýmově době byla často propojená s poli-
tikou, jak se to ostatně projevilo o nemnoho 
později, kdy se v českém království od šermo-
vání slovy přešlo k ranám mečem a cepem. 

V slovních půtkách i ve veřejných akcích se Je-
roným cítil jak ryba ve vodě! Vystupoval roz-
hodně proti odpustkům. Pořádal maškarní 
průvod, při němž jel na voze student převle-
čený za prostitutku, ověšený falešnými papež-
skými bulami, které se pak slavnostně spálily. 
Vzápětí v přestrojení za chudého apoštola se 
na oslíku vydal za Václavem IV. na hrad Žeb-
rák, aby ho usmířil a pobavil. Ale kolo dějin se 
roztáčelo tak prudce, že lidem mrznul smích 
na rtech – tři popravené mládence z bou-
ří proti odpustkům označil Jeroným veřejně 
za mučedníky, velmi razantně se stavěl proti 
obrazům. 

Víra je něco, co se nedá spoutat řetězy. Při své 
cestě na východ se Jeroným seznámil s pra-

voslavnými, přičemž se choval tak, že je dnes 
spolu s Husem svatým Pravoslavné církve 
v českých zemích (poklekl a uctil pravoslavné 
ikony a přijal i svátost oltářní podle východní-
ho ritu, tedy pod obojí). Možná dokonce Jero-
nýmovo poznání východní církve a její liturgie 
přispělo k požadavku, který se zanedlouho ší-
řil českým královstvím: Kalich všem... 

Ne vše se dá s odstupem šesti set let hodnotit 
jen kladně. Jeroným byl spolu s Husem iniciá-
torem Dekretu kutnohorského, který zname-
nal odchod cizích profesorů i studentů, což 
sice mělo za následek krátkodobý vzestup 
teo logie, která v českém království spoluurčo-
vala i politické dění, ale i dlouhodobý úpadek 
celé Karlovy univerzity.

Ale Jeronýmův život se již chýlil ke konci – či 
k svému vyvrcholení? Ve snaze pomoci Huso-
vi míří do Kostnice. Do bran města vstupuje 
4. dubna 1415. Když však zjišťuje situaci, již 
9. dubna prchá, u hranic je rozpoznán, zatčen 
a 23. května v okovech znovu přivezen do 
města. Vězení je tak tvrdé, že hrozí nebezpe-
čí, že zemře dříve, než bude moci být upálen. 
Poté, co v plamenech vyznavačsky umírá Hus, 
se koncil soustředí na Jeronýma. Stejně jako 
tomu bylo u Husa, nejvíce mu přitápějí čeští 
odpůrci. Naproti tomu někteří vynikající teo-
logové té doby se snaží Jeronýma přesvědčit 
k odvolání. Odvolání kacíře je větším trum-
fem, než jeho smrt. Jeroným, na jednu stra-
nu zastrašen, na druhou ovlivněn přátelským 
chováním a zájmem některých svých soudců, 
se naklání k odvolání a v průběhu září 1415 se 
postupně víc a více zříká koncilem odsouze-
ných Husových a Wiclifových „bludů“. I po od-
volání však zůstává ve vězení. V Praze se v té 
době již domnívají, že byl také upálen, zmiňují 
ho v protestu a oslavují spolu s Husem. Proces 
dále pomalu probíhá a při slyšeních v květnu 
1416 dostává Jeroným naposledy slovo. Jeho 
postoj je najednou úplně jiný. Pronáší řeč, kte-
rá v mnohých zanechává trvalý dojem: Jero-

JERONÝM PRAŽSKÝ, 
SVĚDEK PRAVDY



21

ným zde nechá mluvit své svědomí a lituje 
toho, že se strachem nechal donutit k potupe-
ní knih Jana Wiclifa a k odsouzení Jana Husa 
i jeho učení.

Další historie je nám dobře známa – Jeroným 
je definitivně odsouzen 30. května 1416 a pře-
dán světské moci. Ještě cestou na popraviště 
zpívá zbožné písně a modlí se. Poslední Je-
ronýmovy věty jsou „Do tvých rukou, Pane, 
odevzdávám svoji duši“ a „Bože, Otče, odpusť 
mi mé hříchy, neboť víš, že jsem tvou svatou 
pravdu velmi miloval“. 

Co zbývá z Jeronýmova odkazu po 600 le-
tech? Vzpomínka na to, že Jeroným byl spo-
lu s Husem uctíván v utrakvistické době jako 
národní patron (svátek měl 7. července, těsně 
po Husovi). Několik obrazů a pamětních min-
cí z různých dob, pamětní deska na údajném 
rodném domě v Řeznické ulici naproti Novo-

městské radnici, dobré dílo Františka Bílka. 
Akademický spolek Jeroným, Jerome House, 
což je ubytovna v místě bývalé bohoslovecké 
koleje v ulici v Jirchářích, a dodnes fungující 
Jeronýmova jednota. To je jakási dohasínající 
evangelická tradice. 

Vysoká inteligence i skvělé rétorické schop-
nosti byly Jeronýmovi současně požehnáním 
i prokletím. A tak zřejmě po šesti stech letech 
mluví i k současnosti – mimořádně nadaný 
člověk, pohyblivý Evropan, rozervaný vagant-
ský intelektuál, který budí skandály všude, 
kam přichází, zrádce ze strachu, který ale na-
konec zrazuje svou zradu a stává se svědkem 
pravdy. Zanedlouho – 28. května tohoto roku 
– si evangelíci v Praze budou výročí smrti mis-
tra Jeronýma připomínat. Stane se inspirací 
i nám?

Mikuláš Vymětal

PŘEČETLI JSME ...

Člověk má z váhavých či obojetných (či chybějících) vyjádření některých církev-
ních představitelů k uprchlické krizi pocit, jako kdyby Ježíš na otázku po nejdůleži-
tějším přikázání v Mk 12, 28 odpověděl: „Největší přikázání je toto: pečlivě dbej na 
kvalifikovaný odhad strategicko-politických a kulturně sociálních dopadů svého 
chování ve střednědobé a dlouhodobé perspektivě.“ 
Výzvu ke hře na amatérského prognostika ale v Písmu nenajdeme. Opakovaně je 
zdůrazňován význam pomoci lidem v nouzi, podobenství o milosrdném Sama-
ritánu pak výslovně naznačuje, že tato výzva jde napříč kulturní a náboženskou 
spřízněností. 
Současná uprchlická krize jistými rysy připomíná známý paradox. Úzkou lávku, 
položenou na zemi, snadno přejdeme. Zvednuta do výšky 10 metrů se stane ne-
překonatelnou překážkou. Pokud se pokusíme o přechod, jistě spadneme. Proč? 
Protože se maximálně snažíme nespadnout. 
Pokud se prioritní snahou současné Evropy stane křečovitý boj „za zachování kla-
sických evropských hodnot“, ve jménu tohoto boje budou právě tyto hodnoty po-
šlapány a Evropa nutně prohraje boj za udržení čehosi, co už nemá. Pokud bude 
pro křesťany prioritou život v duchu evangelia (i za cenu rizika „ztráty identity“), 
nejen že zvolí správnou cestu, ale ještě mimoděk zachrání klasické evropské hod-
noty. Mt 16, 25: „Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však 
ztratí svůj život pro mne, nalezne jej“. 

MUDr. Petr Pavlíček
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ÚŘEDNÍ HODINY VE FARNÍ KANCELÁŘI

                                                             středa 8.00 – 12.00  a 13.00 – 18.00 
pátek 8.00 – 12.00

Návštěvu v jinou dobu možno domluvit telefonicky (274 811 226, 737 876 283)
nebo e-mailem (strasnice@evangnet.cz).

VZPOMÍNÁME

VLASTA PÁLENÍKOVÁ 
…. Do Prahy jsem přišla z Ostravy studovat 
na Karlovu univerzitu přírodní vědy, hodně 
mě zajímaly kameny. Po zavření VŠ jsem pra-
covala a dostudovala až po válce. 
…. Nejprve jsme měli problémy s Němci 
a pak s komunisty. Manžel byl právník, já re-
daktorka. Do strany jsme odmítli vstoupit, 
takže jsme si užili práce v beskydských lesích, 
káceli stromy, odvětvovali je. Pak jsem tam 
pracovala ve Špindlerově Mlýně jako provo-
zářka a manžel jako účetní na Špindlerově 
boudě. 
…. Já co jsem se pohybovala mezi skauty, tak 
to byli opravdu lidé morálně velice silní a ne-
poddávali se žádným smutkům nebo nějakému trápení. Stala jsem se první a vlastně dosud jedi-
nou kapitánkou vodních skautek.
…. My jsme byli prastarý evangelický rod ve většinově katolickém kraji. Předci chodili na boho-
služby, které se konaly tajně po rodinách. Když dcera Jana odešla na sbor v Dambořicích, zamířila 
vlastně do kraje svých předků. Syn Vláďa, i když je inženýr, tak si udělal zkoušky, obdržel ordinaci 
a některé neděle káže. A vnuk jde také tou cestou.
…. jsem Pánu Bohu moc a moc vděčná za všechno to, co jsem prožila, i když jsme někdy měli vel-
mi těžké doby. Vždycky jsem věděla, že Pán Bůh je blízko. Z toho, co jsem v životě prožívala, mě 
nebolí vůbec nic, leda to, co jsem udělala já špatně. Na to, čím jsem musela nedobrovolně projít, 
se dnes už nedívám jako na křivdu, ale jako na určitý životní zážitek. A tak děkuji Pánu Bohu za celý 
svůj život.

Z rozhovoru pro sborový dopis 2012 (upravil Jan Balcar)

JÍDLO PRO LIDI BEZ DOMOVA budeme připravovat na kruchtě našeho sboru 
v těchto dnech: 5. května, 30. června,  3. srpna, 15. září a 22. září.

Potraviny pro POTRAVINOVOU BANKU budeme sbírat při bohoslužbách na neděli 
s VSS 13. března a na neděli Svatodušní 15. května.
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SBORU

Pokřtěni byli:
David Nečas
Kvido Bartošík
Jindřich Pavlíček

Zemřely:
Ivana Jilemnická
Carmen Sobotová
Vlasta Páleníková

Počet členů sboru k 1. 1. 15  ............ 750
Přírůstky  ............................................................. +3
- křtem  ................................................................... 3
- přístupem  .......................................................... 0

Úbytky  ............................................................... -59
- úmrtím  ................................................................ 3
- stěhováním  ....................................................... 1
- revizí  .................................................................  55 

Počet členů sboru  k 31. 12. 15  ......  695

PhDr. IVANA JILEMNICKÁ
Když nás někdo opustí ve 62ti letech, zvedáme nechápavě obočí. Počtem let, který v naší lidské 
domýšlivosti považujeme skoro za samozřejmý, život Ivany naplněn nebyl. Čím tedy? Na to není 
nikdy u nikoho jednoduché odpovědět, ale asi všichni cítíme, že prožila hodně bolesti. Z výletu do 
Paříže se Ivana před lety narychlo vracela pochovat svého tragicky zemřelého syna. O pár let poz-
ději utrpěl manžel Ivan vážná zranění a před třemi lety ovdověla. Ivaně a její milované dceři Emě se 
tak z lidského pohledu bořil svět před očima. Kde brát v takové chvíli sílu?

Paul Claudel kdysi řekl, že Kristus nepřišel na svět, aby kříž odstranil, ale aby se na něj nechal při-
bít. Ivaně se dostalo daru pochopit tento obrovský paradox víry, a snad proto prošla vším svým 
lidským utrpením, vpravdě jo-
bovského rozměru, nezlomena 
ve víře v Boží lásku, naopak ješ-
tě posílena ve svém spolehnutí 
na vzkříšeného Krista.

Tím, všem nám kolem, vydala 
tato nesmírně kultivovaná, na-
pohled slabá až křehká žena, 
velmi silné svědectví. Její život 
mezi námi bylo vlastně jedno 
velké kázání beze slov. Kázání 
o skromnosti, pokoře, nepro-
sazování sebe sama, tichosti 
a schopnosti naslouchat dru-
hým. 

Z rozloučení ve strašnické 
modlitebně (Jan Balcar)
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13. 3. neděle 10.00 výroční sborové shromáždění
20. 3. neděle 9.00 Květná, bohoslužby s Večeří Páně

15.00 velikonoční sborové odpoledne s koncertem
24. 3. čtvrtek 19.00 čtení pašijí
25. 3. pátek 17.00 Velký Pátek, bohoslužby s Večeří Páně
27. 3. neděle 9.00 Vzkříšení, bohoslužby s Večeří Páně
2. 4. sobota 15.00 svatba Kristýny Klinecké a Tomáše Křiváčka

28. 4. - 1. 5. konfirmační víkend (Horní Čermná)
7. 5. sobota svatba Emy Jilemnické a Matěje Medka

13. 5. pátek 17.00 konfirmační zkouška
15. 5. neděle 9.00 Boží hod svatodušní, bohosl. se křtem, konfirmací a VP

19. - 22. 5. 2. zasedání 34. synodu ČCE (Praha)
27. - 29. 5. pá – ne víkend Nedělní školy

26. 6. neděle 9.00 konec školního roku, bohoslužby s Večeří Páně
2. - 11. 7. tábor strašnické Nedělní školy (Vysoká Srbská)
7. - 13. 8. hory mládeže (Křížlice)

4. 9. neděle 9.00 začátek školního roku, bohoslužby s Večeří Páně
23. - 25. 9. pá – ne sborový víkend v Chotěboři
7. - 9. 10. pá – ne Sjezd nejen evangelické mládeže (Třebíč)

KALENDÁRIUM 

PRAVIDELNÁ SETKÁNÍ VE SBORU
neděle   9.00 bohoslužby pro děti i dospělé 
pondělí 18.00 „Bible pro dnešek“ (čtrnáctidenně)
středa 14.00 setkání starší generace
středa 16.30 konfirmandi
středa 18.00 mládež
čtvrtek 16.00 mladší i starší děti
čtvrtek 18.00 porada Křesťanské služby (1x měsíčně)
čtvrtek 19.30 staršovstvo (1x měsíčně)
čtvrtek 20.00 příprava učitelů Nedělní školy (1x měsíčně)
pátek 19.30 „Pátečníci napříč generacemi“


