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ČÍSLO 95               ZÁŘÍ 2020

Alfa a Omega Zpravodaj Farního sboru
Českobratrské církve evangelické
v Praze 5 - Smíchově

Zakládejte si na tom, že budete žít pokojně, věnovat se své práci a získávat obživu 
vlastníma rukama, jak jsme vám již dříve uložili. 1 Te 4,11

Představte si, že vše to, jak věci žijeme a známe, brzy skončí.

Co byste dělali, kdybyste věděli, že život bude trvat už jenom krátce? Že bude 
následovat změna, nepředstavitelná změna, která by se klidně mohla nazvat 
smrtí, protože to bude vskutku smrt všeho toho bezpečně známého života 
a světa.

Změnili byste něco na svém životě? Dělali byste věci jinak? Uspořádali divoký 
večírek, nebo navštívili všechny přátele?

Perspektiva blízké radikální změny života je perspektivou nejstaršího textu 
Nového zákona. Pavel píše svůj dopis lidem, kteří takovouto změnu očekávají 
a vyhlížejí.

Udílí zvláštní radu: „Žijte pokojně a věnujte se své práci.“ Pokoj a kontinuita 
směru zaměstnání. Pokoj jako hlubinná důvěra a citlivost k životu. Pokoj jako 
mír vztahů a  práce, jako činorodost vycházející z  toho pokoje. To jsou rady 
Tesalonickým do období očekávání nepředstavitelného. To jsou také Pavlovy 
rady nám, když očekáváme příchod zvláštních měsíců, ve kterých se i pro nás 
budou dít neočekávané změny způsobené karanténou.

Vlastně je to už nyní pozvání aktivně žít v adventním postoji k životu. Postoji 
pokojnému, ale otevřenému novému, ve kterém se budeme muset naučit žít. To, 
co si do toho nového můžeme nakonec přenést, je právě ten pokoj.

Maroš Klačko

Úvodník
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Vážení čtenáři,
souběh více či méně nečekaných nepříjemností a  komplikací způsobil 
zdržení v  přípravě podzimního čísla Alfy a  Omegy. Jedním z  následků je 
skutečnost, že nebylo dost času na to, aby mohla sestra Masarová provést 
jazykovou korekturu tohoto čísla. Protože naprostá většina zmíněných 
nepříjemností potrefila mne osobně, musím jakožto vedoucí redaktor převzít 
veškerou odpovědnost za všecky nedostatky z toho vyplývající. Mea culpa, 
mea maxima culpa.

Teď ale k obsahu čísla, ať už bude jeho jazyková stránka jakákoli. Úvodník 
našeho bratra faráře se poněkud nepřímo zamýšlí nad možnými následky 
globální virózy, která zatím, jak se zdá, nechce ustoupit. Bratr Maroš nachází 
inspiraci v Pavlovu listu Tesalonickým.

Další článek se s  předstihem zaměřuje na listopadové čtyřsté výročí bitvy 
na Bílé hoře. Autor v  něm akcentuje především tezi, že každý výklad či 
hodnocení takové zlomové události vždy silně vypovídají nejen o  ní, ale 
i o době, kdy jsou formulovány, a ovšem také kým.

Určitě zajímavý je rozhovor sestry Kopecké se dvěma novými mladými členy 
našeho sboru, totiž s naším novým kostelníkem Kryštofem Maláčem a jeho 
partnerkou Lucií Mannovou. Jak už to k jejich věku patří, elán jim nechybí 
a jejich působení bude jistě pro sbor přínosné. Přejeme jim, ať se v něm cítí 
co nejlépe.

Nad možnostmi sbližování nás evangelíků s českými katolíky se zamýšlí bratr 
Jan Jelínek. Jako oblast, jež by nás mohla u katolíků inspirovat, uvádí častost 
vysluhování svátosti eucharistie. A  jak už jsme u  něj zvyklí, neodpustí si 
přitom drobný špílec. O vytříbenosti jeho smyslu pro humor ostatně svědčí 
i výběr anekdoty na konci čísla.

Ale úsměvné jsou i poslední dva příspěvky. Žofie Vobrová informuje o dvou 
výstavách věnovaných osobnosti J. A. Komenského, z nichž jedna už probíhá 
a zřejmě úspěšně, byla totiž o půl roku prodloužena. Je určena především 
mládeži a Učitel národů je na upoutávce vypodobněn věru vesele. (Mně to 
hned připomnělo, jak jsme někdy ve třetí třídě poněkud prostopášně zpívali 
na známý rokenrolový nápěv: „Jan Ámos Komenský, to byl machr na ženský, 
a pod vlivem rokenrolu založil obecnou školu…“ Mé mamince se to hrubě 
nelíbilo, ale když jsem tím chtěl pozlobit svého strýce faráře, rozesmál se 
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a tvrdil: „On měl legraci rád taky!“) – A vesele vypadají i naše čtyři výletnice, 
jež se rozverně nazvaly „dorostenkami“. Když si pak libují, jak se poměly 
v  restauraci dobříšského zámku, který za „totáče“ patřil svazu spisovatelů, 
říká si člověk, že před čtyřiceti padesáti lety se tam tak 
dobře nemohli cítit žádní Štollové, Pludkové a  podobní 
„korytejové“ socialistického realismu…

 Jan Horálek

400 let od Bílé hory
8. listopadu to bude rovných čtyři sta let od neslavně slavné a slavně neslavné 
bitvy na Bílé hoře. Pro Čechy se tato událost stala na celá staletí jedním 
z dějinných traumat. Přitom z evropského nadhledu i z perspektivy samotné 
třicetileté války šlo vlastně o  celkem bezvýznamnou epizodu, která pro 
české země ani nemusela mít nenapravitelné následky. Teprve vestfálský mír 
a ovšem doba následující daly Bílé hoře definitivní dimenzi; teprve pak se 
Bílá hora stala tím, čím je dodnes: symbolem tragického zlomu českých dějin.

K takovým zlomům se leckdy řadí bitva u Lipan, nejnověji bývá přiřazován 
i Mnichov. Zlomovými momenty dějin vždycky něco končí a něco začíná. 
Pro jejich hodnocení je doba předchozí i následná důležitější než zlom sám. 
Hodnotit Bílou horu tedy znamená vážit dobu „před“ a  dobu „po“. Není 
sporu o tom, že nejdůležitější zůstává ten aspekt „po“. Důležité přitom není 
jen to, co jisté dějinné období vypoví samo o sobě, ale též čím může oslovit 
dnešek.  

V nedávném kázání upozornil náš bratr farář na důležitou věc, totiž že člověk 
se při nazírání minulosti dostává pod dvojí tlak: na jedné straně před něčím 
z vnímané minulosti utíká, tím se dostává do pokušení vytěsňovat, anebo 
si z  minulosti něco idealizuje, pak upadá do pokušení nostalgie. Důležité 
je, že to neplatí jen pro minulost osobní, ale i  kolektivní. Tím se vracíme 
k faktu, že každá reference o minulosti je ovlivněna dobou, v níž se děje. To 
nás ovšem nesmí odrazovat od návratů k  dějům již vícekrát pojednaným: 
Naopak! Už proto, že s každým dřívějším pohledem zpět dostáváme zároveň 
cenné informace o době (a všech jejích kontextech), kdy byl formulován.

Je několik důležitých aspektů, skrze něž lze dobu pobělohorskou nahlížet; 
není pochyb, že letošní výročí poskytne příležitost k  uplatnění všech. Já 
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bych se však nad tímto tématem rád zamyslel z hlediska své profese: jako 
bohemista z hlediska češtiny, a jako bývalý učitel budoucích učitelů českého 
jazyka a  literatury z  hlediska takříkajíc „školského“, tedy jaksi oficiálního. 
Nesmíme zapomínat, že každý učitel je zároveň vychovatel, čili do jisté 
míry učitel občanské výchovy. O češtinářích to platí dvojnásob – při výuce 
mateřského jazyka je nutno dbát mimo jiné na dodržování jeho závazných 
norem, při čtenářské výchově učíme žáky skrze četbu poznávat svět, přírodu, 
lidi, jejich historii a snažit se chápat zákonitosti toho dění a zaujímat k nim 
stanoviska. Některá si vytvoříme sami, některá jsou předem závazná. To vše 
je také občanská výchova.

Vrátíme-li se o  tématu Bílé hory a  jejích následků, bude naše „školské“ 
stanovisko více méně jednoznačné – shrnout by je mohl výrok katolického 
historika Josefa Pekaře z jeho knihy Bílá hora: „To bylo neštěstí, neštěstí bez 
míry a  hranic.“ Z  hlediska demografického nejinak  – české země ztratily 
vice než třetinu obyvatel  – pravda, nejen přímými následky bělohorské 
porážky – ale exil nekatolíků, kteří odmítli přijmout jedinou nařízenou, tj. 
římskokatolickou konfesi, oslabil národ nadlouho, protože šlo o společenské 
a kulturní elity. Ale uplatníme-li hledisko státoprávní, už to tak jednoznačné 
nebude: vždy se najdou nějací monarchisté, kteří považují Habsburky za 
legitimní dědice české koruny, a mnozí z nich považují pobělohorskou opresi 
za legitimní potlačení stavovské rebelie. Někteří se našli v  disentu, např. 
příslušníci hnutí České děti. Jiná disidentka, Petruška Šustrová, před třemi 
lety napsala ve své rubrice v LN, jak si 8. listopadu se svým známým „připila 
na vítězství katolických zbraní na Bílé hoře, jak se to ten den sluší a patří“. 
Je možné, že si někteří lidé v  disentu ztotožnili jakýkoli záporný vztah 
k pobělohorskému dění s oficiálním stanoviskem komunistické vládostrany, 
podobně jako si dost lidí plete Jiráska se Zdeňkem Nejedlým. Ale možná 
je to projev onoho nostalgického ohlížení do minulosti, o němž mluvil ve 
zmíněném kázání bratr Klačko. Jenže nesmíme zapomínat, že ony dva mody 
nahlížení do minulosti, modus vytěsňování a  modus nostalgie, jsou dvojí 
stranu téže mince: chci-li se za něčím ohlížet s  nostalgií (třeba za starým 
Rakouskem – to je dost v módě), vždycky z toho musím něco nepohodlného 
vytěsnit.

Ale teď k  jazyku. Před 17 lety přinesly LN interview s Ottou Habsburkem 
u  příležitosti jeho 90. narozenin. Pretendent českého trůnu tenkrát dostal 
otázku na názor o bitvě na Bílé hoře a odpověděl: „Kdyby vyhráli obránci Bílé 
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hory, dnes by žádní Češi nebyli. Všichni by byli (…) poněmčeni.“ A vysvětluje: 
„Protože na straně těch, kteří prohráli, byli samí Němci. Češi byli na druhé 
straně.“ Našel jsem něco podobného na internetových stránkách Institutu 
sv. Josefa (je to tam už od roku 2013). Jistý pan Ježek chválí Hospodina: 
„Díky Bohu za Habsburky  – jinak by to s  námi dopadlo bledě. Nebýt 
vítězství na Bílé hoře, český národ neexistuje.“ Besedník p. Rösner si s ním 
notuje: „Nebýt Bílé hory, všichni tu šprechujeme a chodíme do luterských 
kostelů…“ Zmíněný pan Ježek na jiném místě tvrdí, že po válečných letech 
(tj. po vestfálském míru) „následoval nebývalý rozkvět české kultury“. Nu, 
že to nebyl rozkvět kultury jazykové, výmluvně svědčí Balbínova Rozprava 
na obranu jazyka slovanského, zejména českého z konce 17. století. Nedávno 
zesnulý lingvista prof. Jiří Marvan (evangelík konfirmovaný u  Klimenta) 
k tomu poznamenává, že Balbínova Obrana byla oficiálními místy uváděna 
celé následující století jako vzor „podvratné literatury“. Vydal ji až F. M. Pelcl 
roku 1775.

Abychom však nekončili jen pochmurně v  duchu Havlíčkova epigramu 
Českých knížek hubitelé lítí: plesnivina, moli, jezoviti. Někteří Balbínovi 
jezuitští spolubratři byli ve svých snahách o záchranu české řeči úspěšnější. 
Asi nejzáslužnějším a nejúspěšnějším jejich počinem byl nový překlad Písma 
do češtiny, Bible svatováclavská. Podobně jako Kraličtí v předchozím století 
zahájili své dílo překladem Nového zákona: započal jej Jiří Konstanc, po 
jeho smrti jej dokončil (1677) Matěj Václav Štajer – ano, ten, jehož několik 
písniček máme v dodatku Evangelického zpěvníku. Vydávání celého překladu 
bylo dokončeno 1715. Pozoruhodné je, že se oni i jejich pokračovatelé přes 
všechny zákazy snažili do svého překladu „propašovat“ co nejvíc znění 
„kacířské“, tj. bratrské bible, což se dařilo zejména ve druhém, opraveném 
vydání (1769–1771). Profesor Marvan hodnotí vlastenecké pobělohorské 
jezuity následovně: „Úsilí jezuitů o záchranu češtiny vzbuzuje obdiv. Vždyť 
vlastně představovalo občanskou odvahu a osobní statečnost – ale i  jistou 
dávku diplomatické nápaditosti a  důvtipu ve vojensky disciplinované 
atmosféře náboženského řádu.“ Na jiném místě je přirovnává k moderním 
disidentům. Ejhle – disidentská ekumena!

 Jan Horálek
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Od začátku roku 2020 má náš sbor nového kostelníka Kryštofa Maláče. 
Přistěhoval se do sborového domu se svou partnerkou Lucií Mannovou a psem 
Hugem. Jen tak je nepřehlédnete, protože Hugo je „vítací typ“. Pojďme se blíže 
seznámit i s Kryštofem a Lucií.

Mohli byste se, Kryštofe i  Lucie, prosím trochu představit? Kde máte kořeny, 
odkud pocházíte, čemu se věnujete, kde pracujete či studujete?

Kryštof: Narodil jsem se v Třebíči, kde jsem taky strávil své dětství a dospívání. 
Žil jsem ve vesnici zvané Smrk, ale do školy, kroužků a  za sportovními 
aktivitami jsem dojížděl do Třebíče. Tam jsem navštěvoval i  svůj mateřský 
sbor. Naše rodina byla hodně aktivní a podílela se na sborovém životě, takže 
jsem už od mala trávil hodně času na faře a v kostele. Po nedokončeném studiu 
na Filozofické fakultě Masarykovy Univerzity jsem si udělal rekvalifikaci na 
truhláře a začal pracovat v Brně v menší truhlářské firmě.

Lucie: Také jsem se narodila v Třebíči, kde jsem i vyrůstala. Tam jsem také 
studovala střední školu a  začala pracovat jako dobrovolník v  charitě, kde 
jsem se blíže seznámila se sociální prací. Během studia na střední škole jsem 
se seznámila s  Kryštofem a  také s  evangelickým životem, pro mě dosud 
neznámým. Poznala jsem spoustu skvělých lidí, které bych nepoznala nebýt 
Kryštofa. V  lednu tohoto roku jsem dostudovala obor sociální pedagogika 
a volný čas na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Potom jsem 
začala pracovat s malými dětmi v organizaci Člověk v tísni už zde v Praze, kde 
působím dosud. K tomu jsem si přibrala ještě brigádnickou práci v kavárně, 
protože mě toto prostředí zajímá a mám ráda dobrou kávu.

Jak dlouho se spolu na Smíchově tedy už můžeme potkávat a jak došlo k tomu, že 
jste se přestěhovali právě na Smíchov a začali sem chodit do kostela?

Kryštof: Koncem listopadu mi nečekaně napsal Maroš Klačko, že je v  Brně 
a mohli bychom se večer potkat. Maroš se párkrát zmínil, že smíchovský sbor 
právě hledá kostelníka. Když jsem to pak vykládal Lucce, došlo nám, že nás 
už v Brně nic nedrží. Mně končila smlouva v práci, také nám končila nájemní 
smlouva na byt a  Lucku čekal už jen měsíc, než ukončí studium. Všechno 
to do sebe zapadalo, a  tak jsem hned druhý den volal Marošovi. Ještě jsme 
se stihli v Brně sejít v kavárně a já i Lucka jsme se ubezpečili, že to není jen 

Rozhovor s kostelníkem Kryštofem Maláčem
a jeho partnerkou Lucií Mannovou
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šílený nápad, ale že to doopravdy zní jako skvělá možnost se posunout někam 
dál. Pak už jsme jen netrpělivě čekali, jak se vyjádří staršovstvo smíchovského 
sboru.

To je zajímavé. Nejste první, o  kom vím, že se přestěhoval a  začal chodit do 
nového sboru právě proto, že sbor hledal kostelníka. Proč tomu tak je? Nikdo to 
nechce dělat? Je to nějak nevděčná práce?

Kryštof: To je zajímavá otázka. Když tak přemýšlím, asi jsem se nikdy nepotkal 
s nikým, kdo by si v mládí říkal, že jednou bude kostelník. Myslím, že spousta 
lidí si na pozici kostelníka spíš představí staršího pána, který má životní 
zkušenosti a  má rád svůj klid. Zároveň to není pro mladé asi perspektivní 
povolání, protože po „kostelníkovi“ není žádná další pozice, kam šplhat. Pro 
mě je to dobrý prostor učit se různým věcem a snažit se vše vyřešit svépomocí. 
Já bych to nevděčnou prací nenazval, i když jsem se potkal s lidmi, kteří o ní 
tak mluví. To spíš záleží na atmosféře ve sboru, zda se kostelníkovi dostane 
uznání, když svoji práci zastává dobře. A jsem rád, že ji zde na Smíchově cítím 
tak hodnocenou.
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Přijít nově do sboru není vždy snadné. Nebylo pro vás těžké se začlenit? Jaké byly 
začátky a jak to vidíte teď, trochu s odstupem času? Navíc vám celou situaci asi 
trochu ztížila opatření nastolená v souvislosti s šířením Covidu…

Kryštof: Já jsem byl dost nervózní, ale zároveň jsem se těšil. Těšil jsem se, že 
opět budu moct být součástí sboru, to mi v Brně dost chybělo. Ale byl jsem 
dost nesvůj, protože jsem do sboru vstupoval ani ne tak jako Kryštof Maláč, 
ale jako nový kostelník Kryštof Maláč. I když jsem měl představu, co bude 
obnášet tahle změna prakticky, nějak jsem si nebyl jistý, co to pro mě znamená 
ve vztahu k tomu sboru. Ale byly to spíš velké oči a teď už vím, že se není čeho 
bát.

Lucie: Pro mě to bylo ze začátku trochu náročné, protože mě na konci ledna 
čekaly státnice na univerzitě. Znamenalo to pro mě stěhování, hodně učení 
a moc jsem se nedokázala naladit na aktivní fungování ve sboru. Bylo pro mě 
těžké se seznamovat s novými lidmi, současně se po nocích učit, stěhovat se 
a hledat práci. Byla jsem z toho nervózní a s ubíhajícím časem stále nejsem tak 
aktivní jako Kryštof, ale snažím se.

Čemu se rádi věnujete ve volném čase? Mám-li správné informace, Kryštofe, ty 
organizuješ dětský tábor Kálef. Mohl bys prosím o tom říci víc? Jak ses k tomu 
dostal, co tě na tom nejvíc baví a jestli třeba máte nějaké vize do budoucna?

Kryštof: Bratr Kálef je partnerskou organizací ČCE, která se věnuje práci 
s dětmi a mládeží v Horáckém seniorátu. Kromě samotných letních táborů 
pomáhá s organizací rodinných nedělí, školení učitelů nedělní školy a podobně. 
Já se s Kálefem setkal poprvé jako sedmiletý účastník letního tábora. Během 
dalších let jsem si ke Kálefu vytvořil silný vztah, takže už bylo pro mě přirozené 
přejít do role vedoucího a  následně se stát členem výboru Kálefa. Baví mě 
pokračovat v projektu, díky kterému jsem sám zažíval krásné chvíle v přírodě 
a poznával sám sebe i ostatní okolo. Chci tyto zážitky a zkušenosti předávat 
dál. Momentálně Kálef organizuje pravidelné akce a soustředí se na vybavení 
tábořiště u Nového Města na Moravě. No a jinak rád jezdím na kole a moc mě 
baví náš pes Hugo. Je to živel, který nás pořád drží v pozoru.

Lucie: Ráda se věnuji žonglování, plavání nebo aktivnímu trávení času s naším 
Hugem, a tedy i spoluorganizování táboru Kálef, ke kterému jsem se dostala 
díky Kryštofovi. Baví mě organizovat programy osobnostně rozvíjející, kdy 
máme možnost předat něco hlubšího dětem, které to ocení. Je příjemné cítit, 
že to, co děláte, má smysl. Také si moc užívám výlety do přírody, kdy člověk 
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může zapomenout na všechny nepříjemnosti, vypnout všechny komunikační 
prostředky a jen být.

A když už se bavíme o vizích do budoucna s táborem, mohli byste říct i něco 
o vlastních vizích, cílech, kam byste rádi směřovali, co vás ovlivňuje ve vašem 
rozhodování a máte-li nějaké cíle, kterých byste rádi dosáhli?

Lucie: Jedna z  mých nejbližších vizí je zkusit se dostat na vysokou školu 
a dostudovat magistra. Ale nechci to brát jako jednu z priorit ve svém životě, 
neboť jsem z toho hrozně ve stresu a nervózní. Také bych se chtěla více začlenit 
do sborových aktivit. A hlavně se těším na spolupráci a pomoc s komunitním 
centrem, které se připravuje v rámci projektu zde ve sborovém domě.

Kryštof: Já se momentálně snažím prohlubovat své znalosti týkající se dřeva 
a  dalších materiálů. Chtěl bych být co nejvíc soběstačný při každé práci, 
kterou dělám. Moc se těším, až si vytvořím svoji menší dílnu, kde začnu 
experimentovat s materiály a budu hledat, co mě vlastně baví tvořit. No a chci 
co nejvíc pomoct s provozem komunitního centra a rozkvětem života okolo 
kostela.

 Ptala se Ester Kopecká

Ať žije ekumena!
A co vlastně ekumena je?

Na Wikipedii jsem našel, že je to řecké slovo οἰκουμένη „oikúmené“  – 
„obydlená“, tedy „obydlená země“ znamená „obývaný“ nebo „celý známý“ 
svět. V  křesťanském smyslu označuje slovo ekumena společenství všech 
křesťanských církví a jejich spolupráci. Ekumenické hnutí se snaží o sblížení 
a spolupráci různých křesťanských církví.

Jsem moc rád, že náš sbor a celá ČCE jsou ekumenicky otevřené. ČCE se 
považuje za malou částečku obecné Kristovy církve.

O papeži Františkovi říkám občas v legraci, (ale nikoli bez úcty), že je takový 
latentní evangelík. Nevím o ničem z toho, co řekl nebo napsal, s čím bych 
nesouhlasil a neznám evangelíka, který by měl vůči němu nějaké výhrady.

Mám radost, že členem našeho evangelického sboru je římský katolík  
prof. Martin Putna.
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KOMenský v KOMiksu

Rozumím-li tomu správně, tak tím, že se stal členem našeho sboru, 
nepřestává být katolíkem. To dosud nebylo možné. A  jsem hrdý na to, že 
se to děje na našem sboru. Mám prostě radost, že hradby mezi evangelíky 
a  katolíky se bortí. V  době pandemie jsem na Facebooku několikrát viděl 
plzeňského emeritního biskupa Františka Radkovského, jak vysluhuje večeři 
Páně podobojí. V kostele byli vždy jen 2 lidé – ministrant a řádová sestra. 
Podobojí občas katolíci VP slouží (tedy přijímají eucharistii), ale dělávají to 
tak, že hostii namočí do vína, zatímco Radkovský podával kalich a oba hosté 
večeře Páně z něho pili.

Když jsem to viděl, byl jsem nadšen. A také jsem si řekl, že teď jsme zřejmě 
na řadě my evangelíci. Teď bychom zase ústupný krok měli udělat my. 
Možná bychom mohli dokončit krok, který jsme již začali. Katolíci mají 
VP při každých bohoslužbách  – každé mši. Myslím, že v  tom bychom se 
měli od katolíků učit. Ve Skutcích apoštolských čteme, že se bratří scházeli 
ke společným modlitbám a lámání chleba. Reformátor Jan Kalvín doporučil 
dočasně neslavit VP každou neděli v obavě, že by nám mohla VP zevšednět. 
Nějak se ale zapomnělo, že to má být jen dočasně. Připomíná mi to dočasný 
pobyt spřátelených armád po roce 1968.

Bohoslužby máme každou neděli, a také nám nezevšední. Líbí se mi, že aspoň 
v Pražském seniorátu bývá VP jednou za měsíc. Vidím to jako vykročení na 
cestu k tomu, že jednou bude VP na každých bohoslužbách.

 Jan Jelínek

Velmi doporučuji všem vám i  vašim dětem návštěvu zajímavé výstavy 
uspořádané v  rámci tříletého mezinárodního projektu pod záštitou 
UNESCO. Připomíná 430. výročí narození a 350. výročí smrti Jana Amose 
Komenského. Najdeme ji v Národním pedagogickém muzeu a knihovně J. A. 
Komenského v Praze ve Valdštejnské ulici 20.

Výstava moderním způsobem přibližuje život Jana Amose Komenského 
pomocí interaktivních prvků a komiksových panelů. Příběh Učitele národů 
sepsala známá autorka knih pro děti a  mládež Klára Smolíková a  obrazy 
ho doprovodil Lukáš Fibrich. V organizačním týmu byl i historik a  teolog 
Richard F. Vlasák. Výstava měla původně trvat do konce roku 2020, byla však 
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prodloužena do 30. 6. 2021. Je otevřena každý den mimo pondělí od 10 do 
17 hodin.

Upozorňuji i  na další výstavu Comenius 1592–1670, kterou připravuje 
Moravské zemské muzeum a která se uskuteční v Jízdárně Pražského hradu 
ve dnech 4. 12. 2020 – 28. 3. 2021. Věřím, že i ta bude přínosná a podnětná.

V  souvislosti s  těmito výročími bychom ani v  našem smíchovském sboru 
neměli zapomenout, že jméno Jana Amose Komenského jsme si hrdě dali 
do názvu našeho chrámu při jeho otevření: Sborový dům Jana Amose 
Komenského.

 Žofie Vobrová

Sborové dorostenky na výletě
Jednoho slunečného dne jsme dostaly nápad, že si uděláme výlet příměstským 
autobusem do Dobříše. Byly jsme čtyři kamarádky: Jaruška Jelínková, Marta 
Dvořáková, Libuška Nývltová a Hanka Sládková.

Prohlédly jsme si celé město, od evangelického kostela přes náměstí až do zámku.

V Zámecké restauraci jsme se skvěle najedly i napily. A po kávičce jsme se vydaly 
na procházku rozsáhlým zámeckým parkem. Ten má dvě části: francouzskou 
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Setkání s andělem
Málokdy se vám podaří, že vyprávíte anekdotu a znáte jejího autora. Když se mi 
naskytne ta možnost, autora rád jmenuji. Autor vtipu, o který se s vámi chci podělit, 
je starší bratr branického faráře Jaroslava Pechara Miloš F. Pechar.

Když jsem se nechal přemluvit, abych ten vtip napsal do Alfy, přišlo mi vhodné 
zeptat se Miloše na souhlas. Odpověděl mi: „Klidně šiř dál, ani mě nemusíš jako 
autora uvádět (ale klidně můžeš).“ Já chci, a  proto opakuji: autorem vtipu je 
Miloš F. Pechar. Mimochodem, kromě absolvované konzervatoře studoval (i když 
nedokončil) teologii, a vůbec má celou řadu talentů, zájmů a dovedností – doslova 
renesanční člověk…

Po takto dlouhém úvodu následuje onen vtip:

Potkají se anděl a teolog a teolog říká: „Neboj se!“

 Jan Jelínek

květinovou zahradu uzavřenou plotem a veliký anglický lesopark přecházející 
až do volné přírody.
Nakonec jsme náš výlet zdokumentovaly několika fotografiemi, jednu z  nich 
jako „sborové dorostenky“ přikládáme i pro vás. Vrátily jsme se svěží a v dobré 
náladě.

 Hanka Sládková


