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Alfa a Omega

Zpravodaj Farního sboru
Českobratrské církve evangelické
v Praze 5 - Smíchově

Úvodník
Plný Ducha svatého vrátil se Ježíš od Jordánu; Duch ho vodil po poušti čtyřicet dní
a ďábel ho pokoušel. V těch dnech nic nejedl, a když se skončily, vyhladověl…
L 4,1–13
Vstupujeme do postního období a postní období je doba, která nám
připomíná, že celý náš život směruje k setkání s Bohem tváří v tvář. Cílem postního
období je tedy přivádět nás k vlastní tváři, abychom takto nacházeli Boha tváří
v tvář.
Poušť je symbolem postního období, je symbolem procesu nacházení
vlastní tváře. Evangelium nahlíží ten proces příběhem pokušení Ježíše na poušti.
To pokušení, které k Ježíši přichází je totiž podobné, které známe z vlastního života.
Jsou to zvláštní pokušení, jako by byl Ježíš pokoušen dobrem: „Kdybys
učinil z těchto kamenů chléb, koho všeho budeš moct nasytit!“ To je téma, které
máme i na jednání staršovstva každoročně na stole: „Kdybychom mohli všem
dát chléb, určité bychom pomohli. Třeba by se vrátili k Bohu. Třeba by věřili
a důvěřovali, že se postará o každou naši nouzi. Učiňme z těchto kamenů chléb pro
chudé!“
Dalším pokušením je pokušení k moci. Ale ne ve smyslu politické moci.
To, čím je Ježíš pokoušen, je jakoby jiného řádu. Představte si hodnoty, které káže
Ježíš. Představte si, že by se dostal do čela všech království světa. Že by svět měl
spravedlivého vládce, který by měl absolutní soucit. Takovou moc že by Ježíš
dostal? To je veliké pokušení. Ani ne v té moci; ale v tom, získat ji nelegitimním
způsobem. Zlo se tváří, že má moc dovést člověka k tomu, aby mohl udělat něco
významného a dobrého. (Jestli chceš něco změnit, musíš hrát naši hru, dostat se
na vrchol, a pak můžeš věci změnit. Abys mohl udělat něco dobrého, tak nejdříve
musíš trochu porušit pravidla hry. Budeš se mi klanět.)
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A to poslední pokušení, jako by kopírovalo Kristův kříž. „Vydej se do Boží
dobroty. Boží anděl se o Tebe postará. Skoč a důvěřuj Otci, který tě poslal, kvůli
kterému jsi přece přišel.“
Jako by všechna ta pokušení symbolizovala něco dobrého. Nejsou to věci,
které bys zneužil pro sebe. To dobré však se nám představuje zlým způsobem. Jako
by to, co je blízko dobru, přicházelo ze špatného směru.
Tady vidíme pokušení pouště: iluze dobra a skutečnost jsou si tak blízko
u sebe, že je nemožno je rozeznat. Taková fata morgána.
Tak to je v životě: jsme nejzranitelnější tam, kde chceme dobro.
Ta poušť, kterou procházíte v životě, má různé podoby. Jinak je pokoušen
zedník a jinak právník, jinak farář, jinak malíř. Po každém se chce něco jiného.
První krok na té poušti je přestat se srovnávat, přestat chtít život někoho
jiného, ale chtít svůj vlastní. A ještě odvaha k důvěře, že v tom životě bude dostatek
světla, byť se v našem životě setkáváme s množstvím temnot. Temnot, které budou
specifické a osobité.
První krok je poušť samotná – jako prázdnota a jako možnost. První krok
je poušť, po které nám naproti kráčí Kristus. Kristus kráčí naproti ne jako pán, ale
jako bratr, jako podoba života, do které jsme povoláni. Podoba života, do které
máme dorůst, abychom byli Božím obrazem, abychom byli Boží podobou. A tahle
tvář bude jiná pro každého z nás, ale bude rozeznatelná.
Jsme povolání k tomu, abychom našli svou vlastní tvář. Abychom se
postavili tváří v tvář těm pokušením, které jsou v hloubce našich životů. Abychom
se s Boží pomocí dokázali s nimi utkat. Abychom se dokázali utkat s tím, co si
neseme životem, z dětství, dospívaní nebo ze situací, kdy jsme nějaké zlo působili.
Dokud je nezpracujeme, tak naše tvář nebude celá.
Postní období je chvíle, která pomáhá být více v kontaktu s naším vnitřním
životem a více v kontaktu s Bohem. Připomíná poušť jako samotu. Samotu, kterou
známe, kdy se ztiší hlasy a dostaneme prostor, abychom se soustředili na to, co je
v tuhle chvíli pro náš život nejdůležitější. V každé životní etapě to může být něco
jiného.
Ať je tedy postní období čas, který nepromarníme. Nepromarníme možnost
najít možná jen jednu věc, jeden schod, jeden krok, který je skutečný a který nás
povede k trochu větší celosti, k trochu větší radosti, k trochu většímu pokoji.
Je to příprava na Velikonoce. Být k sobě blíž. Pozvání na pouť, pozvání
k růstu lásky, abychom byli celí a abychom se mohli setkat s Bohem tváří v tvář.
Maroš Klačko
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Vážení čtenáři,

vzhledem k tomu, že toto číslo sborového časopisu by mělo vyjít týden před letošním
výročním sborovým shromážděním, je nejdůležitějším textem tohoto čísla výroční
zpráva o životě a práci našeho sboru v uplynulém roce. Hlavním autorem této zprávy
je bratr kurátor Aleš Kratochvíl. I když pro většinu aktivních členů sboru tento text
nepřinese nic převratného, věříme, že před jednáním a hlasováním výročního zasedání
podnítí zájem i o další směřování našeho společenství.
K tématu jednoho již dříve předneseného kázání se v úvodníku tohoto čísla
vrací náš bratr farář Klačko. Jde o příběh pokoušení na poušti z Lukášova evangelia,
k němuž se ještě vrátím. Jistě zajímavý je obsáhlý rozhovor sestra Kopecké s manželi
Krupovými. Sestra Žofie Vobrová nás zve na procházku nejen předjarním okolím sídla
našeho sboru, ale hlavně také do evangelické minulosti tohoto koutu Smíchova. Cenné
jsou i její anotace několika knižních titulů s tematikou nám blízkou. Hudební pozvánky
Dana Mikoláška jistě také potěší.
Poněkud mimo program mi dovolte vrátit se k tématu, jež otevřelo předvánoční
číslo našeho sborového časopisu. Několik textů se v něm zabývalo textem takzvané
Istanbulské úmluvy (IÚ), jež se zabývá především problémem násilí páchaného na
ženách a nutností tento problém řešit. Tento dokument vyvolal – zdánlivě kupodivu –
řadu otázek a pochybností, a to i v našem sboru; proto se staršovstvo rozhodlo zabývat
se jím na lednovém výjezdním zasedání v sobotu 12. ledna. Jednání staršovstva a hostů
nedošlo k nějakému jednotícímu stanovisku, takový cíl ani nesledovalo. Ukázalo se však,
že téma samo ušlechtilé a z křesťanského hlediska zcela jednoznačně akceptovatelné
je problematizováno především způsobem, jakým je v předmětném dokumentu
prezentováno.
Jako občané své země se považujeme za rovnoprávné před zákonem, jako
křesťané se považujeme za jedinečné bytosti rovné před zákony Božími. Ale podle
IÚ jsme historicky predestinováni nerovnými mocenskými vztahy, které vedly
k diskriminaci žen ze strany mužů – což je ovšem jen varianta marxistického třídního
antagonismu.
Úmluva rovněž zavádí kategorii takzvaného „genderu“ – velmi vágně vymezený
pojem („sociálně ustanovené role chování, jednání a vlastnosti, které příslušná
společnost pokládá za odpovídající pro ženy a muže“).
Co je rovněž znepokojivé – celá Úmluva se vydává za něco axiomaticky
náležitého a správného, čímž vyvolává dojem, že jakákoli výhrada k sebemenší
podrobnosti je projevem sklonu k násilí vůči ženám, ne-li přímo jeho aktem. A tudy
se blížíme k paralele s pokušením na poušti. Zlo se tváří, že má moc dovést člověka
k tomu, aby mohl udělat něco dobrého – ale za cenu „porušení pravidel hry“. Ano: iluze
dobra a skutečnost jsou si často tak blízko sebe, že je těžko je od sebe rozeznat. Do dobra
(či iluze dobra) je vždy snadno něco přimísit.
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Smíchovský sbor v roce 2018

Výroční zpráva o životě a práci farního sboru ČCE v Praze 5 – Smíchově
Stejně jako několik let předcházejících, i letos jsme ve sboru hodně času trávili nad
přípravou rekonstrukce kostela. V zimě jsme vybrali vítěze soutěže na zhotovení
projektu, kterým se stal Ateliér MCA. Výroční sborové shromáždění pak tuto volbu
staršovstva potvrdilo a po šesti letech tak konečně máme odborného partnera, se
kterým budeme utvářet budoucí podobu našeho místa setkávání tak, aby to byl
prostor odpovídající dnešním potřebám našeho sboru, kde se budeme cítit dobře
jak my domácí, tak naši hosté.
Neplánovaně, avšak s o to větší vděčností jsme přijali zprávu, že do území,
které má projekt řešit můžeme zahrnout i prostory v prvním patře bytového domu,
které od roku 1978 obývala rodina Voříškových. Máme tak novou sborovou kancelář
a též zázemí pro hudebníky a výhledově i byt pro kostelníka, který nám stále trochu
chybí, přestože většinu údržbových prací obětavě obstarává Ladislav Wagner.
V současné době jsou v budoucím kostelnickém bytě ubytováni dva zahraniční
dobrovolníci – Sina z Německa a Carlos ze Španělska, kteří k nám přišli v rámci
evropského programu Erasmus plus a pomáhají bratru faráři s jeho sborovou
agendou.
Připomínkou na dobu bez stálého faráře pro nás bylo jarní období, kdy
náš bratr farář odcestoval na tříměsíční studijní pobyt do Izraele. Během této
doby se neformální administrátorkou našeho sboru stala farářka partnerského
hvozdnického sboru Vendula Glancová.
Za zmínku ještě stojí zářijový desetidenní sborový výlet do Chorvatska
na ostrov Hvar, kterého se pod vedením bratra faráře zúčastnily rodiny s dětmi
a někteří senioři.
Sborové statistiky se z dlouhodobého průměru výrazným způsobem
nikterak nevychýlily. S radostí jsme mezi sebe přijali Marka a Markétu Hudcovy,
Matouše Roskovce, manžele Šírkovy a Markétu Taberyovou. Naše společenství žel
opustily sestry Jindra Fahounová a Milada Kábrtová.
Hodiny náboženství pro děti byly vzhledem k několikaměsíčnímu
studijnímu volnu faráře Maroše Klačka ukončeny už v březnu a pokračovaly od
září přípravou experimentální pohybové Vánoční hry, které se účastnilo 8 dětí.
Šlo o metaforu života člověka od „před narození“ až po „po smrti“. Příběh každé
postavy psaly samy děti. ke každé z nich přicházel Ježíš jiným způsobem.
Na pořadu biblických hodin bylo ze začátku roku čtení různých částí
Pavlových epištol. Od září se soustřeďujeme na posupné čtení Lukášova evangelia.
Alfa a Omega č. 89
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Návštěvnost je sedm až deset lidí.
Nedělní škola se konala v závislosti na přítomnosti dětí na bohoslužbách
zhruba jednou až dvakrát za měsíc. Témata pro hodiny jsme čerpali ze Skutků
apoštolských. Od září se tým učitelů nedělní školy rozrostl na osm členů. Doufáme,
že v budoucnu se zvýší také počet dětí, které nedělku navštěvují.
V azylovém domě Ezer probíhají každotýdenní setkání se dvěma dětmi. Od
září je náplní setkání hra na kytaru.
Z pravidelných akcí proběhlo jak lednové výjezdní sborové zasedání,
tentokrát na Hvozdnici, adventní večeře „Stalo se v Hürtgenwaldu“ a stejně tak
jsme slavili dvojjazyčné bohoslužby s pražským německojazyčným sborem. Díky
našim dobrovolníkům k pravidelným konverzačním hodinám v německém jazyce
přibyly nově i lekce španělštiny. Díky neutuchající obětavosti a postupem času
také profesionalitě našich sester Evy Mikoláškové, Marcele Vydrželové, Zuzany
Richterové a dalších pokračujeme v přípravách občerstvení pro bezdomovce.
Sborovou administrativu v dubnu od Marcely Vydrželové převzal Benjamin
Roll. V doplňovacích volbách do staršovstva se jeho druhým náhradníkem stal
dlouholetý bývalý kurátor i místokurátor Saša Čáp. Dík iniciativě bratra faráře
máme od listopadu nové webové stránky i sborový Facebook.
Zástupci všech partnerských organizací v rámci platformy Sousedění se
setkávají jednou měsíčně. Vrcholem společných aktivit byla organizace sousedských
slavností „Zažít město jinak“ v parku Na Skalce. Náš sbor se prezentoval výstavou
ideových projektových návrhů na stavbu našeho kostela ze začátku minulého století
společně s prezentací tří finalistů architektonické soutěže o rekonstrukci interiéru
ze začátku tohoto roku.
Děkujeme za varhanní doprovod při bohoslužbách. Stálou sestavu – Libuška
Nývltová, Pavlína Krupová a Josef Coufal – příležitostně posílili Alžběta Johánková
a bratr Hrudka. Generální oprava varhan nebyla dokončena pro nemoc varhanáře.
SPZ fungují víceméně v obvyklém režimu – cca 35 zkoušek s malou
průběžnou personální obměnou. Několikrát jsme oživili bohoslužby – především
nácvikem nových písní a doprovodem vysluhování večeře Páně.
Nejnáročnější projektem byla Noc kostelů, kdy jsme se spojili s dalšími
dvěma sbory a Vinohradským symfonickým orchestrem k provedení Dvořákova Te
Deum.
Letní soustředění se uskutečnilo opět v Pusté Rybné.
Při Květné neděli jsme se snažili navázat na obdobnou akci z předešlého
roku a pokračovali v úsilí o větší propojení aktivit dětí a činnosti SPZ.
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Radost nám udělal také zájem o tradiční vánoční nešpory, jejichž hlavním
hudebním vstupem byl výběr z Chvály koled Benjamina Brittena.
Pro několik dalších akcí jsme poskytli pronájem sborového prostoru. Je
to jedna z důležitých forem využití chrámu, na kterou je pamatováno i plánování
úprav a změn užití stávajících sborových prostor.
V sobotu 9. června jsme podnikli tradiční sborový výlet, tentokráte do
Posázaví. Společné putování jsme zahájili prohlídkou známého hradu Český
Šternberk. Poté jsme se přesunuli do obce Sázava, kde jsme se v nedávno otevřeném
Centru sklářského umění mohli seznámit se základy sklářského řemesla. Prohlédli
jsme si rovněž zdejší rozsáhlou sbírku moderního skla a pozorovali skláře přímo
při jejich náročné práci. Po obědě jsme zavítali do bývalého kláštera benediktinů
spojeného s postavou svatého Prokopa. Na zpáteční cestě jsme učinili malou
přestávku v obci Rovné u Stříbrné Skalice, kde na nás čekal další z malebných
románských kostelíků.
A co říci závěrem? Snad ocitovat část z jednoho článku našeho časopisu
Alfa a Omega:
„Po šesti letech dlouhých diskusí, mnoha porad a setkání, dvou anket, několika
usnesení, osobních i společných vítězství a proher, můžeme díky všem, kteří
dokázali oddělit věci podstatné od těch služebných a případných říct, že jsme
jako společenství stolu Kristova obstáli. V neděli si po příchodu do kostela stále
podáváme ruku, sedáme vedle sebe v lavicích a před večeří Páně se zdravíme
pozdravem pokoje a díváme se přitom do očí, a to je to podstatné“.

Rozhovor s manželi Krupovými

Rodina Krupova, Honza, Pavlína a jejich tři děti Honza, Vojta a Kačka, přišla do našeho sboru
přibližně před pěti lety a stala se nepřehlédnutelnou součástí sborového života. V tomto
čísle vám přinášíme rozhovor s Honzou Krupou, ale je to vlastně rozhovor i s Pavlínou, byť
o Honzovi.
Honzo, dlouho jsi žil na Moravě a přibližně před pěti lety jste se s rodinou přestěhovali do
Prahy. Jak jste prožívali takovou zásadní změnu, místo Ostravy Praha?
Pro mě a Pavlínu to byl tak trochu návrat, protože jsme po svatbě už v Praze bydleli. Do
Ostravy jsme se přestěhovali v roce 2003 a byli tam do roku 2013, kdy mě oslovili v Armádě
spásy, abych dělal národního ředitele sociálních služeb. A to se dá řídit asi jen z Prahy, takže
jsme to s Pavlínou vzali jako takovou cestu nebo úkol, nad kterým nebyla nějaká velká
debata nebo přemýšlení. Trochu náročnější to asi bylo pro děcka, moc se jim nechtělo kvůli
kamarádům. Mínus pro nás všechny bylo to, že jsme odcházeli ze sboru, ve kterém jsme se
cítili dobře a měli jsme to tam rádi, navíc jsem byl kurátor. Kromě toho všechny příbuzné
máme na Moravě, takže jsme šli dál i od rodiny. Ale můj taťka říkal: „Podívej, Praha je lepší
Alfa a Omega č. 89
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než Amsterodam, Amsterodam je lepší než Londýn, Londýn je lepší než New York.“ Praha
není zas takový konec světa a na Moravu se dá bez problémů zajet.
Stěhování do Prahy bylo spojeno s tvou prací v Armádě spásy, kde pracuješ s bezdomovci. To je
sociální skupina, která je společností vnímána spíše negativně. Co tě vedlo k volbě právě tohoto
povolání? Vnímáš to jako poslání?
Vlastně jsem ani nikdy nic jiného nedělal. Vystudoval jsem sociální práci, po škole jsem
pracoval osm let v Praze v Naději a v Ostravě jsem pak začal pracovat v Armádě spásy. Řekl
bych, že je to tam dobře nastavené v tom smyslu, že sociální práce a misijní, či duchovní
práce, jde tak nějak ruku v ruce. Práce v AS mě tak nějak zasáhla, že jsem měl pocit, že tam
chci zůstat. Působil jsem jako oblastní ředitel pro Moravskoslezský kraj, když přišla nabídka
jít pracovat do vedení sociálních služeb v Praze. Měl jsem pocit, že je to dobrá cesta v tom
smyslu, že tomu mám co dát. Přijde mi trochu vznosné říkat, že to beru jako poslání, ale
možná jo, protože se v tom cítím moc dobře a rád to dělám, baví mě to. Jsem rád, že můžu
pomáhat lidem. A jako požehnání a dobrou věc vnímám i to, že jsme v souvislosti s mou
změnou v práci zavítali do smíchovského sboru. Navíc Pavlína si našla práci, ve které je
spokojená, a i děcka si zvykly, takže to do sebe dobře zapadlo.
Podle čeho jste vybírali sbor, do kterého začnete chodit?
Honza: Jednoduše jsme to vzali podle toho, kam spadáme lokálně. Nejbližší sbor byl
na Smíchově, tak jsme začali chodit tam. I když nám přišlo, že ve sboru trochu scházejí
vrstevníci pro děcka, říkali jsme si, že tam regionálně patříme a možná tam máme být, tak
tam půjdeme. Co nás ale jednoznačně přesvědčilo, byl zážitek z vánočních nešpor v tom
prvním roce. My všichni máme rádi muziku a ten hudební prožitek byl pro nás opravdu
velmi silný. Začátek ve sboru jsme asi měli trochu vlažnější, protože moc neumíme po
bohoslužbách zůstat u kafe a povídat si.
Pavlína: Lidé ve sboru jsou ale vřelí a přijali nás.
Honza: Musím říct, že smíchovský sbor mám fakt rád. Což je trochu zvláštní, protože jsem
vlastně ostravský patriot. Ale když například v létě nejsme v Praze, lidé ze smíchovského
sboru mi chybí a moc se těším na září. Mám rád ty lidi, líbí se mi různé projekty jako třeba
Milostivé léto, nebo jak je to tady zorganizované ve staršovstvu, líbí se mi muzika, která se
tu dělá. Prostě se tu cítím jako doma. A líbí se mi, že je ten sbor vlastně docela malý, takže
se lidé mezi sebou víc znají. Přijde mi, že poslední dobou chodí trochu víc lidí a objevily se
i nějaké nové mladé rodiny.
Žil jsi v několika sborech a máš tak možnost porovnávat v souvislosti s tím, že tvůj táta je farář.
Nemáš ale tendenci s ním srovnávat jiné faráře?
Můj táta dělá tu práci dobře a je hodně orientovaný na lidi. Nevybavuju si ale, že bych
s ním srovnával jiné faráře a nemám to rád. Snažím se svého faráře vždycky maximálně
podporovat, což jsem v Ostravě, tehdy v případě Aleše Wrany, i z pozice staršího a posléze
kurátora dodržoval. Když jsme přišli na Smíchov, byl tu Ivo Mareš, kterého jsme ale zažili
jen krátce. A za Maroše jsem neskutečně vděčný. Myslím, že má obdarování nahlédnout do
textu a vyložit ho novým způsobem. Mám respekt k práci svého otce, ale neporovnávám,
protože vím, že každý je jiný.
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Jako farářské dítě jsi zažil ve sboru jiný život, než ostatní děti. Zažil jsi dětství na faře. Dokázal
bys říct, jestli ti to něco specifického oproti jiným dětem ve sboru dávalo a něco naopak bralo?
Myslím, že jsem byl drzejší a určitě jsem víc zlobil než jiné děti ve sboru. Děti farářů tehdy asi
byly víc pod drobnohledem, myšleno z pohledu sboru, takže se možná očekávalo slušnější
chování, ale nevím… Život na faře je asi trochu komplikovanější v tom, že s tátou se třeba
nejezdí na víkend. Dnes jsou faráři, kteří si umí nějaký víkend vyhradit pro rodinu, ale
taťka to dost kategoricky odmítal. Ale zas to mělo svou atmosféru. Například v Jeseníku
na faře byla kancelář součástí bytu. V kanceláři probíhala různá jednání, scházelo se tam
staršovstvo a my jsme vlastně usínali za dveřmi, kde rokovali starší sboru. Mně to soukromí
nenarušovalo, a naopak mi dělalo dobře, že tam ti lidi přicházeli.
Teď mám pro tebe takovou trochu osobní otázku. Dokázal bys říct, jestli je něco, na co jsi
v životě opravdu pyšný, a naopak něco, za co se stydíš, nebo co se ti nepovedlo?
Pyšný je takové slovo, že člověk neví, co za ním má vidět. Řekl bych, že jsem docela dobrý
v tom, co dělám v práci, ale spíš než slovo pyšný bych použil, že jsem na to hrdý. Ještě lepší
slovo je vděčný. Jsem například vděčný, že si mě Pavlína vzala, za širokou rodinu, se kterou
máme super vztahy. Na co pyšný nejsem, je to, že někdy nedokážu udržet nervy na uzdě,
a to především doma. Mrzí mě, že v práci svou cholerickou povahu dokážu opanovat, ale na
děcka občas křičím.
Pavlína: To je pravda, ale já to chápu. Když by se člověk neustále kontroloval, tak se z toho
zblázní. Pozitivní na Honzovi ale je, že si vždycky najde čas na rodinu i na mě. Záleží mu na
našich společných aktivitách, a to je důležité. Jsme hodně spolu, a to každý nemá.
Honza: Jsem rád, že se mi povedlo najít balanc mezi prací a rodinou. Práci dávám sto
procent, ale snažím se být i s děckama a rodinou.
Ptala se Ester Kopecká

Jarní vycházka kolem sborového domu

Vzadu za domem vykvetly první sněženky a já vás zvu na malou, nenáročnou vycházku,
stačí se zastavit a rozhlédnout právě při „vycházení“ z kostela. Výhled ze schodů našeho
sborového domu je nejvíc otevřený právě teď, kdy stromy jsou ještě holé, keře na krátko
ostříhané, tráva nízká…. Na rohu ulice Bieblovy a Na Doubkové stojí dva mohutné, letité
stromy, jakoby pokračování parku Na Skalce. I směrem do ulice Na Doubkové stávaly ještě
dva podobné, které svými větvemi zastiňovaly široký chodník vedoucí k vstupní brance, na
dvůr, a buď vpravo k přednáškové síni (dnes pronajaté loutkovému studiu) anebo do fary
a ke sborové místnosti. Je to zajímavá náhoda, že před půl stoletím se zde, v předsálí Křížkovy
síně, hrálo loutkové divadlo, a že stále žije v paměti lidí, jak to před pár dny potvrdila jedna
paní, moje vrstevnice, která zřejmě v naší ulici bydlí.
Náš sborový dům je novostavba z roku 1931, všechny domy kolem, jakoby
dotvářející náměstí, jsou o desítky let starší, ještě z předminulého století. Však zde kdysi
končila stará smíchovská zástavba a na horním konci ulice byla konečná stanice tramvaje.
Okolí bylo osídleno také evangelickými rodinami, jak i potvrzují staré členské
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seznamy. V neděli členové zaplnili kostel a ve všední den se děti z těchto rodin potkávaly
i v blízké škole.
Pojďme si udělat pomyslný panoramatický snímek hned na schodech našeho kostela.
Zcela vpravo je bytová vila Na Doubkové číslo jedna – patřila kdysi jednomu z iniciátorů
stavby našeho chrámu, zasloužilému členu sboru a kurátoru Filipu Křížkovi. V rohovém
domě napříč přes „náměstíčko“ (kde je prodejna potravin) bydlel učitel a kronikář sboru
Josef Pospíšil. Ví se o tom, že právě v jeho bytě našel první, krátké útočiště Dr. Bohuslav
Horák na svém útěku před zatčením. Další rohový dům, s vchodem z ulice U Santošky, ale
otáčející část fasády do ulice Na Březince si pamatujeme proto, že tam, ve 3. patře, bydlel
náš farář Jan Smetánka s rodinou. Tento dům sousedí s dalším rohovým domem, který má
ale vchod z ulice U Nikolajky. Ten býval továrnou na obrábění dřeva patřící Filipu Křížkovi,
který jej v roce 1917 prodal a žil v soukromí. Měl pak čas věnovat se svému sboru, dozoru
nad stavbou kostela, jehož slavnostního otevření se ale nedožil. Zatímco ulice U Santošky
je pojmenovaná podle dosud stojícího „zámečku“ (dnes mateřská škola) ve stejnojmenném
parku, usedlost Březinku už neuvidíme. Na jejím místě totiž stojí sbor Církve československé
husitské postavený v roce1935. Vedle vchodu do sboru je pamětní deska připomínající, že
8. ledna 1920 byla na Smíchově založena Československá církev. (V době nacistické okupace
se jmenovala Církev českomoravská).
Naše „náměstíčko“ lemuje také rozsáhlá budova základní školy s dvěma nárožími –
jedno do ulice Na Václavce. Ale stále jsem se ještě nezmínila o domě, z jehož okna v prvním
patře byl 28. září 1931 pořízen historický snímek ze slavnostního otevření „Jubilejního
chrámu Páně“ – to je ten pohled na zástup lidí s deštníky stoupající po schodech a vstupující
trojími bílými dveřmi do nově vybudovaných bohoslužebných prostor.
Na příští vycházce se vydáme za pamětními deskami na domech a památníky.
ŽofieVobrová

Knižní novinky:

Zůstat plamenem neohnutým (ed. Alena Wagnerová)
Kniha byla představena s autorským čtením v našem sboru a mohli jsme si ji zakoupit
(nedávno měla prezentaci i v Knihovně Václava Havla). Jde o dopisy Karla Hiršla
přátelům totálně nasazeným v Říši. Karel Hiršl byl v době protektorátu členem
odbojové skupiny Předvoj, která se scházela u nás ve sborové místnosti (tenkrát ve
„třídě“).
Příběhy víry (ed. Ivana Benešová)
Knihu vydala ČCE k 100. výročí naší církve. Obsahuje vzpomínky a příběhy lidí,
jaké potkáváme i ve svém sboru i jinde v církvi. V jedné kapitole vzpomíná vnučka
Zuzana na svého dědečka Ladislava Špačka, člena našeho sboru. Br. Špaček byl
tichý, ale horlivý ve svém způsobu předávání víry lidem v okolí svého bydliště
i na pracovišti. U nás jsme ho znali jako knihovníka, svůj stánek s knihami pro
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děti otevřel vždy po nedělní škole ve výklenku pod promítací kabinou v předsálí
Křížkovy síně, kde je dnes kuchyňka. Zuzanu známe z několika prázdninových
pobytů s dětmi z nedělní školy jako Zuzanu Halamovou.
Rod Rychetských (ed. Jiřina Kádnerová)
V časopise Genealogické a heraldické společnosti Genealogické listy vyšly koncem
roku k této knize dvě obsáhlé recenze. Ve stejné době nám knihu přinesla ukázat
i Jarka Jelínková. Je to nejen zajímavá ukázka, jak je možno zpracovat rodinnou
kroniku, ale je zde představen evangelický rod a s ním i tři sbory, se kterými byl
spjat, tedy Opatov, kde jsou kořeny rodu, dále Černilov, kam se část rodu přesunula,
a sbor Hradiště u Nasavrk, kam jeden Rychetský přišel jako učitel na evangelickou
školu, a kde jiný člen rodu později působil jako farář; s jeho manželkou jsem měla
možnost se setkat v Pardubicích. Čestmír Rychetský a Miloslava se věnovali práci
také na zpřístupňování archivních dokumentů souvisících s dobou po vydání
tolerančního patentu.
ŽV

Srdečně zveme

na bohoslužby na Květnou neděli 14. 4. 2019, o jejichž slavnostnější charakter se přičiní
naše děti spolu s SPZ.
DM

foto z nácviku v Libštátě (zimní soustředění)
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Pozvánka na koncert bicích nástrojů

Vážení přátelé,

opět po roce je tu koncert katedry bicích nástrojů. Téma letošního je AFRIKA
Více se dozvíte z přiloženého plakátu
Srdečně zve
Daniel Mikolášek
PS: Pro případné zájemce mám ještě i nějaké volné vstupenky. Ozvěte se mi.
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Evangelické koláčky snadno a rychle
Recept jsem v neděli slíbila Martě, posílám všem v Alfě-Omeze. Jednoduchý,
litý, krájený koláč se dá vyrobit v několika variantách, a protože si ani já vždy
na všechny nevzpomenu, je to přehled i pro mne. Základní rozpis je velmi
jednoduchý a ingredience počítám na hrnky (kelímky). Tedy – kelímek
šlehačky na šlehání, stejný objem cukru, dva kelímky mouky (polohrubé
nebo po jednom hladké a hrubé), 2 vajíčka, prášek do pečiva, pro zjemnění
trochu oleje navíc. Stačí zamíchat – mouku s práškem přidat jako poslední nalít do vymazaného pekáče; peče se asi 20 minut.
1.var.: takto; hotové posypat práškovým cukrem;
2.var.: mramorová bábovka, do poloviny těsta zamíchám kakao;
3.var.: jako bublanina s ovocem, které se právě urodilo. Poklást na těsto, pak
do trouby.
4.var.: Do těsta přidám kakao, upečené potřu marmeládou, posypu
strouhaným kokosem.
5.var.: Do těsta přidám hrubě nastrouhanou kokosovou tyčinku Margot,
upečené ozdobím citrónovou polevou z 25 dkg moučkového cukru, 2 lžic
citrónové šťávy, 2 lžic vody.
Dobrou chuť!
Žofie Vobrová
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