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Říjen 2005  
Lide, v každý čas v něho doufej, vylévej před ním své 
srdce. Bůh je naše útoč iště.                             Žalm 62,9 

„Bůh oživuje vody a zemi zvěř í“ , Monrealská katedrála, Sicílie (1174-1185) 

zmínky o křesťanských kořenech 
Evropy v preambuli její ústavy, ale jak 
vidí všichni, nemají k sjednocování 
různých tradic a různého rozdělení 
charismat ani dost odvahy, ani dost sil. 
Tím méně pak mohou napomoci  
k pokojnému multikulturnímu soužití 
tří abrahámovských náboženství v sta-
ré dobré Evropě. 
Evangelík Dietrich Bonhoefer pro 
mne kdysi dávno poodhalil daleko-
sáhlý význam poctivého rozlišování 
mezi vírou a náboženstvím. I politika 
zná takové pojmové dvojice, ke škodě 
obou pojmů používané promiskue tu  
v jednom, tu v druhém smyslu. 
Katechismus kultivuje náboženství  
a je to velmi potřeba. Ovšem tu víru,  
o níž Ježíš říkával, že toho nebo onoho 
zachránila (spasila), tu náboženství 
nevynahradí. Nejde totiž v posledku  
o postoj k ideologii, ale o postoj 

důvěry k bytosti neznámé, přesažné,  
k bytosti ujišťující z hořícího keře 
Mojžíše a mnoho dalších proroků  
v jiných kritických chvílích, že je tu 
pro nás. 
Je možné podpořit cílevědomě šanci 
diferenciace mezi náboženstvím  
a vírou. Pokud náboženství najde zase 
znovu svoji přirozeně služebnou roli, 
pak velmi užitečně podpoří to spáso-
nosné – víru, schopnost i umění věřit 
resp. důvěřovat společnému Otci. 
Abrahámovské víry mají při vší 
formální různosti akcentů a zdrojů 
mnohem větší šanci dosáhnout jednoty 
už dnes, kdy různost náboženských 
systémů jsou ti vitálnější ochotni hájit 
i krajním sebeobětováním. Také pro 
Evropu se nabízí spása skrze víru, ne 
skrze náboženství. 

Jan Konzal,  
Getsemany 2005/10, redakčně kráceno 
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Milí přátelé, 

sedím doma, nohu pěkně na židli, už poněkud zoufalý z této vynucené pozice 
a honí se mi hlavou otázky kolem večeře Páně. Jak citlivé téma to je a bylo  
v celých křesťanských dějinách. Můžeme si být lidsky sebebližší, ale společně 
k přijímání u svaté večeře – to nejde. Tak se nám to táhne po celé věky, 
říkáme si, jak to bylo často hloupé a pak najednou... 
“Navezl” jsem staršovstvo sboru do určitého problému, který hýbe celou 
církví. S různou intenzitou na různých místech, ale skutečně celou církví. 
Řešení problému, jak jsme se o ně pokusili my, některé členy sboru 
rozzlobilo. 
Abych začal pěkně od začátku. Již před časem jsem psal do Katakomb  
o večeři Páně. Reagoval jsem na touhu některých rodičů, aby jejich děti směly 
přijímat spolu s nimi. Celý problém jsem dost podrobně rozebíral a následně 
byla svolána mimořádná, otevřená schůze staršovstva. Byla olašována –  
a nikdo mimo členů staršovstva (výjimce se omlouvám) nepřišel. Na můj 
článek rovněž nikdo neodpověděl. Staršovstvo se tedy domnívalo, že otázka 
přijímání večeře Páně již v dětském věku nikoho tak moc nepálí a rozhodlo. 
Zcela ve smyslu Řádu sborového života – večeři Páně smí přijímat každý 
pokřtěný. Tedy i děti. 
Píšu toto vysvětlení, protože bych byl velice nerad, kdyby se někdo domníval, 
že staršovstvo našeho sboru rozhoduje bez předchozí snahy o rozhovor. 
Druhý problém, jehož řešení se u některých členů sboru setkalo s nevolí, je  
s tím prvním spojen – ale pouze částečně. Faktem je, že teď vyplul výrazně  
na povrch. Vysluhovat dětem víno? A ejhle, on je ten problém obecnější – 
vysluhovat víno těm, kteří jej nemohou, nesmějí, či nechtějí pít? A zároveň 
zachovat společenství, ze kterého by nebyl nikdo vytěsňován. Najednou se 
vynořila otázka mnohem složitější a přiznávám, že jsem ji položil já. To, co 
mě totiž nejvíc trápí při vysluhování večeře Páně je, když je někdo nějakou 
formou vydělen ze společenství. To je proti smyslu večeře Páně, to je důvod, 
proč se apoštol Pavel v 1K 11 tak zlobí na Korintské. 
A tak tedy padl návrh podávat “nekvašené víno” - tedy šťávu z hroznů. Nikdo 
ani ve snu nepomyslel na to, že bychom se definitivně rozhodli bez diskuse  
ve sboru. Pouze jsme chtěli razantněji upozornit na problém, v neděli 9.10. 
2005 tuto možnost nabídnout a poté o ní mluvit. 
To, co se zatím, ve chvíli, kdy píšu tuto úvahu, podařilo, bylo vyvolání 
nejrůznějších reakcí. Mimo jiné i některých velice rozčilených, což je mi  
líto a určitě nejen mě. Třeba by tentokrát bylo mimořádné staršovstvo 
navštíveno hojněji. Nevím. Nevím ani, jak dopadne rozhovor při sborové 

Spor o povolení spoluúčasti křesťanů 
různých denominací na eucharistic-
kému stolu římských katolíků a také 
pravoslavných je letitý. Evangelík sla-
vící památku smrti a vzkříšení Krista 
zve všechny pokřtěné, kteří chtějí mít 
spolu s ním účast na této svátosti jako 
předchutnání budoucí eschatologické 
jednoty. Katolík místo naděje konsta-
tuje, že jednota víry dnes není ještě 
dost dokonalá. Pravdu mají oba, 
ovšem ta pravda je nedozrálá, nedos-
pělá, neplodná. Proto neosvobozuje  
k setkávání v Kristu, v němž už dnes 
nejsme rozlišeni na lid prvé a druhé 
kategorie, už dnes jsme sestry a bratři, 
i když se různíme. Tu různost je třeba 
nikoli zrušit v nějaké kompromisní 
uniformitě. Tu různost je třeba smířit, 
jinými slovy: je třeba, aby odvážná 
naděje evangelíka například osvobo-
dila katolické vědomí od hrdosti  
či pýchy v souvislosti s církevním  
úřadem. Aby obě strany přiměla k lep-
šímu porozumění jednoty ne ledajaké, 
ale jednoty dle Ježíšovy modlitby 
často citované, ale jen sporadicky ná-
sledované: „Aby všichni byli jedno 
jako ty, otče, ve mně a já v tobě“. 
Jednota mezi Otcem a Synem není 
popřením radikální různosti osob, ale 
popřením agresivní rozpornosti vztahů 
mezi nimi. 
Je známo, že odborný teologický 
dialog o shodách a rozdílech mezi 
evangelíky a římskými katolíky byl  
z velké části úspěšný. S výjimkou 
postoje k církevnímu úřadu už snad 
není mezi komisemi teologů význam-

ných sporných otázek. Dialog to byl 
zřejmě poctivý, protože prospěl oběma 
stranám. Přesto se zdá – a snad se 
nemýlím – že naše církve se přinej-
menším v Česku k jednotě už neblíží, 
anebo aspoň velmi zpomalily takové 
životodárné procesy. 
A k čemu že je takový model trvalého 
napětí a trpělivého hledání rovnováhy 
dobrý například pro ty z vás, kdo 
uvažují striktně sekulárně, a spory 
kolem eucharistuie nepatří k jejich 
oblíbeným šálkům čaje? Evropa se 
napřáhla k jednotě, ale zjistila, že 
jednotu neumí. Jednotě se nenaučila, 
dokud byla ještě křesťanská. Umí leda 
uniformitu vnucenou diktátorem, 
anebo uniformitu totálního nezájmu 
společnosti přivyklé pohodlí konzumu 
užitků i požitků, pro jejichž plynulé 
zaopatřování si platí politiky. Ale neu-
mí doopravdy překonávat rozdíly 
diktované každodenním prožitkům 
multikulturní společnosti tak, aby 
kdesi v skrytosti nezakládaly časované 
bomby. 
Nejde mi o kritiku ani o sebemrskač-
ství. Vím, že my v Česku dokážeme 
vyvolat spory primitivnější. Jde o to 
uznat, že všichni se jednotě musíme 
učit a levněji než změnou postojů 
(tomu říká klasický křesťanský 
slovník: „pokání“) a dokonce změnou 
paradigmat to nepořídíme. 
Kdo se odmítá učit z bolestných krizí 
historie, sám sebe odsuzuje prožít ty 
krize znovu, řekl kdosi moudrý. Je 
proto hrozivým znamením, že dnešní 
křesťanské církve se sice domáhají 

Katolíci versus evangelíci 
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Jiří Ort 

neděli. Domnívám se, že nějakou formou kompromisu a určitě se nikdo  
ze staršovstva zlobit nebude. 
Jedno ale vím jistě – základem večeře Páně pro mě není forma, ale pozvání  
a to ne naše. Společenství – a to nejenom mezi námi, ale s naším Pánem.  
A jsem hluboce přesvědčen, že mnohem širší, než si kdo umíme představit. 
Chci se velice omluvit za všechny chyby při projednávání této závažné otázky. 
Hlavně za nedostatky v komunikaci. Všichni se máme moc co učit. 
Zároveň chci vyznat, že v hledání odpovědi nejen na tuto otázku je nám 
pozvání ke společnému stolu s naším Pánem posilou a povzbuzením. Možností 
vyznání všeho, co jsme pokazili a zároveň novou šancí a nadějí. Chci vás 
všechny ujistit, že snaha staršovstva byla vedena snahou podtrhnout tuto 
skutečnost a ne ji zpochybnit. 
 
 
                                                                                                                                          
 
 
 
Rok se nám opět pomalu chýlí k závěru a musíme si proto připomenout, jak to vypadá 
s naším finančním přispíváním sboru. Ano, bude řeč o salárech.  
Velká řada členů sboru již letošním salárním příspěvkem vztah ke sboru potvrdila. 
Někteří zaplatili stejně jako v loňském roce, někteří svůj příspěvek zvýšili. Všem patří 
dík staršovstva. Někteří stále zůstávají na svých ustálených salárech menších než 1000 
korun. Mohou za tím samozřejmě být v některých případech oprávněné důvody,  
sociální problémy, ale je tomu tak opravdu vždy? Vždyť jak nám rostou při vší naší 
šetrnosti náklady, tak přece v průběhu posledních let vzrůstají i průměrné osobní  
příjmy, a to i u důchodců. Prosím proto, zamyslete se nad svými saláry.  
 
V loňském roce platilo méně než 1000 Kč celkem 33 salárníků, což bylo celkově jen 
11.950 Kč. Aby sbor mohl vůbec existovat, dostáváme od dvaceti salárníků 1000 Kč  
a od 45 salárníků ještě více. 
Poznámka o salárech je v tomto čísle našeho Sborového dopisu také proto, že salár 
dosud nezaplatilo přes 30 členů sboru. Není to výčitka. Víme, že řada z Vás platí až  
v samém závěru roku. Je to jen připomenutí. Těm, o kterých víme, že spíše platí  
složenkou, ji připojujeme. Samozřejmě mohou všichni platit při návštěvě sborového 
shromáždění hotově. Další možností je platit trvalým příkazem bance pravidelný  
příspěvek na účet sboru u České spořitelny. Činí tak již sedm členů. Máte-li takovou 
možnost, využijte ji. Rozložíte si tak náklady rovnoměrně na celý rok. 
 
Těšíme se, že ve výroční zprávě za rok 2005 budeme moci oznámit, že saláry v našem 
sboru opět stouply. 

Emil Veber 

 

Několik slov k financím 

Po více než 35 letech v naší ulici jsem 
zažil překvapení. Jednoho rána asi před 
měsícem pospíchám do práce s kopce 
na tramvaj, proti mně jde jakýsi muž, 
snad o něco mladší než já, ale ne  
o moc. Takových jsem za ta léta potkal 
moc a moc jich potkalo také mě. Často 
se už známe od vidění, ale protože to 
nejsou naši známí, míjíme se bez 
pozdravu, bez povšimnutí, jak se to  
u nás stalo zvykem. Bereme se v úvahu 
jen natolik, abychom se sobě vyhnuli  
a nevrazili do sebe. Někdy bývá i ne-
snadné se sobě pohledem vyhnout  
a nepozdravit se. Po desítiletí už potká-
vám v ulici jednu mladou hezkou paní, 
vím o ní ještě z doby, kdy byla skoro 
děvčátkem, i ona mě jistě vnímá již 
pěknou řádku let. Ta vždycky když mě 
z dálky uvidí, dá se do horlivého hovo-
ru s tím, s kým jde, nebo zapíchne svůj 
pohled dva metry před sebe do chodní-
ku a tlačí ho sklopený před sebou, aby-
chom se náhodou na sebe nepodívali. 
Ale ten muž, kterého jsem dosud nikdy 
ani nezaznamenal (kdoví jak dlouho 
tady vůbec bydlí), zvedl oči, podíval se 
na mě, pozdravil mě a usmál se, jenom 
tolik kolik pozdravu sluší. V tom svém 
skoro běhu překvapen jsem se za ním 
otočil a kvapně zachraňoval, co se  
dalo. Od té doby se zdravíme vždycky, 
když se potkáme. Jsem tomu rád.  
Odpovídá to tomu, co si pamatuji  
z dětství, že potkávám-li někoho, mám 
pozdravit, vždycky, když je to nenásil-
né a mezi slušnými lidmi přirozené. 
Sleduji vždycky se zvědavostí svědec-
tví cizinců, jak vnímají nás Čechy. 

Víckrát jsem se už setkal s údivem, jak 
se kolem sebe pohybujeme nevšímavě, 
jako mumie, studeně, bez pozdravu, 
nevlídně, nezřídka až neurvale. Na uli-
ci, v tramvaji, v obchodě, ve vlaku. 
Usměv, vlídnost na veřejnosti jsou 
vzácné. Takové chování považujeme  
u nás snad až za jakýsi dobrý mrav. 
Když se po válce začaly stavět velké 
bytové komplexy, nejen na východě,  
i na západě Evropy, u nás převážně 
panelové, byla u toho i představa, že 
lidé z takového domu vytvoří jakousi 
sobě navzájem bližší komunitu, že  
pocítí svého druhu sounáležitost.  
Výsledek byl opačný. Čím větší dům, 
tím opačnější. Vedle sebe bydlí  
po dlouhá léta lidé, kteří často neznají 
ani jména sousedů na stejném patře. 
Proč by se tedy měli zdravit? Rozlezl 
se snad ten nešvar jako plíseň z pa- 
neláků na nás na všechny? 
P r o l a m u j m e  t u t o  z a p š k l o s t . 
V nejbližším svém okolí, na ulici,  
při vstupu do vlakového kupé, v čekár-
nách, na vycházkách, v lese a všude, 
kde je to možné a myslitelné. První 
příležitostí je pozdrav. Pozdrav zřetel-
ný, přátelský. Je to projev elementární-
ho mezilidského vztahu, znamení, že 
ten druhý není pro nás pouhý vzduch. 
Každý pozdrav přeje něco dobrého 
tomu, koho potkáváme. Každý pozdrav 
je přáním zdraví, je již přátelsky nata-
ženou rukou, znamením dobrého 
úmyslu, vlídnosti, bezpečí. Vždyť  
i andělé zdraví, jak nám připomíná 
nadpis této úvahy. 
                                                        T.R. 

Zdrávas Maria 
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Tentokrát musím říct, že když jsem dostala mail s recepty od bratra Štulce, cítila jsem 
se zachráněna. Moje vlastní inspirace docházela a nikdo mi dlouho nepřispěchal  
na pomoc. S bratrem Štulcem jsem si o vaření povídala už před časem. Říkal mi, jak si 
váží mé receptové rubriky, ale zároveň mě jasně upozornil na to, že všechny zatím 
publikované recepty jsou nezdravé – přepalované tuky, živočišné tuky, vajíčka  
a z nich především žloutky... 
Tehdy na jaře jsem ho vyzvala k tomu, aby mi poslal nějaké zdravé recepty. K činu 
jsem ho vyprovokovala svým posledním jídlem s anglickou slaninou osmaženou  
na másle. A tak teď mám zase zásobu receptů, z nichž vám dnes nabídnu první dva,  
a to i s praktickými radami. 
 
Kuřecí kari (pro 5 osob) 
Kuřecí řízky z prsou, 3 větší cibule, 2 lžíce bílého jogurtu (nebo rajského protlaku), 
1 lžička papriky, 1 lžička turmeriku, 1 lžička mletého koriandru, 1 lžička cumminu 
(římský kmín), 1 lžička mletého zázvoru nebo kousek čerstvého zázvoru nakrájeného  
na nudličky, 1 polévková lžíce strouhaného kokosu, chilli podle chuti (my ze zdravot-
ních důvodů nedáváme vůbec), 2 bobkové listy, 1 lžička směsi koření garam masala,  
3 velké stroužky česneku 
Nakrájenou cibuli mírně osmahneme na oleji. Přidáme koření (kromě garam masala), 
strouhaný kokos a rozdrcený česnek a promícháme. Přidáme jogurt a malou chvilku 
necháme na ohni za stálého míchání. Zalijeme vodou a dusíme asi 10 minut. Zatím  
nakrájíme kuřecí maso na kostičky a opečeme na suché pánvi. Přidáme k cibuli  
a ostatnímu. Dusíme ještě asi 5-10 minut. Těsně před ostavením z ohně přidáme garam 
masala. Jíme s rýží. 
(Recept podle indické kuchařky nepatrně pozměněn. Orientální koření je k dostání 
např. v Mini marketu v ulici Ve smečkách těsně vedle průchodu do Štěpánské ulice.) 
 
Ke kari jíme obvykle jablečné pikle...  
...Apple pickles 
Asi 2-2,5 kg jablek (stačí jakékoliv padanky), 0,5 kg cukru, vrchovatá polévková lžíce 
soli, 0,3 l octa, 1 pytlíček papriky, 1 pytlíček zázvoru, 1 větší hlavička česneku, 100 g 
rozinek, chilli podle chuti, voda podle potřeby 
Jablka oloupeme a zbavíme jaderníku. Nakrájíme na kousky , dáme do hrnce a přidá-
me vše ostatní (česnek rozdrcený). Vaříme až jsou jablka téměř (ale ne zcela!) rozvaře-
ná. Přidáme vodu, aby nebyla výsledná směs příliš hustá. Plníme do zavařovacích 
sklenic. Není nutno sterilizovat, nekazí se. 
I příště se můžete těšit na recepty na další zdravá, přesto chutná jídla. A já se těším  
na vaše další nápady z kuchyně. 

Marie Ortová 
Recepty mě předávejte buď osobně (v kostele), nebo e-mailem (ortova@jabok.cuni.cz). 

Recepty 17 
Tentokrát na zdravá jídla 

Horoušánky  

Tímto obyčejným názvem otevírám vzpomínku na neobyčejné odpoledne, večer  
a noc u Jelínků na chalupě. Sjela se nás celá hromada napříč generacemi,  
od malých miminek přes starší děti, mládež, nás třicátníky - čtyřicátníky až po 
seniory. Byl krásný teplý večer, seděli jsme na zahradě, povídali, odpočívali. 
Mladší hráli fotbal, fresbee nebo se jen tak honili po zahradě. Nenápadně jsme 
plenili rybíz a jahody. Tomáš s Magdou připravili jako vždy skvělé občerstvení: 
grilované speciality, saláty, ovoce a různé jiné dobroty. Ostatní také přispěli svou 
troškou do mlýna. Nikdo nikam nespěchal a bylo fajn, že jsme konečně na sebe 
měli čas. I když někteří z nás byli hodně unaveni, za sebou řadu povinností pra-
covního týdne, ale je jasné, že Horoušánky jsou místo, kde se každý cítí dobře. 
Alespoň já to tak vnímám, že nikdo nic nemusí, povídá se, dozvíme se o sobě víc 
a to je dobře. Po celém školním roce je to příjemná relaxace a určitě i velká posila 
pro naše společenství. Velký dík patří Pánu Bohu za to, že nám dává tolik dobrých 
věcí. Ať už je to nadbytek jídla, přátele nebo skvělé zázemí. A za to děkujeme  
i Jelínkovým, rovněž za jejich čas strávený přípravami.  
 
Takže budeme-li zváni příště, máme se na co těšit.                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                    Zuzka Venclů 
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 Senioři v Horoušánkách  
Jen krátké oznámení ve sborovém programu sdělovalo všem čtenářům sborového 
dopisu, že 22. září se senioři sejdou v Horoušánkách. První otázka, jestli bude dost 
aut pro všechny přihlášené, byla zodpovězena kladně. Odjeli jsme pěti auty -  
Pokorných, Radových, Ortových, Jana Havlíka a Hany Velátové. Poslední jmeno-
vané auto odjelo jako poslední a přes sliby, že pojedeme všichni za sebou, zůstalo 
samo. Pro řidičku to byl trochu nervák, protože trasu neznala. Naštěstí moderní 
vynálezy techniky - mobily - pomohly a tak na nás ostatní počkali u jedné pumpy 
na okraji Malešic. Před Horoušánkami jsme v osamělé ženě sedící na mezi poznali 
naši hostitelku Magdu Jelínkovou, která na nás čekala, aby nás navedla k jejich 
dvorci. Jinak se snad nedá nazvat rozlehlý pozemek s přízemním domem a přístřeš-
kem, pod kterým byly stoly a židle pro velkou společnost. Ano, bylo nás 18.  
Pozemek mají většinou zatravněný s několika stromy, na dvou jabloních jsme  
poznali nám dobře známá velká zelená jablka. (Při velké úrodě je Jelínkovi na pod-
zim vozí do sboru) Na stole se objevilo plno dobrot sladkých, včetně ohromného 
dortu, i slaných, které jsme dovezli v autech. Po náležitém občerstvení přišel  
ke slovu náš pan farář, kterému se dostala do ruky knížka o vzniku evangelického 
sboru u Salvátora a o dojmy z četby se s námi podělil. Na konec jsme zpívali a to 
ze žlutých zpěvníčků - Dodatků - a to i s doprovodem kláves. Zpěvník, ze kterého 
jsem zpívala, jsem pak strčila do tašky a našla ho tam až doma. (Je již zpátky  
ve sboru) 
Někteří z nás se chtěli trochu projít a pod vedením Magdy jsme šli do „lesa“.  
Ty uvozovky proto, že je to jen pár stromů, ale bylo tam dost suchých větví, které 
jsme posbírali a přinesli k Jelínkům. Jedna sestra, bývalá skautka totiž navrhla,  
že bychom mohli mít oheň a péct si buřty. Ty hned Magda nakoupila a po rozhoře-
ní ohně jsme je opékali. Nebyly to ale ledajaké buřty, protože je k opékání nařezá-
vala Jarmila Radová a na každém vytvořila ornament. Také musím poznamenat,  
že Joel Pokorný vyrobil dlouhé opékáky z lísky, které se hned tak nepřepálily.  
Po ulití ohně, kteréžto provedl Jaroslav Tajovský, jsme se začali připravovat  
k odjezdu. 
Nakonec jsme ještě, my, některé sestry, poplenily nádherný hustý řádek petrželky. 
Mne nejvíc mrzí, že jsem ji dala sušit do trouby a upekla do tmava. V noci mi bylo 
hrozně zle po tom špekáčku s ornamentem, ale nebylo to ornamentem, ale tím,  
že takové dobroty nesmím jíst. Záviděla jsem Ireně Máchové, která prohlásila,  
že to ona nejí a tak jí také bylo jistě dobře. Kdybych něco takového někdy chtěla 
ještě jíst, tak mi to, prosím vás, rozmluvte. 
Po celé odpoledne vládla mezi námi dobrá nálada a přátelská atmosféra.  
Na staršovstvu v rámci oznamování sborového programu můžeme říci, že „setkání 
seniorů bylo vydařené“. Myslím, že za všechny zúčastněné, mohu poděkovat těm, 
kteří se o to postarali.                                                                                                

                     Věra Adamcová 
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...tak vzpomínaly na Přemysla Pittra pamětnice. Právě před 60 lety,  
bezprostředně po válce mu jako mladičké dívčiny pomáhaly starat se o děti  
zachráněné z terezínského ghetta a z českých internačních táborů nebo  
poztrácené ve zmatcích fronty. Žily s dětmi v zámcích jižně od Prahy, 
skromně, přes den se věnovaly dětem, po večerech zašívaly potrhané oble-

čení, štupovaly punčochy, zpravovaly 
prádlo a při tom si spolu pozpěvovaly. Ale 
také sedaly u dětí, naslouchaly jejich zážit-
kům, zaháněly chmury, držely za ruku  
nemocné dítě a nezřídka i umírající. Když 
nebylo zbytí, odnesly rakvičku na hřbitov 
na ramenou a musely se dohadovat 
s hrobníkem a obměkčit ho, aby německé 
dítě pohřbil. Dovedou vyprávět nespočet 
příběhů o dětských osudech, se šťastným 
koncem i se smutným. Zachránit životy 
zubožených dětí, to byl v té době nesnadný 
úkol. Ještě důležitější bylo však zachránit 
dětskou duši, aby nepropadla nenávisti, 
která ji ať už za války nebo po válce  
obklopovala. Dát jí poznat, že vedle lidí,  
od nichž lze očekávat jen zlé, jsou i lidé, 

kteří jsou dobří. Ujmout se odrůstajícího dítěte, které snad zázrakem ve vá-
lečných lágrech jako jediné z rodiny přežilo, nasytit ho, obklopit ho přízní  
a pochopením, svést všechny tyto často protichůdné osudy dohromady, děti 
židovské a německé, dítěti, které neznalo své jméno, dokonce ani svoji řeč, 
najít matku, rodinu, pří-buzné a zařadit co nejrychleji do odsunového trans-
portu, to vyžadovalo mimořádné schopnosti, energii a také odvahu.  
To dokázal Pitter uskutečnit v době, kdy nejen obecná atmosféra, ale 
i bezprostřední okolí považovalo humanitu vůbec za slabost až i zradu  
národních zájmů. 
Konference při kulatých výročích Pittrova narození (*21.6.1895) se v Praze 
konaly již víckrát, hned od roku 1990, naposledy letos 17. a 18. června. 
V předvečer, ve čtvrtek byla zahájena výstava „Duchovní revoluce v srdci 
Evropy“ zahrnující celoživotní Pittrovo dílo, v pátek se pak konala vlastní 
konference, jíž se účastnily vedle těch, kdo si Pittrova díla váží, také jeho 

někdejší pomocnice i některé „Pittrovy děti“ a jeho pozdější spolupracovní-
ci z ciziny, ze Švýcarska, z Německa, z Izraele. Nemohl jsem se na celý den 
na konferenci uvolnit, pouze jsem odpoledne zaběhl do kláštera Na Slova-
nech na promítání zdařilého filmu Tomáše Škrdlanta „Milujte své  
nepřátele“ - zakoupil jsem kazetu s filmem, zájemcům bude k dispozici. 
Dostali jsme potom vzácnou příležitost prohlédnout si celý žižkovský  
Milíčův dům, vybudovaný Pittrem v 30. letech pro děti z chudých rodin – 
dílo ve své době celosvětově zcela ojedinělé. V sobotu pak byla možnost 
navštívit dva z „Pittrových zámků“, v Olešovicích a ve Štiříně, zbývající – 
v Lojovicích, v Kamenici a objekt v Ládví –  jsou dnes v rukou soukromní-
ků nepřístupné. Olešovický zámeček leží přímo při bývalé Benešovské  
silnici, slouží jako internátní škola pro handicapované děti. Prakticky celý 
dům nám byl otevřen – a vzpomínky spontánně tryskaly, ozvaly se i tehdej-
ší pittrovské dětsky prosté písně. Nedaleký štiřínský zámek užívá sama  
vláda, pozdravu od pana správce a od pěveckého sborečku místních dětí  
se nám dostalo pouze na nádvoří. Do paměti se vrylo setkání s jedním  
někdejším „Pittrovým dítětem“, dnes o něco víc než šedesátiletou prostou 
paní ze západních Čech, která se nikdy nedozvěděla, kdo byli její rodiče, 
jaké bylo její původní jméno, v jaké řeči byla její prvá slova. V zámcích si 
ji „prozatímně“ pojmenovali a zůstalo to pro celý život. Jenom z jistých  
náznaků tenkrát soudili, že pochází asi z Německa. Seděl jsem vedle ní 
v autobuse na zpáteční cestě do Prahy. Dodnes po svém původu pátrá, 
dodnes jí něco podstatného z vlastního života chybí. 
Pittrovo dílo bylo oceněno vyznamenáními v Německu, v Izraeli, nakonec  
i u nás. Stále si zaslouží naší pozornosti a úcty. 

Tomáš Růžička 

Neměl prý nijak výraznou tvář, 
ale ovlivnil celý jejich život... 

Přemysl Pitter při návštěvě dětského tábora v r .1940 


