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● Polovíkendovka 21. a 22.4. v Úštěku, foto: Tomáš Vokatý ●

Vaše slovo ať je vždy laskavé a určité; ať víte, jak ke komu promluvit.
Koloským 4,6

Řeč ozdobená solí
„To musíte čůrat zrovna tady?“ vyjel jsem na staršího muže o berlích, který nám pravděpodobně před chvílí očůrával živý plot hned za rohem od branky, ve které jsem zrovna
stál. Muž odsekl: „Copak jsem dobytek, abych tu chcal?“ Já ale neměl chuť si to nechat
líbit. „A proč na Vás teda štěkal pes? Štěká takhle na lidi, co sem choděj čůrat.“
Bylo to jako škrtnout sirkou pod hranicí dřeva nasáklého benzínem. „Jako že lžu? Já
VŽDYCKY říkám pravdu, ty hajzle. To je nařčení, budu tě žalovat, ty kret… natáhnu ti
holí…do držky…mám vždycky pravdu…nařčení.“ Vodopád nadávek a urážek. Jen vyjeveně koukám, na tohle nejsem zvyklej.
„Pardon, omlouvám se, spletl jsem si Vás s těma ochlastama z náměstí.“ Asi jsem to
tím moc nevylepšil. Vodopád nadávek mohutněl, já tam stál v brance a chtěl jít domů.
„Uklidněte se, už jsem se vám omluvil…“ A opustil jsem symbolicky kolbiště zavřením
branky. Muž to pochopil, za neustálého chrlení výhrůžek se pomalu belhal pryč. Na rohu ulice se otočil a zakřičel. „To ses mi teda moc neomluvil, ty sr*či jeden!“ Bylo mi ho
trochu líto. Asi na ten plot fakt nečůral.
Občas se nám stane, že si naběhneme na vidle a musíme se omluvit. Má smysl se konfrontovat? A tím taky trochu riskovat? Jistěže to má cenu, ale je to i nutné, když jde o svobodu, o život, o „dobro“ a takové ty „velké věci“. Ale konfrontovat se, tedy jít do střetu,
i v případech sousedského čůrání na plot a vzájemného očůrávání a přečůrávání se?
Když nám navzájem na sobě něco vadí a brání nám to v plnohodnotném vztahu? Jasně,
člověku občas povolí nervy, domluvit se dá často fušku, takže zkusme mít pro příště na
paměti Pavlův návod v hesle pro měsíc květen:
„Vaše slovo ať je vždy laskavé.“ Tedy nestartuj hned do střetu, i když si myslíš, že máš
pravdu. A buď trpělivý, znovu a znovu vysvětluj svoji pozici. Naštváním se nikam dál neposunete a problém nevyřešíte. Tomu bychom snad mohli říkat umění diplomacie.
„Vaše slovo ať je určité.“ Řekni jasně, co chceš, a nebo co ti vadí. Nevykrucuj se a hlavně nelži. I v ateistické společnosti to patří k bontonu. Navíc pravda stejně dost často vyplave a pak budeš za úplného blbce. Budiž ti mementem třeba jeden neviditelný článek
z dávno minulé Přítomnosti „vlevo dole“.
„Ať víte, jak ke komu promluvit.“ Abychom toto věděli, musíme především lidi my sami poslouchat. Jinak nám unikne, koho to máme před sebou, co si s sebou nese, co ho
trápí, co řeší. A jak bychom bez vědomí „co je zač“ adekvátně reagovali? Takováto empatie přináší porozumění úplně jiného řádu. Snaha o vcítění se do druhého vyﬁltruje
spoustu zbytečných slov. K porozumění tedy vede vhodně zvolené, ale zároveň jasné slovo dobře mířené na konkrétního adresáta.
Kralický překlad tohoto verše je trochu jiný: „Řeč vaše vždycky budiž příjemná, ozdobená solí.“ Tato Pavlova slova jsou koncentrovaným misijním návodem. Neřeší totiž jen
to, jak se máme chovat k sobě navzájem, k blízkým bližním i vzdáleným bližním. Ukazují na to, že při dobrých a důvěrných vztazích jdou naše slova ještě vyšperkovat. Umožní nám bližnímu život trochu osolit, dochutit. Evangeliem. Pozor, nepřežeňme to. Přesolené je také nepoživatelné.
Tomáš Jun
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Editorial
Milé sestry, milí bratři, děje se toho hodně a ještě více bude. V Katakombách naleznete všechny důležité informace týkající se našeho sboru a několik pozvánek na letní akce,
které pořádá ČCE. Zaujme-li Vás něco, doporučuji poslat přihlášky, co nejdříve. Výběr
z letního dění naleznete v části Zprávy a pozvánky ČCE.
Aktuálně je u nás tři týdny na farářské praxi Tomáš Jun. Do sborového dopisu přispěl
úvahou nad heslem měsíce a krátkým představením.
Na konci dubna jsme se já a Matěj setkali ve sboru s Alenou Fendrychovou a Evou Křivohlávkovou z Diakonie ČCE, které se věnují práci s uprchlíky. Plodem tohoto setkání je
komponovaný večer Jak jsem potkal lidi, který u nás proběhne na začátku června. Pozvánku naleznete na stránkách dále.
Jsme ve velikonočním období a my už píšeme o ráji? V druhé půlce Katakomb se věnujeme vznikajícímu komunitnímu centru Malý Eden, nacházejícím se nedaleko našeho sboru. Proč? Protože nás oslovili, že by s námi rádi spolupracovali. Uveřejňujeme
rozhovor s Ondřejem Balíkem, hlavou tohoto projektu a věříme, že se nám tak podaří
zprostředkovat alespoň v náčrtu, o co se jedná.
Martina Valášková
Příjemné čtení přeje,

Kde možno priložiť ruku k dielu
alebo sa účastniť
• Pozývame k účasti na varení polievky pre ľudí bez domova.
Vydáva sa v stredu 10. 5. od 18:00 na Hlaváku a varí sa buď v utorok 17:30 – 20:30 (nákup
17:00)alebovstreduod14:30+nákup14:00.Akbysavarilovutorokvečer,takvstredujatreba jedného človeka na ohrev 15:30 – 17:30 a potom dvoch na naloženie a odvoz 17:30.
To všetko nájdete v tabuľke, kde sa dá zároveň zapisovať na termíny:
https://doodle.com/poll/76h82fe87nqgtevn, prípadne sa hláste u mňa alebo u Matěja.
Aktivita je to príjemná a užitočná. Stravníci s radosťou jedia, čo navaríme. Pokiaľ by šiel niekto na výdaj, tak je to fajn stretnutie s rôznymi ľuďmi a ich skúsenosťami a zároveň je to hrozne rýchla vec. Do 15 minút je jedlo rozdané a môže sa ísť kade ľahšie, najlepšie do zboru, ktorý varí najbližšie.
Jedlu a solidarite zdar!
• 1. června jsme zváni k ekumenické bohoslužbě. Tentokráte bude u „Čechoslováků”na Vršovickém náměstí. Službou kazatelskou poslouží páter Mons. ThLic. Artur
Matuszek, Th.D., který je ve vršovické ekumeně již skoro celý rok.
• 2. června od 17.00 jsme zváni Jelínkovými do Horoušánek k jídlu, sportu, koupání
a samozřejmě k povídání. Moc jim za pozvání děkujeme.
• Farnosť ŘKC u sv. Václava poriada v popoludňajších hodinách v sobotu 3. júna (června:))
deňdetí.Pozývanáskúčastiipomocisorganizáciou.Zatiaľsúnaplánovanéstanovištiasrôznymi aktivitami okolo kostola na Čechovom náměstí (napríklad prvá pomoc s plyšákmi).
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Z našej strany je možné pomôcť so stanovišťami – ešte ich zopár vymyslieť a zorganizovať. Nápady rôzneho druhu sú vítané. Pokiaľ by mal niekto chuť priložiť ruku
k dielu a napomôcť tak rozvoju ekumény nie len v oblasti liturgie, nech sa obráti na
mňa (Martinu Valáškovú), prípadne Matěja.
Martina Valášková a Matěj Opočenský

Pozdrav Tomáše Juna
Milé sestry a milí bratři, téměř celý květen se budeme ve vršovickém sboru setkávat. Jsem
u Vás a u bratra faráře Matěje Opočenského na třítýdenní bohoslovecké praxi. Ta je přípravou na farářskou službu. Věřím, že tato práce má a bude mít i nadále smysl.
Jsem z evangelické rodiny, ve které je v širším příbuzenstvu také několik farářů v ČCE.
To, že se člověk ale narodí „jako evangelík“ ještě neznamená, že jej míjí zápasy víry. Už
od dob studií jsem zaměstnán jako administrativní pracovník v Centru pro teoretická
studia na Univerzitě Karlově. Také jsem kostelníkem ve sboru ČCE v Nuslích, jehož
jsem členem.
S mojí manželkou Martinou máme jedenáctiměsíčního synka Tobiáše a očekáváme
narození druhého potomka.
Tomáš Jun

Jak jsem potkal lidi
Literatura a poezie propojují lidi celého světa. Přijďte si poslechnout hlasy těch, kteří
k nám přišli odjinud. Podělí se s námi o texty, které mají rádi, které jsou pro ně důležité.
Texty zazní v mateřském jazyce účinkujících a budou tlumočeny do češtiny.
První z řady setkání proběhne 11. 6. 2017 u nás ve vršovickém sboru Českobratrské
církve evangelické. Večer bude věnován arabsky hovořícím kulturám z různých oblastí
Asie a Afriky.
Cílem je dát prostor lidem, kteří nejsou slyšet. Těm, kteří můžou nabídnout nové, zajímavé podněty, ale jejichž jazyku lidé z většinové společnosti nerozumí a neznají nikoho, kdo tímto jazykem mluví. Večer věnovaný literatuře, která obsahuje hodně z kultury,
ze které tito lidé pocházejí, ale i hodně z vnitřního světa lidí, kteří ji budou přednášet.
Nejde o profesionální výstup. Jde o to, v klidu si poslechnout jiný hlas, přijmout, že
každá kultura je jiná, každý jazyk je jiný, a i když nerozumíme, můžeme se o to společně
pokusit.
Časově se bude jednat o maximálně hodinové pásmo spojené s přednesem. Každý
z přednášejících dostane prostor, aby mohl říct, proč si vybral určitý text k přednesu.
Pásmo bude doprovázeno ukázkami hudby. Tlumočení bude zajištěno. Po pásmu se můžete těšit na malé občerstvení, které přinese další poznávací zážitek od lidí, kteří mluví
jinou řečí.
Matěj Opočenský a Eva Křivohlávková (Diakonie ČCE)
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Den Diakonie
Milé sestry a milí bratři, pomoc má mnoho tváří a jednou z nich je i duchovní podpora těch,
kteří pomáhají. Sloužit je poslání církve a různé diakonické aktivity sborů – i práce Diakonie ČCE – takové poslání s vděčností a odpovědně naplňují. Na této cestě si každé společenství zaslouží podporu a povzbuzení. Mimo samotnou výzvu evangelia ke službě je důležitou podporou vědomí společenství. Vytvořit společenství v jednom kostele, v jednom
světě, spojené vědomím jednoho poslání. To je účel výzvy, kterou k Vám směřujeme.
Máme naději, že naše vzájemné spojení ve slavení liturgie či v modlitbě bude užitečné
a povzbuzující nejen pro nás, ale bude také dobrým svědectvím pro okolní svět.
Svatodušní neděle je tradičně ve sborech Českobratrské církve evangelické spojena
s Diakonií. Toto spojení je „materiálně“ vyjádřeno konáním celocírkevní sbírky na projekty Diakonie ČCE. Nechceme zůstat jenom u materiální podpory diakonické práce,
chceme ji rozšířit i o duchovní, liturgickou či společenskou rovinu. Svatodušní neděle 4.
června 2017 ať se stane v ČCE Dnem pro Diakonii.
Vybízíme sbory ČCE, aby na svatodušní neděli pamatovali na diakonickou práci také
při slavení bohoslužeb. K tomuto účelu Vám předkládáme pracovní texty, které lze použít při přípravě liturgie bohoslužeb. Materiály pro Vás připravili Lenka Ridzoňová, Tomáš Vítek (modlitby), Daniel Heller (liturgie Večeře Páně) a Jiří Tengler (homiletické
poznámky a výběr biblických textů). Všechny materiály včetně plakátu, textu do ohlášek
a archivu minulých ročníků najdete na www.denprodiakonii.cz.
Se srdečnými pozdravy,

Štěpán Brodský
(část z dopisu vybrala Martina Valášková)

Setkat se nad tématem
(další plány filmového klubu)
Před pár dny proběhl 7. ﬁlmový klub. Tentokrát jsme se věnovali tématu Fairtrade a další způsoby obchodování (nejen) s kávou. Jako výkop k diskuzi nám posloužil ﬁlm Černé
zlato (Mark + Nick Francis, 2006). Dokument nabídl konfrontaci dvou zcela rozdílných
světů – Etiopie a „globálního severu“ a navíc ukázal odlišné způsoby pití kávy v různých
kulturách. Po ﬁlmu následovala debata s Danielem Kolským, zakladatelem sítě kaváren
Mamacoffee, ve které jsme se dostali také k mírné kritice fairtrade. V posledních letech
se totiž tato snaha o lepší podmínky pro ty, na nichž je světový trh (nejen) s kávou závislý, mění v reklamní trik a byrokratické obstrukce.
Další ﬁlmově-diskuzní večer nás čeká v úterý 6. června, standardně od 18:00. Tématem je Život s jinou než heterosexuální orientací. Pozvání zatím přijali Jaroslav Lorman z ŘKC, Zdeněk Turek z ČCE a další lidé LGBT+ komunity možná ještě přijmou.
Uvažujeme nad tím, že by diskuze tentokrát probíhala v panelu a na konci také mezi panelem a publikem. Bližší informace a plagát budou brzo k dispozici.
Na léto jsme s Davidem vymysleli speciální projekci – letní kino. Promítat bychom
chtěli 11. anebo 18. července na schodech svatého Václava na Čechově náměstí. Bu-
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deme se věnovat tématu Ekologická stavění. Jako přednášejícího máme rozjednaného
Petra Klápště, urbanistu. V případě tohoto večera bychom začínali až ve 21:00 půlhodinovou přednáškou. Následovala by 10 minutová diskuze a od 21:45 ﬁlm. Jestli vše vyjde
a magistrát kývne na výjimku osvětlení kostela, můžeme se těšit na příjemný letní večer
v širším společenství se sestrami a bratry z katolického a doufáme, že i husitského prostředí. Venkovní aktivita by mohla přilákat i lidi z Vršovic obecně. V příštím čísle uvedeMartina Valášková
me přesnější informace.

Bielefeld 2017: Grilování v přátelském duchu
Opět po roce jsme se s Ivkou vydali do Bad Oeynhausen navštívit její někdejší spolužačku
a kamarádku a já této příležitosti opět využil jako „služební cesty“ do bielefeldského sboru. V sobotu odpoledne jsem přijal milé pozvání Gerharda a Hilde Godejohannových, kteří sezvali také několik dalších bratrů a sester
z místního sboru Dietricha Bonhoeffera, aby i oni
užili zahraničního návštěvníka.
Jedním z prvních témat bylo úmrtí Miroslava
Rady. Znovu vyjadřovali hlubokou lítost nad
tím, že nikdo z místního sboru nemohl přijet na
pohřeb do Prahy. Avšak v sobotu 25. března ve
dvě hodiny odpoledne, tedy ve chvíli, kdy ve vinohradském kostele začínal pohřeb, zapálili
Bielefeldští pod jeho obrazy v Matthäuskirche
svíčky jako tichou vzpomínku. S velkým zájmem poslouchali zprávy z Prahy, především
o ﬁlmovém klubu, o ekumeně s katolickým sborem od sv. Václava a o vánoční hře. Rovněž se zajímali o samoﬁnancování sborů v ČR. Zřejmě také proto, že v současném Německu stále více lidí vystupuje z církve a zbavuje se tak povinnosti platit církevní daň.
Samoﬁnancování v budoucnosti je tedy i pro ně reálnou možností. Posledním diskusním tématem byla budoucí podoba našeho partnerství, tedy jak a kam dál. Domluvili
jsme se, že bychom se měli nejpozději příští rok rozhodně opět setkat ve větším počtu
a za účasti pražského klimentského sboru, ať už v Bielefeldu, nebo v Praze. Podrobnosti zatím zůstaly otevřené a budeme o nich diskutovat.
Druhý den, v neděli dopoledne jsem se zúčastnil bohoslužby v Matthäuskirche.
Všechny přítomné jsem na začátku bohoslužby jménem vršovického sboru pozdravil
a především poděkoval za oba kondolenční texty k úmrtí Miroslava Rady, jež nám Bielefeldští zaslali. Rovněž jsem vyjádřil naději, že uskutečníme další setkání obou sborů,
na němž jsme se předběžně domluvili předchozího dne. Po bohoslužbě jsme v takovém
větším kroužku diskutovali na podobná témata jako v sobotu u Godejohannových. Pak
jsem odpovídal na několik méně příjemných otázek týkajících se české politiky vůči
uprchlíkům a prezidenta Zemana. Věřte, dělal jsem, co jsem mohl, tj. vysvětloval, omlouval se a distancoval. Překvapila mě otázka týkající se naší spolupráce s pražskou židovskou komunitou, což je v Německu v evangelických sborech dosti důležité a přede-
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vším probírané téma, a na kauzu prostějovského židovského hřbitova. Zkrátka mírné
grilování v přátelském duchu.
Bielefeldský sbor o partnerství s námi stojí a stojí rovněž o to, aby bylo živější. Jediným,
avšak podstatným problémem je samozřejmě vzdálenost mezi Prahou a Bielefeldem.
Richard Šípek

Zkrácený zápis ze staršovstva 27. 4. 2017
HOST NA STARŠOVSTVU – PRAKTIKANT TOMÁŠ JUN
• Tomáš Jun je u nás na praxi od 27.4. do 21.5., 7.5. bude kázat, bude pomáhat s bohoslužbami s dětmi a jednou povede nedělku
• diskutovalo se na téma: “Co očekáváte od faráře, který nastupuje na sbor?”
ZPRÁVA Z PROVOZU SBORU
• bohoslužby – dále podle kréda, liturgicky odpovídalo (výjimka jen na Květnou neděli,
samostatné kázání)
• nedělní škola – výpadek na velikonoční neděli, svým způsobem záměrně, ale ani nebyl/a učitel/ka
• rodiče s dětmi – scházíme se, poslední účast 15
• biblická s dětmi/náboženství – nepravidelné, ale probíhá
• biblická pro třicátníky a také starší mládež – kruh přibližně stále stejný, ale častějším střídáním místa se obměňuje; čteme příběh Josefa a blížíme se k ﬁnále praotcovského cyklu
• biblická pro dospělé – stále Tomášovo evangelium; naposledy jsme se dotkli stěžejního místa: vnitřní člověk – poznání Boha v sobě a bavili se, do jaké míry je to ještě křesťanská myšlenka, co z toho plyne
• setkání seniorů – dubnové setkání připravil praktikant
• křestní/konﬁrmační příprava – dubnové setkání teprve proběhne
• ekumena – během června proběhne ekumenická bohoslužba
• křesťanská služba – odvozy na bohoslužby: Je třeba zajistit více dobrovolníků na odvozy.
• varhaníci ve sboru – Jan Ort odjíždí na rok do Anglie, bratr Bednář již ohlásil, že nebude moci doprovázet pravidelně, jak jsme byli zvyklí, ale jen občasně. Situace je taková, že v tuto chvíli hledáme na každou neděli někoho na doprovod. Je možnost oslovit o pomoc varhaníka ze Strašnic Ondřeje Scholze. Občasně bude moct hrát Kristina
Ambrožová, Zuzana Venclů, Michal Richter, Věrka Jelínková a možná také David Rejchrt. Problém je, že všichni jsou velmi vytížení. A naplánovat s nimi pravidelné hraní
je náročnější. Budeme se také muset připravit na variantu, že doprovod nebude, nebo
ne varhanní. Například na prázdniny bude složité někoho shánět.
• Další farářské a sborové aktivity: zámeček, Fokus, Seniorátní odbor pro samoﬁnancování – tvorba dokumentu o solidaritě, Spolek evangelických kazatelů; ukončeno členství v Seniorátním odboru pro mládež
• odsouhlasili jsme doporučení Aničce Pokorné k zapsání na seznam bohoslovců/kyň
• Zemřeli Miroslav Rada a Helena Bednářová

Sborový dopis vršovického sboru ČCE
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•
•
•
•

TECHNICKÉ VĚCI
oprava SDK před galerií – zajistí M. Otřísal
vyměnili jsme vodoměr
14. května po bohoslužbách bude úklid dětské místnosti
budeme nejspíš muset reklamovat koberce

REFLEXE UPLYNULÝCH AKCÍ
• diskuse s Michaelou Lengálovou a sborový oběd – 2. 4.
• 4. 4. ﬁlmový klub – Stigmatizace lidí s duševním onemocněním – 13 lidí
• 23. 3. – diskuse s Ondřejem Balíkem a dalšími ze spolku Cesta ven kvůli budoucnosti
Malého Edenu (prostor přes ulici, z bývalé hospody se stane komunitní centrum); mimo angažovaných účast 6 lidí (2 sbor, 4 z domu)
• polovíkendovka s dětmi 21. + 22. 4 – jeli jsme do Úštěku (20 lidí; 11 dětí)
• Richard byl v Bielefeldu – v příštím roce by bylo dobré zorganizovat setkání s bielefeldským sborem
PLÁNOVANÉ AKCE
• sborový oběd 21.5. – Emil Veber slaví 90 let; forma – každý něco přinese
• polévky pro lidi v bytové nouzi (středa)- 10. 5., 23. 8., 20. 12 – Martina začala dělat
tabulku doodle a facebook. Je možné zapsat se také na nástěnce.
• ﬁlmový klub (viz článek)
• 15.5. otevírá Malý Eden – jsme zváni na otevření a grilování
• setkání s uprchlíky ve sboru, literární večer s jídlem
• Noc kostelů (9. 6. 2017) – Jarda Svoboda potřebuje přivézt, odvézt, snést a vynést
harmonium. Zájem pomocníků je dostatečný.
• Horoušánky Open – 2. 6.
• Den otců – 18.6.; datum bude upřesněno; možnost výletu vláčkem „Pražský Semmering“ po bohoslužbách, pak na trilobity
• polovíkendovka – na červen nás zvou Štěpánovi na jejich chalupu u Turnova u Malé
Skály, termín možný jen 23. – 25.6. (dodatečně zrušena – v červnu je hodně programu,
poslední víkend je už dost pozdě)
• přednáška Olgy Bezděkové o jejím otci Stanislavu Reitharovi (pilot RAF) (letos 40 let
od jeho úmrtí); domluveno na začátek října
• 25. 5. staršovstvo
ZPRÁVA PASTORAČNÍ PRACOVNICE
• organizace, zajištění a také vedení nedělky
• příprava Katakomb březen (za pomoci T. Vokatého – sázení, T. Hrubého – korektury)
+ distribuce
• vedení dětské biblické – v pátek 17. a 24. 3., v dubnu ne; pomoc s polovíkendovkou 21.
+ 22. v Úštěku
• organizace a příprava ﬁlmových večerů 4. 4. a 2. 5. (+ koncept do září)
• pastorace, organizace křesťanské služby (pracuji na sociálním rozcestníku)
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FINANČNÍ ZPRÁVA 2017 K 31. 3. 2017
• celkově náklady: 243.290,90; výnosy celkově: 120.640,36; hospodářský zisk: –
122.650,54; sbor náklady: 236.965,90; výnosy: 112.627,07; hosp. zisk: – 124.338,83;
z toho sbírky: 16.440,-; dary členů sboru: 8.800,-; salár: 61.850,-; a ostatní dary: 900,; byt náklady: 6.325,-; výnosy: 8.013,29; hosp. zisk: 1.688,29
• ke konci března na účtech: ČS 239.620,18 a Era 482,48 + 327.814,80
• sbírky – vypsali jsme archovou sbírku na vaření polévky pro lidi v bytové nouzi a JJ
Zapsal Richard Šípek, zkrátila Martina Valášková
(úplný zápis je k nalezení v kanceláři faráře)

Kam že to jde Cesta ven?
Rozhovor s Ondřejem Balíkem, jedním z členů spolku Cesta ven.
Spolek Cesta ven vznikl z iniciativy studentů a přátel 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v lednu 2016. Jeho hlavním účelem je vytvoření prostředí pro setkávání akademické obce se širší veřejností, kulturní, vzdělávací a komunitní činnost a vytvoření pracovních míst
pro osoby se zdravotním postižením. Aktuálně se věnuje především pořádání beneﬁčního
festivalu Dudlík fest na podporu sociálně či zdravotně znevýhodněných dětí a projektu bezbariérové kavárny a komunitního centra Malý Eden s denním provozem v prostorách bývalé pivnice Malý Eden na adrese Ruská 138/1211 (naproti 3. LF UK).
1) Ondřeji, co tě spolu s dalšími lidmi vedlo
k založení spolku Cesta ven?
Spolek jsme zakládali proto, abychom
mohli jednou otevřít komunitní centrum. Pro
přihlášení se do výběrového řízení byl potřeba nějaký právní subjekt, jehož jménem
bychom mohli do výběrového řízení vstoupit. Protože Viktor (míněno předseda spolku) studuje medicínu a já jsem v té době pracoval na plný úvazek, necítili jsme se ani jeden na provozování komunitního centra
s kavárnou pod svým jménem. S několika
přáteli jsme se domluvili, že se o věc pokusíme společně. Prostudovali jsme nezbytné
legislativní normy, sehnali potřebné dokumenty, sepsali stanovy a založili spolek, jehož cílem je propojit svět starších se světem
mladších a přitom být ekonomicky soběstačný díky provozování kavárny. Pokud to
některého ze čtenářů zajímá, naše stanovy
jsou ve veřejném rejstříku volně dostupné.

2) Aktuálně vás nejvíc zaměstnává projekt
Malého Edenu? Mohl bys ve zkratce představit, o co má jít?
Malý Eden zaměstnává hlavně mě. Viktor
adalšíčlenovéspolkupracujínadalšíchvěcech
–například nadalším ročníku beneﬁčníhofestivalu Dudlík fest. Malý Eden je název, který
prostor v pražských Vršovicích podědil po
předchozím provozovateli. Kdysi zde byla
prodejna zeleniny. Potom putyka. A pak dlouho nic. Po ukončení provozu prostor ležel ladem. Přišlo mi to jako hrozná škoda, protože
je to naprosto skvělé místo pro kavárnu.
3) Prohlédlajsemsizběžněvášprojektavněmse
píše,ževašekavárna,kterámábýtikomunitním
centrem„stavínaněkterýchprincipechavýstupech
sociální medicíny“. Co to konkrétně znamená?
Projekt, který jsi četla, byl původně určen
pro kolegium děkana 3. lékařské fakulty, proto některé formulace možná nejsou srozu-
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mitelné obecnému čtenářstvu. Omlouvám
se za to. Tím stavěním na výstupech a principech sociální medicíny jsme mysleli to,
že pregraduální výuka lékařství v České republice stále má co vylepšovat, a že jedním
z velkých témat je komunikace s pacientem jako
s člověkem.
Na první pohled to asi vypadá banálně, ale každý, kdo navštívil lékaře více než
párkrát v životě, se s – v nejlepším případě
– neosobním jednáním jistě setkal. A lékařská fakulta, ať se snaží sebevíc, tento
problém zatím neumí řešit více než málo. Podle mě ani nikdy umět nebude.
Křešenítohotoproblémubynášprovozměl
přispět. Tím, že se studenti medicíny seznámí
se širším okruhem seniorů v jiném, než nemocničním prostředí – ať už coby obsluhující v kavárně (většinu brigádníků na pozici číšník/servírka u nás zatím tvoří studenti medicíny), nebo jako účastníci akcí zaměřených na
mezigenerační setkávání. Taky chceme pořádat semináře, na kterých se setkají medici
s lidmi, kteří mají nějakou konkrétní chorobu
a za přítomnosti kapacity v daném oboru medicínypoznávat,jakétoje,sonouchoroboužít.

Prostě doufáme, že díky Malému Edenu
budou do nemocnic nastupovat mladí lékaři
o něco lépe vybavení po lidské stránce
(a možná i odborné).
4) Občas chodím kolem vašeho výkladu a vidím, jak je práce v plném proudu. Jak vám to
jde? Otevření plánujete již na 15. května.
Jde nám to dobře! Moc nás baví učit se
nové věci. Je to radost, vidět studentku 3. ročníku medicíny, jak maluje strop nebo pokládá
obkladačky. Pro spoustu z nás je to do určité míry odpočinek od každodenních starostí, děláme úplně jiné věci než normálně.
Při úpravách se volně řídíme vizualizací, kterou pro nás zpracoval kamarád
z UMPRUM. Celá „rekonstrukce“ je velmi nízkonákladová vzhledem k tomu, že ji
financujeme z vlastních kapes a částečně
též z několika málo darů (jestli můžu, rád
bych touto cestou našim dárcům poděkoval). Přesto se snažíme vyhovět všem požadavkům hygienických, legislativních
i estetických nároků – sama uvidíš, jestli se
nám to povedlo. Budu rád, když se 15.5.
potkáme na zahájení našeho „provizorního“ provozu. Předem se omlouvám za případné nedokonalosti, učíme se za běhu, ale
budeme se snažit ze všech sil, aby se u nás
lidem líbilo.
Za rozhovor děkuje Martina Valášková

Dej, kolik myslíš
aneb zahájení provizorního provozu kavárny Malý Eden
Dostali jsme pozvání od spolku Cesta ven na slavnostní otevření provizorního provozu kavárny Malý Eden, které proběhne již 15. května.
Těšit se můžeme na grilování, promítání, deskové hry, program pro děti, prezentaci spolku. Pít
sebudepivozadobrovolnoucenu.MalýEdenbudenejprveotevřenvprovizornímprovozuana
prázdninyseprostoryopětuzavřou,budouprováděnydalšípráce(napříkladbezbariérovýpřístup, nový nábytek atd.) a na začátku října se na nás kolektiv Cesta ven opět bude těšit. PodrobMartina Valášková
ný program naleznete na: facebook.com/spolek.cestaven
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Zprávy a pozvánky ČCE
• Vedoucí tajemník ÚCK ČCE vypsal výběrová řízení na:
- samostatného referenta/referentku pro stavební záležitosti (přihlášky do 31. 5. na
adresu podrouzek@e-cirkevv.cz)
- samostatného referenta/referentku pro fundraising (přihlášky do 30.5. na
engelhardt@e-cirkev.cz).
• Synodní rada ČCE zve na 3. zasedání 34. synodu ČCE na dny čtvrtek 18. – sobota
20. května 2017. Pracovní jednání synodu (od čtvrtka 18. 5. od 13.30 hod. do soboty
20. 5.) bude probíhat v Opletalově ul. č. 1337/29 v Praze 1 (sídlo Autoklubu ČR). Bohoslužby ve čtvrtek 18. 5. se budou konat v kostele U Klimenta ve sboru v Praze 1
– Novém Městě, v Klimentské ul. od 18.30 hod. Synod bude ukončen v sobotu odpoledne. Zasedání synodu mimo jednání v komisích jsou veřejnosti přístupná.
• Připomínáme, že každé první pondělí v měsíci se konají Modlitby se zpěvy Taizé od
19:30 v kostele Martin ve zdi. Nejbližší proběhnou 5. června.
• Setkávání generací se také v tomto roce připravuje v Horském domově v Herlíkovicích od 8. do 11. června 2017. Tentokrát s tématem PŘÁTELSTVÍ (zkušenosti s přátelstvím, ztráta přátel a nacházení nových – osobní nasazení pro druhé apod.). Setkání jsou otevřená všem, není žádná věková ani církevní hranice. Na programu se podílí
všichni, nejde tedy o přednáškový kurs. Více na nástěnce.
• V létě proběhnou další kurzy pro varhaníky a varhanice v Sola Gratia. Kurzy jsou
určeny varhaníkům a doprovázejícím bohoslužebného zpěvu ze sborů naší církve.
Srdečně zváni jsou především začínající, ale i pokročilejší mladí i starší samouci (hráči na klavír / klávesy, žáci ZUŠ, samouci), kteří se této službě věnují a potřebují získat
nové podněty a zkušenosti pro praxi. Termíny kurzů: 31.7. – 3. 8. 2017 kurz pro mládež od 12 let, 3. – 6. 8. 2017 kurz pro střední generaci od 18 let. Zájemci se mohou
přihlásit formou e-mailu do 1. července 2017. Více na nástěnce.
• Na stránce prihlasky.srcce.cz je také možné přihlašovat se na různé akce pro mládež.
V létě to bude například Kurz starší mládeže 30.6.-7.7. v Křížlicích, Letní kemp
mládeže 9.-16.7. ve Strmilově, Kurz konﬁrmandů a mladší mládeže 6.-11.8.
v Hradišti u Nasavrk, Cesta do Taizé 5.-14.8. (Francie), International Camp v Herlíkovicích 15.-23.7., Bigbítový kurz 21.-30.7. v Křížlicích, Letní brigáda 12.-19.8.
v Herlíkovicích, Sjezd (nejen) evangelické mládeže 6.-8.10. v Jablonci nad Nisou.
• Na letní prázdniny 2017 je ve středisku v Chotěboři opět připraven program pro rekreaci rodin s dětmi a rekreaci jednotlivců. Jsou zváni všichni, kdo chtějí prožít
v evangelickém společenství část své dovolené i při společných pobožnostech. V tomto roce je k dispozici šest běhů po 7 dnech a jeden běh čtrnáctidenní. Více na náMartina Valášková
stěnce.
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Recept: Mrkvová pomazánka
V poslední době na různých společných setkáních dělám mrkvovou pomazánku. Bylo tomu
tak i na poslední polovíkendovce s dětmi. A už několik lidí se mne ptalo na recept. Tady je.
Suroviny:
4 velké mrkve
1 pomazánkové máslo
1 malý jogurt
sůl, pepř, olej, 1 česnek
Na oleji osmahneme nastrouhanou mrkev, mírně osolíme. Když je mrkev osmažená
(10 – 15 minut na mírném ohni za stálého míchání), a smícháme s pomazánkovým máslem, jogurtem, pepřem a prolisovaným česnekem.
Martina Valášková
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Program
květen a červen 2017
7. 5. 2017

9.30

9./10. 5. 2017

bohoslužby

káže Tomáš Jun

vaření polévky pro lidi bez domova

10. 5. 2017

17.30

odvoz + výdej polévky na Hlavák

12. 5. 2017

16.00

setkání konﬁrmandů

14. 5. 2017

9.30

bohoslužby s dětmi

káže Matěj Opočenský

15. 5. 2017

15.0020.00

zahájení činnosti klubu Malý Eden

roh Ruské/Tulské

16. 5. 2017

20.00

setkání třicátníků

Richterovi

18. 5. 2017

10.00

setkání nejmenších dětí ve sboru

21. 5. 2017

9.30

bohoslužby s VP a oslava devadesátin Emila Vebera

25. 5. 2017

14.00

setkání seniorů

25. 5. 2017

20.00

schůze staršovstva

28. 5. 2017

9.30

bohoslužby

káže Blahoslav Hájek

1. 6. 2017

18.00

ekumenické bohoslužby

ČSCH Vršovice

2. 6. 2017

17.00

Horoušánky OPEN

Horoušánky

4. 6. 2017

9.30

Svatodušní bohoslužby s VP a křtem, Den pro Diakonii

6. 6. 2017

18.00

Filmový klub na téma Źivot s jinou než heterosexuální orientací
pozvání přijali zatím Jaroslav Lorman a Zdeněk Turek, ﬁlm vybíráme

9. 6. 2017

17.00

Noc kostelů 2017

11. 6. 2017

9.30

bohoslužby

11. 6. 2017

19.00

„Jak jsem potkal lidi“ - literární večer

18. 6. 2017

9.30

bohoslužby

18. 6. 2017

11.30

výlet otců s dětmi

Pravidelná setkání v týdnu
1. úterý (od listopadu)

19.00

Filmový klub

2. a 4. úterý (od října)

19.30

schůzky mládeže

3. úterý v měsíci

20.00

biblická hodina pro střední generaci – po rodinách

středa

15.30

biblická hodina pro dospělé

3. čtvrtek v měsíci

10.00

setkání s rodiči a jejich dětmi

poslední čtvrtek v měsíci

14.00

schůzka seniorů

poslední čtvrtek v měsíci

20.00

pravidelná schůze staršovstva

pátek

16.00

biblická pro děti/náboženství

pátek před bohosl. s dětmi

16.00

setkání dětí různého věku (místo klasické biblické pro děti);
4x do roka výjezd na pátek + sobotu mimo Prahu

4. pátek v měsíci

16.00

konﬁmandi/dky

Malý Eden

Tulská

Tiché údolí/Semering

17.00

Dětské představení … pro malé, větší i velké:

Divadelní Asociace Marky Míkové:
O lenochodech
představení se bude konat před modlitebnou / www.damm.snadno.eu

18.00

Vernisáž výstavy obrazů:

Mária Gabánková

18.45

Divadlo: Motýlí divadelní společnost

Plešatá zpěvačka

20.30

Koncert:

Jarda Svoboda & Alžběta Trojanová

/ www.jardasvoboda.cz

21.45

Autorské čtení:

Jan Škrob / http://janskrob.451.cz/
Vstup do
modlitebny

Farní sbor Českobratrské církve evangelické
Tulská 1/14, Praha 10
Vstup do modlitebny je z vnitrobloku Tulské ulice
101, 124, 135, 136, 139, 150, 213
zastávka Bělocerkevská
6, 7, 10, 16, 22, 95, 97, 99
zastávka Kubánské náměstí

