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Milí přátelé, bratři a sestry, čtenáři Katakomb,
doufám, že jste prožili pěkný letní čas a máte dost sil na nový školní rok. Je to září vlast-
ně taky zajímavý čas. Po těch parných a časově volnějších dnech je před každým z nás
dost pracovních úkolů a výzev. Děti se skrytě, tak aby to rodiče neviděli, těší do školy. Jis-
tě očekávají nové podněty od učitelů, nebo taky od spolužáků.

Rodiče horečnatě plánují. Hledají možnosti, jak skloubit to ze starého roku s tím no-
vým. Nervy… Ta tam je energie načerpaná o dovolené. Už aby byl říjen, to si to všechno
sedne a bude klidněji. Kolem dětí se to prostě v září točí (myslím, že si na to vzpomenou
i ročníky s odrostlými dospělými). I heslo na září se točí k dětem.

Bratří a sestry z Jednoty bratrské vybrali známý verš z Matoušova evangelia. Ježíš tam
učedníkům říká: „Amen, pravím vám, jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevej-
dete do království nebeského.“ Učedníky to určitě překvapilo, řešili důležitou otázku,
kdo je větší v Božím království, a Ježíš na ně jde s dětmi. „Obraťte se a buďte jako děti.“
Buďte jako ty děti těšící se do školy?

Obrátit se do dětství jako podmínka pro vstup do Božího království zní podivně. Tak
už jen z pohledu dětí. Vždyť leckteré děti touží být naopak co nejdřív dospělé, ani ne tak
kvůli té zodpovědnosti, ale spíš proto, aby si mohly zařídit, co chtějí, podle sebe. Aspoň
tak nějak jsem to vnímal v dospívání já. Touha po svobodě, to by nebyl špatný příklad.

Zdá se mi ale, že Ježíš mluví o něčem jiném. Třeba o dětské schopnosti přijímat nové
věci a nové podněty s hravostí a se zvídavostí. A i když i děti umí velmi zlobit a umí nás
dostat do situace, kterou chtějí (kdybyste nevěděli, o čem mluvím, tak ilustraci najdete
třeba v Mikulášových patáliích), tak přesto přese všechno umějí být ve své hravosti a zví-
davosti nebývale vděčné a radostné. A to i za úplné drobnosti. Tábor mi to potvrdil. Ne-
ní to samozřejmě vždycky a vůbec to není automatické, ale rozhodně se to stává. A když
se to stane, je to velmi ryzí a nefalšované. Dospělému, který naopak bývá zavalen povin-
nostmi, plánováním, rozhodováním a tou zodpovědností, to jde často ztuha.

Zřejmě nejsprávnější výpověď toho verše je učedníky upozornit: „Bacha, abyste „ne-
uplánovali“ to Boží království, bacha, abyste nepřeskočili nějaký ten vývojový stupeň.
Podívejte se, jak dítě roste, a jak se vyvíjí. Buďte pokorní.“ Tím směrem by měl výklad
nejspíš jít.

Mám ale za to, že výpovědi „obraťte se“ můžeme rozumět i jako: obraťte se k tomu, co
jste zažili, co jste si nového osvojili (dovednost i nějakou pěknou věc) a mějte z toho
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 nefalšovanou a ryzí radost a buďte za to vděční jako děti. Jinde totiž Ježíš pravdivě říká,
že každý den má mnoho svého trápení a pochybností, ale určitě včera nebo předevčírem
se stalo něco moc pěkného, tak proč by to nemohlo být i dneska nebo zítra. Obraťte se
a buďte jako děti, před vámi bude určitě dost radosti a důvod k děkování. Boží království
ať je vám blízko při všem vašem plánování. MO

Poděkování
V létě jsem měl poměrně dlouhou dovolenou, nepíšu to,
abych se vám chlubil, píšu vám to proto, že bych chtěl
poděkovat. Presbyterům a kazatelům, kteří se starali
o nedělní chod sboru. Celkově si presbyteři zasluhují po-
děkování za svou práci. To samé platí i o varhanících
a všech, kteří se po bohoslužbách postarali (starají)
o další záležitosti: sbírku, kávu nebo čaj. Díky tedy vám
všem, když jsem přijel, vše bylo v dobré kondici.

Velmi zvláštní poděkování bych chtěl touto cestou
vyřídit Lence Vokaté. Jak jistě víte, sbor vyjel v nebý-
vale velkém množství účastníků na sborovou dovolenou. Zaplnili jsme skoro celé dvě
chalupy. Vyjeli jsme na Rezek do Krkonoš a bylo tam nádherně. Lenko, díky, že jsi tuhle
možnost našla a že jsi všechno potřebné kolem toho zařídila. Vše bylo perfektní a nad
očekávání. A děkuji i všem účastníkům, spolupobytí se vyvedlo. Bylo přímo skvělé.  Příští
rok se těším zas. MO

Jaký bude sborový program v tomto roce?
Nosím v hlavě několik plánů a je vlastně hlavně na vás, jestli se mi je podaří uskutečnit.

Pro děti školního věku opět chystám biblické hodiny. Rád bych tentokrát zabrousil
do historie a děti seznamoval s některými zajímavými postavami křesťanství. Problé-
mem je ale najít čas, který by vyhovoval alespoň dvěma či třem rodinám. Nabízím časy
v úterý například od 16.00, nebo už od 14.30. Také středa od 16.30 by přicházela
v úvahu za předpokladu, že by biblická hodina pro dospělé začínala už od tří. Nově ter-
mín ve čtvrtek od 16.00. Moc vás prosím, abyste se v případě zájmu mezi sebou na pro
vás přijatelném čase domluvili nebo se mi aspoň ozvali, abych učinil nějaké koordinač-
ní kroky. To, co jsem do této doby podnikl, nemělo velké úspěchy. Poněkud překvapivě
mi z pátrání vychází, že největší potenciál k úspěchu má jedno až dvou měsíční setkává-
ní dětí různého věku v pátek od 16.00. V případě, že by se ukázalo, že je to jediný schůd-
ný den, jsem ochotný tato setkání mít každý pátek. V rámci tohoto času bychom i při-
pravovali bohoslužby rodinné.

S některými rodiči starších dětí jsem mluvil o konfirmaci. Frekvence takových setká-
vání by byla jednou měsíčně a opět nejlépe vycházel pátek v 16.00. Program by byl se-
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stavován pro děti od 12 let (není to ale nějaký striktní požadavek). Konfirmace by ale ta-
ké mohla probíhat v jiný den (v úterý nebo ve středu odpoledne) a pátek by byl vyhrazen
jen pro setkávání dětí všech. Náplň konfirmace by byla malinko netradiční. Moc rád
bych využil pražské památky a na jejich základě bych dětem představoval křesťanství
a jeho obsah víry. Konfirmační cyklus by byl dvouletý. Druhý rok bychom již pracovali
systematičtěji a s výhledem na bohoslužebné slavnostní zakončení konfirmace.

Moc rád bych, aby i děti mladší nebo úplně nejmenší měly svůj program. Kdo byste
měl o tato setkávání zájem, určitě mi napište.

Prosím, dejte mi vědět, co je pro vás schůdné, i kdyby vám nabízené časy vůbec nevy-
hovovaly a chtěli byste jiné. Můžeme to nakonec poskládat jinak.

S dospělými bych se rád sešel už ve středu 9. září k biblické hodině od 15.30. Senio-
ři se v tomto měsíci sejdou v Horoušánkách ve čtvrtek 24. září, kam nás pozvali Jelín-
kovi. Moc jim za tuto možnost děkujeme.

Mládež, pokud se nerozhodne jinak ☺, začne až od října a třicátníci by se mohli sejít
už v úterý 15. září. Mládežníky i třicátníky prosím o nápady na témata pro setkávání.

Počítám také, že by nepravidelně probíhaly nešpory. Nejčastěji od 18.00 v neděli, kdy
jsou ráno bohoslužby s dětmi.

Kdybyste něco potřebovali a mysleli si, že vám mohu být nápomocný, určitě se mi
ozvěte. Těším se na setkání. MO

Zápis ze schůze staršovstva dne 11. 6. 2015
ŽIVOT SBORU + MÁTE NĚCO NA FARÁŘE?

Debata „dětský ruch při bohoslužbách“ pokračovala. Názor staršovstva je obsažen
v článku v Katakombách, víc to zřejmě nevyřešíme, ale je třeba naslouchat všem hlasům.
Bude vhodné oživit krabici na názory sboru.

ZPRÁVA Z PROVOZU SBORU
• bohoslužby – 31. 5. proběhla ekumenické bohoslužba. Kázala sestra Frýdlová. Dobré

ohlasy na bohoslužby Taizé.
• dětské bohoslužby – květnové i červnové bohoslužby proběhly. Dětí bylo méně než

v předchozích měsících. Zřejmě je to nutné přičíst jarně-letnímu provozu.
• nedělní škola – běží
• schůzky mládeže – setkání se v květnu znovu rozjela.
• úterní dětská biblická – setkání probíhají.
• maminky s dětmi – v minulém měsíci jsme se ve středu nesešli. Páteční setkání před

posledními bohoslužbami proběhlo v malém počtu, ale i tak splnilo, co mělo.
• biblické hodiny – ano, účast cca 5 lidí. Téma – apoštol Pavel. Co o něm říkají NZ spisy

a současné bádání. Pavel a jeho tři misijní cesty. V čem může být inspirací?
• biblická hodina pro starší mládež a třicátníky – Květnové setkání neproběhlo. I přesto

bychom na červnovém setkání měli probíranou knihu dočíst.
• setkání seniorů – běží
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• konfirmace – naplánováno ještě setkání v červnu a v září. Datum konfirmace naplánu-
ji s konfirmandy. S vaším dovolením bych zároveň na toto datum stanovil také neděli
„díkčinění“. Současně se probíral plánovaný rozběh konfirmačního cvičení pro děti
12–15 let, které by se rozběhlo od příštího školního roku. (Obsahuje i eventuální změ-
ny v uspořádání schůzek dětí – viz Katakomby.)

ZPRÁVA O PROBĚHNUTÝCH AKCÍCH
• Svatodušní neděle a obnova křestních slibů – farářova lehce trpká zkušenost, ale vlast-

ně dobrá. Návrh, který je uskutečnitelný, „obnovu“ provést při nešporách (září, říjen,
listopad). Diskuse: udělalo se něco špatně? Asi ne; nešpory jsou dobrý nápad, kdo bu-
de chtít, přijde, kdo nebude chtít, nepřijde. Bylo by dobré asi k tomu něco i napsat a ro-
zeslat předem – „exercicia“? Matěj Opočenský: napíše do Katakomb.

• „Rekonstrukce“ prostor a brigáda – velké díky všem. Při brigádě nás bylo dostatek
a vlastně všichni ze střední generace, což je oproti loňsku vynikající! Diskuse: osvědči-
lo se, že „otevřeno“ bylo celý den a lidé se střídali: musíme i příště zdůraznit, že není
třeba chodit na celý den…

• Noc kostelů – myslím vydařené jako loni. Program šlapal a organizačně také velmi
dobré. Dobré ohlasy a dobře navštívené – návštěva metodou „součet za všechny sub -
akce“ – 155 diváků. Nebyl žádný skluz.

• Sborové odpoledne při grilování – velmi příjemná akce. Spojeno s brainstormingem
k Zažít město jinak, škoda, že nás nebylo víc.

PLNĚNÍ USNESENÍ KVĚTNOVÉHO STARŠOVSTVA 
A ZPRÁVA Z TECHNICKÉHO PROVOZU

• Malíř: provedeno
• Úprava galerie – Michael Otřísal a Ondřej Rada – provedeno s vynikajícím výsledkem!

Diskuse: nedalo by se podobné osvětlení instalovat do velké modlitebny kvůli divadlu
(Noc kostelů, vánoční hra…)? Ano, ale mělo by to smysl jako přenosné zařízení. A po-
zor, jsme na hraně s rozpočtem.

• Zvuk – Provedeno. Opraveno a zakoupen nový mixpult. Díky za ty dary! – oficiální po-
děkování Jelínkovým při ohláškách.

• „Cedulky“ – Bára Masopustová, Ondřej Rada a Matěj Opočenský – v řešení
• Schodolez – Upravené znění usnesení otištěno v Katakombách. Nutné zaškolení no-

vých schodolezovodičů: mělo být provedeno o sborové brigádě, ale nebyl pro to pro-
stor. Nebudeme pořádat hromadný kurs, zaškolení individuální. Zaškolení provádí
Matěj Opočenský nebo Ondřej Rada.

• Vzduchotechnika – situace stejná jako minule – viz minulý zápis
• Katakomby – situace stejná jako minule. Je třeba nechat svázat uzavřený ročník. Zu-

zana Freitas: zařídím to o prázdninách.
• Téma křest – osloven Luboš Venclů.
• WEB – realizace trvá. Tomáš Vokatý: zkusíme o prázdninách. Mluvil jsem s J. Kubry-

chem a říkal, že by se do toho mohl pustit.
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SBOROVÝ BYT – PRONÁJEM
• Nájemník, se kterým jsme měli podepsat smlouvu, od ní bez udání důvodu odstoupil.

Přesněji řečeno, přestal reagovat na telefon a e-maily. Zahájeno nové jednání s panem
Rozkydálkem. Má velký zájem. Smlouvu ladíme. Matěj Opočenský předal všechny na-
še požadované úpravy (pojištění, zálohy na elektřinu a plyn…). Hlasujeme, že panu
Rozkydálkovi byt nabídneme k pronájmu: 8-0-0. Smlouva může být podepsána v pá-
tek 12. 6. 2015. Smlouva – služby budeme platit my. Je třeba nechat pojistit byt jako
„domácnost“ pro případ nějakého poškození nájemníkem. Zjišťujeme, jestli je tohle
kryté současnou pojistkou (která sdružuje Tulskou i Srbínskou). Není; je třeba, aby si
nájemník uzavřel pojištění odpovědností za škody.

PRODLOUŽENÍ SPOLUPRÁCE S CASD
Návrh na prodloužení až do 12. 12. 2015. Odhlasováno: 8-0-0. Zkusíme adventisty po-
zvat na ekumenickou bohoslužbu.

FINANČNÍ ZPRÁVA ZA LEDEN AŽ KVĚTEN 2015
• Náklady za prvních pět měsíců byly 314 000 Kč, včetně zaplacení repartic a personál-

ního fondu. Polovina příspěvku do personálního fondu je již zaplacena (42 600 Kč). Za
duben byly náklady 76 000 Kč.

• Výnosy: Celkem (i s bytem) 250 000 Kč. Sbírky 25 000 Kč + saláry 93 000 Kč + dary
členů sboru 35 000 Kč. Tuzemské dary 18 500 Kč. Zahraniční dary 3 400 Kč.

ZAŽÍT MĚSTO JINAK
Přihlásili jsme se, akce proběhne 19. 9. 2015. Tomáš Vokatý: měli bychom převzít zónu
Čechovo náměstí před kostelem od katolíků. Je třeba říct, co tam chceme mít. Komuni-
kace s místními živnostníky – stánky… (organizuje Olga Richterová – obešla podniky
v nejbližším okolí – květinářství – kavárny…). Dále – propagace. Matěj Opočenský: vy-
světlení, proč považuje akci za skvělou a vhodnou pro naši účast. Je třeba uspořádat jed-
nání k věci s lidmi, kteří se chtějí podílet a stanovit si nejdřív nějakou ideu akce. Je třeba
využít potenciál parčíku, protože v prostoru Čechova náměstí to nikdy nebude mít
atmosféru Americké nebo Krymské. Richard Šípek: kostelní schody jsou místo, které
má historickou kongenialitu. Soustřeďme se na schody – i třeba jako logo (ikonu). Mi-
chal Otřísal: je třeba se domluvit, co tam přivede lidi. Je třeba, aby se zjistilo, jestli se to-
ho 19. 9. někdo účastní (pořadatelská pomoc), jinak to dělat nebudeme. Hlásí se Ri-
chard Šípek – zeptá se, jestli by si tam nezahrála Motýlí společnost – a taky Ondřej Rada
s programem. Ondřej Rada: Nechtěla by Martina Míková udělat výměnný bazárek, kte-
rý navrhovala na Noc kostelů? Matěj Opočenský: nechtěl by Josef Šlerka udělat před-
nášku? A co nějaký průvod kolem náměstí? Hezké by bylo vypouštění balónků (s napsa-
nou prosbou či přáním) – ale je to drahá věc. Bylo by tedy vhodné sehnat i nějaké peníze:
grant? Sponzoři? Sbírka? Tombola? Prodej napečených koláčů? Richard Šípek: co půj-
čit v YMCE horolezeckou stěnu? Matěj Opočenský: suma všeho – nápady jsou. Úča-
stníme se: 7-0-0. Do konce června musíme udělat prostorový rozvrh kvůli záboru místa,
a vybrat si „ikonu“. Kostel nebo schody?
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CELOCÍRKEVNÍ ZÁLEŽITOSTI
• Byla zvolena nová Synodní rada
• Na podzim bude volen nový seniorátní výbor: otázka pro presbytery, zda by nechtěli

kandidovat…

SBÍRKY
• Probíhá – archová na schodolez a Nepál/lékaři bez hranic – schváleno emailem!
• Jeronýmova jednota – sbírka činila 12 500,-

RŮZNÉ
• Kontrola od hasičů – veškeré požadované úpravy jsme udělali.
• Nedoplatky za nájem: dělá hlavně vodné-stočné (má nízkou zálohu)
• Chtěli jsme opravit a zkulturnit „dvůr“ – lze sehnat firmu, která tuto akci nacení, ale

musí být jasné, jaký je náš vklad (pódium?) Zapsal Tomáš Hrubý

Otevřený dopis k nadcházejícímu Stánku míru
Jménem Společnosti křesťanů a Židů Vás srdečně zdravím a přeji vše dobré. Obracím se
na Vás ohledně připravovaného hudebně kulturního festivalu s názvem Stánek míru,
který vychází z myšlenky společného slavení židovského Svátku stánků – Sukot. Tento
festival vznikl původně jako reakce na pochody nenávisti proti Romům, aby jeho orga-
nizátoři dali najevo křesťanský i židovský důraz vyplývající ze společného biblického dě-
dictví, totiž podporu utiskovaných a pronásledovaných a jistotu, že i ten nejmenší člověk
nachází u Hospodina slitování a milost.

Festival konaný ve sboru ČCE v Berouně začíná tradičně ekumenickým židovsko-
křesťanským bohoslužebným shromážděním s promluvami několika křesťanských i ži-
dovských duchovních a s modlitbami za mír a vzájemný respekt mezi lidmi různých ná-
rodností a vyznání, kteří ve své jinakosti mohou poznat svůj protějšek, a přesto (nebo
právě proto) si „těch druhých“ vážit a v nouzi je podpořit. Následuje různý program
s křesťanskou, židovskou nebo romskou tematikou – hudební vystoupení, workshopy,
vernisáže fotografií, programy pro děti, odborné přednášky, přednesy básní atp. Pro-
gram minulý rok naplnili např. trubači fanfár, vokální skupina Mišpacha, vernisáž foto-
grafií Pavlíny Buzkové z pobytu v Etiopii v rámci projektu humanitární a rozvojové po-
moci Diakonie ČCE či loutkové divadlo pod vedením evangelického teologa Jana
Rückla. V závěru festivalu se pak vedla diskuze na téma „Násilí a diskriminace jako pro-
jev xenofobie“.

Pro letošní, již 3. ročník festivalu, do jehož programu bychom chtěli zařadit i blok
k 50. výročí od vydání Pastorální konstituce o církvi v dnešním světě Gaudium et Spes,
se nám nepodařilo získat žádné příspěvky od státních orgánů nebo nadací, což je pro
uspořádání festivalu takovéhoto rozsahu nezbytné. Proto se s prosbami o finanční dary
obracíme na jednotlivce, kteří by rádi festival a jeho pokračování podpořili, i na celé sbo-
ry. Kdybyste byli i Vy ochotni uspořádat sbírku či přispět libovolnou částkou na podpo-
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ru tohoto festivalu, konkrétně na cestovní náklady či symbolické honoráře pro jednotli-
vé účinkující, byli bychom velmi vděční.

Věřím, že Vás myšlenka tohoto projektu zaujala, a doufám ve Vaši vstřícnou reakci.
S vřelými pozdravy a přáním pokoje, za Společnost křesťanů a Židů, 

Zora Nováková, předsedkyně

Festival Stánek míru proběhne v neděli 27. září / 
Jom rišon 14. Tišri v předvečer svátku Sukkot v Berouně.

Lhostejnost

Výzkumy veřejného mínění zdají se potvrzovat vzrůstající znechucení lidí, pasivitu a ne-
zájem. Nedávno jsem se dokonce dočetl, že „náš veřejný prostor je vyplněn lhostejnos-
tí“! Když jsem o tomto tvrzení přemýšlel, zaplavil mne zprvu smutek („Kam jsme to za
těch 25 let dopracovali?“), vzápětí vystřídaný obavami („Pokud bude tento trend pokra-
čovat, bude to ‚voda na mlýn‘ kritikům demokracie, ať zprava nebo zleva!“). Pak jsem si
ale řekl: „Uklidni se a přemýšlej! Cožpak lhostejnost musí být nutně něčím odsouzení-
hodným??“

Ano, tento pojem patří k těm nejvíce zprofanovaným. My všichni (paradoxně i ti nej-
lhostejnější) přece víme, že lhostejnost patří na smetiště mezilidských vztahů; je-li jím
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označeno nějaké lidské jednání (resp. spíše nejednání) a nebo dokonce i nějaký člověk
jakožto osoba, pak je zcela zřejmé, že jim můžeme s klidem připsat tak opovrženíhod-
né charakteristiky, jako: netečnost, otupělost, strnulost až letargii, apatii, chlad, bez-
citnost atd…

Ani já nepokládám lhostejnost za vlastnost, kterou bych velebil – ať u svých bliž-
ních, nebo ve veřejném prostoru. Ale přesto: nebylo by rozumné, neodsuzovat lhos-
tejnost jako takovou, nýbrž diferencovat, kdy, vůči čemu (komu) a proč ji uplatňu-
jeme? Sociolog Jan Keller již v 90. letech v knížce „Nedomyšlená společnost“
upozornil, že to, čemu říkáme moderní společnost, moderní stát, veřejný prostor
apod., se začalo formovat koncem středověku jako produkt městského prostředí,
v němž vysoká míra anonymity (a tedy i lhostejnosti) byla velice prospěšným garan-
tem probíhajících zbožně-peněžních transakcí a velice vhodnou „kulisou“ pro vznik
moderních institucí a s nimi spjatých sociálních rolí, očekávání a statusů. Čili: bez jis-
té (funkční) míry vzájemné izolovanosti (a tedy i lhostejnosti) není moderní tržní
ekonomika vůbec myslitelná – a s ní ani soudobá společnost západního typu se svojí
masovou výrobou, masovou kulturou atd.! Ano, nenávratně minul čas tradičních spo-
lečností s jejich patriarchální strukturou, postavenou na rigidních, leč důvěrně zná-
mých institucích a rolích. Může nám to být líto, ale nezměníme to; jistá míra lhostej-
nosti je prostě plodem Moderny a je chvályhodná – bez ní bychom si ani nenakoupili
v klidu v supermarketu…

Znepokojivé je – podle mého mínění – něco jiného: vpád lhostejnosti do sféry soci-
ální a zejména politické; v obém je totiž v nejvyšší míře zapotřebí skrupulí, ohledupl-
nosti, zkrátka schopnosti citlivě diferencovat, což je ovšem pravým opakem lhostejnos-
ti, jež – jak naznačuje již její etymologie – lživě zestejňuje to, co je ve skutečnosti
rozmanité! Již antické Řecko vložilo do základů „evropanství“ pojetí politiky jako péče
o věci veřejné, jako občanské angažovanosti; jaká je však realita soudobého Západu?
Ačkoli již slavné francouzské revoluční heslo hlásalo nejen svobodu a rovnost, ale i bra-
trství, v chodu staletí došlo k dramatickému posunu, v jehož důsledku se západní civili-
zaci dodnes nedaří skloubit lhostejnost tržní ekonomiky s angažovaností demokra-
tické politiky! Pokud by se to bývalo alespoň zčásti zdařilo, nenalezla by tolik odezvy ani
Marxova kritika odcizení v kapitalismu, ani nacistická výzva k pěstění autentické
„Volksgemeinschaft“…

V procesech bolestivého budování moderního Západu totiž stále znovu zapomí-
náme na to nejzákladnější, co musí demokracie pečlivě chránit a pěstit: na občan-
skou společnost, tedy široké spektrum občanské angažovanosti, od politických
stran a hnutí, církví, spolků, organizací, odborů, až po občanské iniciativy, nadace
a profesní sdružení. Kdo z nás chce nosit hrdé označení „občan“, měl by na tomto
poli přiložit svoji ruku k dílu; zde nesmíme dopouštět pasivitu a lhostejnost! Jen ta-
kové konání věcí veřejných je totiž zárukou, že se společnost „neroztrhne“ na vše-
mocný (totalitní) stát na straně jedné a masu znechucených, vzájemně izolovaných,
lhostejných a „na svém písečku“ si hrabajících individuí na straně druhé. A to už
jsme přece zažili, ne?

Petr Nesvadba
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Cibulák
(z letošních Horoušánek)

Ingredience na těsto:
250 g Hery
250g hladké mouky
250g tvarohu
(lze použít i kupované listové těsto)

Vypracujeme hladké těsto, které necháme vychladit, těsto je variabilní, dá se z něho kro-
mě cibuláku udělat štrůdl plněné šátečky nebo jen tak nakrájet na proužky a posypat so-
lí nebo kořením a sýrem. Těsto se dává do vyhřáté trouby aby tzv. listovalo. Ze základní-
ho receptu jsou dva cibuláky nebo dva štrůdly.

Na cibulák poklademe vychladlou směs dušené cibule, zase je to variabilní: chutné
jsou kostičky špeku, podusit – na to cibule, pepř sůl. Ke konci pečení se dává navrch
strouhaný sýr, může se dát navrch ještě šunka či anglická slanina.

Protože  zapečený sýr „ zlobil“ při krájení a různě padal, vymyslela jsem novou vychy-
távku. Na těsto rozetřu cibuli  a naznačím nožem jednotlivé díly na krájení a sýr pak na-
sypu doprostřed dílů. Lépe se to krájí a sýr nepadá.

Přeji dobrou chuť! Adéla Hrubešová
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Zažít město jinak „na Čecháči“? Pod věží vršovického kostela Sv. Václava, dominanty ne-
jen Čechova náměstí, můžete zažít jinak nejen město, ale také katolíky a evangelíky. Do-
hromady s místními i přespolními obchodníky/-cemi a umělci všeho druhu oživí a zpestří
toto náměstí a podkostelí. Hlavní program se bude odehrávat na schodech kostela. Uvidí-
te divadla, uslyšíte muziku, můžete nakoupit u místních a posedět u kávy a něčeho dob-
rého na dece. Děti i dospělí si přijdou na své. Přijďte a žijte ve městě, které vybízí k nejrů-
znějším aktivitám. Chcete-li se zapojit aktivně, napište na tomas.vokaty@gmail.com.

ORIENTAČNÍ PROGRAM ZMJ – „CHYŤ SI SVÉHO MOTÝLA“

14.00 start akce: kolečko na náměstí/průvod
14.00 -15.00 uvítání, možnost prezentace stánků,

činnost zahájí: Atelier Růt, obchůdky, odpočinková zóna s koutkem pro děti, bazárek a další.
15.00 – 15.30 Rainbow Gospel Choir

16.00 – 17.00 Autorské čtení
16.00 – 17.00 V kostele modlitba za město
17.00 – 18.00 Divadelní motýlí společnost

18.00 – 19.30 Slávek Klecandr
19.30 – 20.00 Neřvi mi do ucha

20.00 – 21.00 Svěží zelenina
21.15 – 22.30 Film Přemysl Pitter „Milujte své nepřátele“

Oceníme jakoukoliv vaši pomoc, ať už na akci samé, nebo před ní. Pro návštěvníky bychom rá-
di vytvořili odpočinkovou a piknikovou zónu. Na tuto zónu budeme potřebovat větší množství

dek, celt, nebo polštářků na sezení. Prosíme členy a přátele sboru o jejich zapůjčení.

Kontakt: Tomáš Vokatý, tomas.vokaty@gmail.com, 603 528 626

Aktuální program akce: http://zazitmestojinak.cz/index15e5.html


