Český zápas
Týdeník Církve československé husitské

Masarykova idea českého státu v pohledu naší současnosti
Během celého roku 2018 si můžeme uvědomovat význam našeho novodobého státu. Takovou příležitostí je i březnové výročí narození Tomáše
Garrigua Masaryka (7. 3. 1850 – 14. 9. 1937).
Byl to právě Tomáš G. Masaryk, který jako filozof promýšlel ideu samostatného českého či československého státu. Jako respektovaný politik ji
dovedl spolu s dalšími diplomatickým úsilím k dějinnému uskutečnění.
Ačkoliv si letos připomínáme 100.
výročí našeho státu, tradice české
státnosti sahají hluboko do dávné
minulosti. K naší státnosti se vztahují zejména tři duchovní a historické tradice – cyrilometodějská, svatováclavská a husitská. Cyrilometodějský motiv ve smyslu užívání
slovanského jazyka i kulturního
dialogu mezi Východem a Západem
se ukázal zřejmý u českého krále
a římského císaře Karla IV., který
široce pojal celoevropskou koncepci českého státu. Svatováclavská
tradice, související se vznikem přemyslovského státu, nalezla své symbolické vyjádření ve svatováclavské
královské koruně. A husovská a husitská tradice se stěžejním pojmem
pravda se promítá i do podoby prezidentské standarty, která je oficiálním symbolem naší republiky.
V naší historii se ukazují tyto tři tradice a jejich zdůrazňování z hlediska konfesí či politických systémů
jako navzájem protichůdné. Byly
stavěny často proti sobě. Co však je
na všech těchto třech tradicích společné a co je jejich sjednocujícím
prvkem, je skutečnost, že jsou to
tradice křesťanské. Všechny vedou
k Ježíši Kristu a jeho evangeliu.

Naše česká státnost má tedy hluboké křesťanské kořeny, ze kterých
vyrůstá a na nichž spočívá, aniž by
to bylo dnes příliš připomínáno.
Masaryk stavěl ideu českého státu
výrazným způsobem na třetí z duchovních a historických tradic – na
tradici husitské či na české reformaci. Zahrnuje jak Jana Husa a husitství, tak i Petra Chelčického, Jednotu bratrskou a Jana Amose Komenského, který náleží k jejímu
završení. Česká reformace je charakterizována jako doba náboženské svobody či úsilí o prosazování
a hájení svobody víry, ale i politické
svobody. Se svobodou náboženskou
je propojena do značné míry i svoboda politická. V českých dějinách
– dávných i novějších – se ukázalo,
že ztráta politické svobody s sebou
přináší jako důsledek i ztrátu náboženské svobody. Touha po svobodě
a nezávislosti se stala důležitým
důvodem vzniku samostatného státu v roce 1918. V prohlášení a dokumentech nově vznikajícího státu je
zřetelný důraz kladený právě na
svobodu, na svobodu národa, ale
i na svobodu osobní, včetně soukromého vlastnictví. Svoboda však
není chápána jako bezbřehá libovů-

le k prosazování sobeckých a ziskuchtivých zájmů, ale jejím vnitřním
obsahem je podle Masaryka humanita – lidskost a hodnota každého
jednotlivého člověka.

100 let od vzpoury v Boce Kotorské
Nerovné postavení námořníků slovanské národnosti, hlad, touha po ukončení války, to byly hlavní důvody vzpoury v rakousko-uherském námořnictvu. Nejdříve propukly nepokoje na řadových lodích Habsburk, Radetzký ale
i na dalších plavidlech v Pule, které se podařilo uklidnit. V Boce Kotorské nepokoje propukly 1. února 1918.
Vzbouřenci se zmocnili obrněného
křižníku Sankt Georg, vlajkové lodi
křižníkové flotily, kde zajali kromě
kontradmirála A. Hansy i námořní
důstojníky. Po vlajkové lodi postupně i další plavidla vyvěsila rudé vlajky a zúčastnila se vzpoury. Na Sankt
Georgu se střílelo do vzduchu a plenily se sklady s vínem. Teprve 22
hodin od vypuknutí vzpoury se na

palubu vlajkové lodi dostavil František Rasch (velitel světlometného
oddílu z pobřeží), který se snažil
námořníky uklidnit. Rasch (rodák
z Přerova) byl ale námořníky bouřlivě uvítán a vzápětí si ho zvolili za
jednoho z vůdců povstání.
Vzbouřenci byli nejednotní a chtěli
především ukončení války a zajištění
lepší stravy. Proto se dopustili řady

strategických chyb. Jednou z nich
bylo to, že včas nevypluli na moře
a nechali odplout z přístaviště pět německých ponorek, které se ale druhý
den vrátily a pohrozily, že vzbouřenecké lodi potopí. Když rakouské
pevnostní dělostřelectvo pohrozilo,
že rebelující lodě rozstřílí, a do zálivu dopluly tři bitevní lodě z Puly,
vzbouřenci se 3. února vzdali. Krutá
odplata rakousko-uherského námořního velitelství nedala na sebe dlouho čekat. Postupně nechali zatknout
800 námořníků (z celkového počtu
asi 4000 účastníku vzpoury), z toho
48 % bylo jihoslovanské národnosti,
20 % Italů, 13 % Čechů a Slováků,
zbytek tvořili Rakušané, Maďaři,
Rumuni, Ukrajinci a Poláci. Z vůdců
povstání se podařilo uprchnout pouze letci Gustawu Stonawskému
a Antonu Sešanovi, kteří před zatčením uletěli hydroplánem do Itálie.
Dne 8. února 1918 zasedal stanný
soud, který odsoudil k těžkému žaláři 432 námořníků a 4 vůdce povstání
- Františka Rasche, Antona Grabara,

Masarykova idea československé
republiky je ideou samostatného
státu založeného na svobodě, demokracii a humanitě. V průběhu desetiletí náš stát sice existoval pod růz-
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nými názvy, ale omezena byla právě
hodnota svobody a samostatnosti.
Náš stát byl v různých historických
obdobích vázán na jiné velmoci. Svou
samostatnost ztratil, když byl podmaněnou součástí totalitních systémů
a autoritářských režimů 20. století –
nacistického a komunistického. K obnově naší státní suverenity došlo fakticky až v roce 1989, kdy se začíná
opět prosazovat svoboda a utvářet
demokracie, tedy idea samostatného
Masarykova státu. Avšak je tomu již
v nových politických, společenských
a civilizačních podmínkách.
Svoboda a demokracie jsou ohrožovány i v současnosti. Jedním ze
zdrojů tohoto ohrožení je falešné
vlastenectví – nacionalismus spojený s politickým extremismem.
Nacionalismus s důrazem na národ
a jeho zúžené pojetí je projevem
„starého lidství“, kdy člověk posuzuje a jedná „podle těla“, a nikoli podle
Ducha, podle Ducha Kristova. Vlastenectví je jistě správné a mít kladný
vztah k vlastní zemi patří k přirozenosti člověka. Ale v souladu s Masarykem je skutečným vlastenectvím
jen takové, které je spojeno s humanitou. Masaryk hovořil o vzdělaném
vlastenectví a češství spojoval s široce pojatou humanitou, lidskostí.
Zde je i jeden z úkolů církve a křesťanů v současné době. Toto zdravé
a kultivované vlastenectví máme
pěstovat především prací na sobě
a pomáhat je v druhých vzbuzovat
a posilovat vzděláváním a výchovou ze zdrojů Kristova evangelia.
Tomáš Butta
patriarcha

Musíme vědět, že jsme stvořeni k větším věcem, než k tomu,
abychom byli pouhým číslem na světě,
že tu nejsme pro diplomy a tituly, pro tu či onu práci.
Byli jsme stvořeni, abychom milovali a byli milováni.
Neměli bychom si namlouvat, že musíme činit obrovské věci.
Stačí malé, ale s obrovskou láskou.
Matka Tereza

Mato Braničeviče a Jerko Šišgoriče
k trestu smrti zastřelením. Během
noci z 10. na 11. února byl do Kotoru
převelen chorvatský polní kurát
Niko Lukovič, který ráno zpovídal
odsouzence a uděloval jim svátost
přijímání. F. Rasch se zpovědi ani
udělení svátosti nezúčastnil. Když
byli odsouzenci dopraveni k hřbitovní zdi ve vesnici Šaškali nedaleko
Kotoru, byl jim opět přečten rozsudek. Nejstatečněji se choval F. Rasch,
který si nenechal zavázat oči a před
popravčí četou, které velel maďarský
kapitán (byla složena z vojáků
pěchoty maďarské a rumunské národnosti), stačil ještě zvolat „Ať žije
mír! Proč musí téci tolik krve?!“ Při
popravě nejvíce trpěl, protože byl
zastřelen až na čtvrtý pokus.
K výročí vzpoury byl v Škaljari
opraven pomník, na kterém jsou
vyryta jména popravených námořníků a na boku jsou vysekány obrysy

vlajkové lodi Sankt Georg. Ve výroční den popravy před sto lety, v neděli 11. února 2018, se konalo u pomníku pietní shromáždění, kterého se za
Černou Horu zúčastnil ministr kultury A. Bogdanovič a starosta města
Kotor. Za Českou republiku se oslavy zúčastnilo velvyslanectví v Černé
Hoře, zástupci Poslanecké sněmovny, ministerstva obrany, města Přerova a Československé obce legionářské.
Za Církev československou husitskou se této významné historické
události zúčastnil pražský biskup
doc. David Tonzar, který v promluvě
vzpomenul na účastníky vzpoury
a modlil se za popravené. Zástupci
pražské diecézní rady uctili památku
F. Rasche a tří dalších popravených
vzbouřenců modlitbou a položením
věnce na jejich obnovený pomník.
Slavnosti se bohužel jiné církve nezúčastnily.
Jan Boček
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Modlitba Otčenáš
V článku, který je pokračováním z minulého magazínového čísla 9, se
zamýšlíme nad snad nejkrásnější modlitbou, jakou kdy lidé dostali,
v pravdě nejhlubší, modlitbou Páně – Otčenáš.
Jelikož je daleko nejznámější, je asi také nejčastěji bezmyšlenkovitě
drmolena a odříkávána a možná až příliš zevšedněla. Mnozí z nás
často zůstávají jen na povrchu recitovaných slov, a tak jim tato
modlitba nemůže přinést takový užitek, jaký by mohla.
POsVěť se JMéNO TVé
Je první prosbou Otčenáše, která
nás upozorňuje na druhé přikázání
Desatera: Nevezmeš jména Božího
nadarmo. My, křesťané, kteří od
svého křtu nosíme jeho jméno,
jsme povoláni, abychom žili tak,
abychom byli Bohu a Božímu
jménu ke cti a slávě; pokud bychom žili špatně a nemravně, špinili bychom Boží jméno. Jelikož
ale vidíme svoji slabost, prosíme,
aby on sám vzal do rukou náš osud
a život, a prosíme, jak je psáno
v žalmu: „Ne nám, Hospodine, ale
svému jménu zjednej slávu.“

PřiJď KRálOVsTVí TVé
Touto prosbou zejména uznáváme
Boží první místo (primát), které
patří jedině Bohu. Kde on není,
nemůže být nic dobře. Kde Boha
nevidíme, tam upadá člověk, tam
upadá svět, čehož jsme ve svém
životě byli svědky. V tomto smyslu nám Pán říká: „Hledejte nejprve
Boží království a jeho spravedlnost
a vše ostatní vám bude přidáno.“
Zosobněním Božího království je
sám Ježíš Kristus, kde je on, tam je
Boží království, a proto tato prosba
je prosbou o to, abychom se s ním
stávali stále více zajedno.

Balada o snu
Jiří Wolker
(J. Seifertovi)
V špinavé ulici na předměstí
bydlel mládenec jménem Jan.
Měl dobré srdce, slabé pěsti
a modrou pracovní zástěru.
Městem se brouzdal k večeru
a ve světel barevném kolotoči mu narůstaly bolavé oči,
jež všechno skutečně viděly a do srdce krutě křičely:
Tady jsou paláce, - tady podkroví,
tady jsou sytí, - tady hladoví,
jedni jsou otroci, - druzí diktátoři
a všichni jsou choří.
Svět je jak srdce kulatý a je-li do půle rozťatý,
- umírá.
Po městě chodil smutný Jan,
ze všech stran očima dobýván,
toužil a trpěl a přece chtěl žít,
svět na vážkách spravedlivých vyvážit,
neboť člověk na svět přišel a proto tu je,
aby se stával tím, co země potřebuje.
Nechť je jí pokrmem, - jestli hladem sténá,
nechť je jí hladem, - je-li přesycena.
(Těžká hodina)

Z kazatelského plánu

Čtvrtá neděle postní
Radujte se s dcerou jeruzalémskou a jásejte nad ní všichni, kdo ji milujete!
Veselte se s ní, veselte, všichni, kdo jste nad ní truchlívali. Budete sát do
sytosti potěšení z jejích prsů.
IZAJÁŚ 66,10-11
První čtení: Numeri 21,4-9
Tužby postní
2. Abychom Boží království a jeho spravedlnost hledali, modleme se
k Hospodinu.
3. Abychom svých hříchů litovali a své bližní nesoudili, modleme se
k Hospodinu.
Modlitba před čtením ze sv. Písem:
Bože, Vykupiteli, tvůj Syn se ponížil, aby vyzdvihl padlý svět z bídy
a zachránil nás před beznadějí. Prosíme tě, dej, aby se v našem jednání
zrcadlila tvá láska! Svým svatým Duchem nás osviť, ať slyšíme slova Ježíše
Krista, našeho Pána. Amen.
druhé čtení: Efezským 2,1-10
evangelium: Jan 3,14-21
Verš k obětování: Žalm 125,1-2
Verše k požehnání: Žalm 122,3-4
Modlitba k požehnání:
Bože, Vykupiteli, děkujeme ti za dar života a prosíme tě, naplň naše srdce světlem své milosti, ať opravdově milujeme a důstojně chválíme svaté jméno
tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.
Vhodné písně: 20, 53, 118, 245, 324

Buď

Vůle TVá JaKO V NeBi, TaK

i Na zeMi

Z této prosby chápeme, že podstatou nebe je, že se v něm děje nenarušitelně vůle Boží, protože tam,
kde se děje vůle Boží, tam je nebe.
Země se stává nebem tehdy a takovou měrou, jakou se na ní děje
Boží vůle. Jak ale vypadá Boží
vůle? Bůh ji jasně zjevil v Desateru,
které je rozvinutím přikázání lásky
k Bohu, k bližním i sobě samému.
Desatero nás vede do pravdy našeho bytí a osvobozuje nás od lží.
V této prosbě Otčenáše ale slyšíme
ozvěnu Ježíšovy modlitby z Getseman: Otče můj, nemůže-li mne
tento kalich minout a musím ho
vypít, ať se stane vůle tvá. Pokud
pohlížíme na Ježíše, skrze něhož se
zcela naplňuje vůle Boží, tak se od
něj učíme žít tak, aby vůle Boží
i v našem životě měla přednost
před naší sebeláskou.
CHléB Náš VezdeJší deJž NáM dNes
Tato prosba se jeví snad jako nej-

lidštější ze všech proseb. Pán,
který obrací náš pohled k podstatnému, k tomu, „čeho jedině je
třeba“, přece dobře ví i o našich
pozemských potřebách a uznává
je. Svým učedníkům říká: „Nedělejte si starosti o svůj život, co
budete jíst,“ nás přece jen zve, abychom se modlili za potravu a vše,
co k životu potřebujeme. Smíme
prosit a máme prosit, protože vše,
co potřebujeme, je v konečném
důsledku jeho darem. Ale i zde je
důležité slovo „náš“, modlíme se
ve společenství učedníků, nikdo
tedy nesmí myslet jen sám na sebe.
Prosíme o náš chléb, tedy i o chléb
pro druhé. Ale existuje opět ještě
jedna dimenze této prosby: „Naším
chlebem“ můžeme rozumět i večeři Páně, zpřítomnění, eucharistii,
tělo Kristovo, které je ve zvláštním
smyslu „náš chléb“, chléb učedníků Ježíše Krista. „Kdo jí mne, bude
žít ze mne.“ Proto se tuto modlitbu
modlíme při bohoslužbě před
večeří Páně.

a

OdPusť NáM Naše ViNy, JaKO

i My OdPOušTíMe NašiM ViNíKůM

Pátá prosba předpokládá svět,
v němž existuje vina – vina člověka vůči člověku, vina vůči Bohu.
Touto prosbou nám Pán říká:
„Vinu lze překonat jen odpuštěním, v žádném případě odplatou.“
Bůh je Bohem odpouštějícím, protože své tvory, které stvořil, miluje,
ale odpuštění může proniknout jen
do toho a začít působit jen v tom,
kdo sám odpouští. Člověk nesmí
v žádném případě vstupovat
k Bohu neusmířen se svým bratrem či sestrou. Prosba za odpuštění nás však také upomíná na Ježíše,
který za odpuštění dobrovolně
zaplatil vysokou cenu – sestoupil
do slzavého údolí lidské existence
a smrti na kříži. A volá nás za to
k vděčnosti a poté k tomu, abychom zlo spolu s ním zpracovávali
a dokázali odtrpět láskou i k tomu,
kdo nám ublížil.
Pavel Hýbl
Dokončení příště

Nad Písmem

Vyvýšení bronzového hada
Z hory Hóru táhli dál cestou k Rákosovému moři, aby obešli edómskou
zemi. Avšak lid propadl na té cestě
malomyslnosti a mluvil proti Bohu
a proti Mojžíšovi: „Proč jste nás vyvedli z Egypta? Abyste nás na poušti
umořili? Vždyť tu není chléb ani voda! Tato nuzná strava se nám už protiví.“ I poslal Hospodin na lid ohnivé
hady. Ti lid štípali, takže v Izraeli
mnoho lidí pomřelo. Lid přišel k Mojžíšovi a přiznával: „Zhřešili jsme,
když jsme mluvili proti Hospodinu
a proti tobě. Modli se k Hospodinu,
aby nás těch hadů zbavil.“ Mojžíš se
tedy za lid modlil. Hospodin Mojžíšovi řekl: „Udělej si hada Ohnivce
a připevni ho na žerď. Když se na něj
kterýkoli uštknutý podívá, zůstane
naživu.“ Mojžíš tedy udělal bronzového hada a připevnil ho na žerď.
Jestliže někoho uštkl had a on pohlédl
na hada bronzového, zůstal naživu.
Nu 21,4-9
„Byli jste mrtvi pro své viny a hříchy,
v nichž jste dříve žili podle běhu tohoto světa… Ale Bůh, bohatý v milosrdenství z velké lásky, jíž si nás (i vás)
zamiloval, probudil nás k životu spolu
s Kristem…“, to jsou výňatky z listu
apoštola Pavla Efezským.
Těmito slovy nás i po staletích upozorňuje, že naše záchrana (či klasicky spása) nepochází z nás, ale nabízí nám ji Bůh a my ji přijímáme
pouze vírou a důvěrou v něj.
Dnešní neděli se setkáváme s bronzovým hadem. Příběh zaznamenaný ve
4. knize Mojžíšově, v němž Izraelci
bloudí pouští, vrací se na místo, kde
už jednou byli, reptají proti Bohu
i Mojžíšovi, stěžují si na bídnou stravu i mnohá příkoří, nám připomíná
v Janově evangeliu sám Ježíš. A jak
reagují na rebelii Bůh i Mojžíš? Bůh
se s nevděčníky, kteří měli za sebou
mnoho zkušeností, že nenechává
v tíživé situaci svůj lid na holičkách,
příliš nemazlí. Pošle na ně ohnivé
hady a ti je poštípou tak, že mnozí
zemřou. Až pohled na zemřelé obrátí
myšlení reptalů k vyznání: „Zhřešili

jsme proti Bohu i tobě (Mojžíši).
Modli se k Hospodinu, aby nás těch
hadů zbavil.“ Mojžíš se za lid modlil.
Dostal za úkol vyrobit hada Ohnivce,
připevnit ho na žerď, vyzvednout do
výše. Pokud uštknutý pohlédl na
bronzového hada, zůstal naživu. Nástroj smrti se stává prostředkem
záchrany. Je zde skryto poselství, na
které se zaměříme ještě jednou, až
budeme myslet na Ježíše Nazaretského. Bronzový had byl později
umístěn v jeruzalémském chrámu
a dokonce se stal předmětem modloslužebného uctívání. Král Chizkiáš jej
zlikvidoval, když „odstranil posvátná
návrší, rozbil posvátné sloupy, skácel
posvátný kůl, na kusy roztloukl bronzového hada, kterého udělal Mojžíš
a jemuž až do oněch dnů Izraelci pálili kadidlo…“, čteme ve 2 Kr 18,4.
Dnes se pouště nebojíme. Máme ji
přečtenu díky kamerám, létáme nad
ní a závodíme po ní (třeba té dakarské), kocháme se její krásou a také ji
někde svým necitlivým hospodařením vytváříme. Představa pouště
v nás už nevyvolává strach.
A co hříchy? Existují? Nejsou jen
výmysly moralistů? Ani ne. Drží se
nás jako klíšťata, jak tak jdeme životem. Jsme čím dál chytřejší, co všechno my neumíme! Od prvních technických vynálezů a pomůcek dnes máme
mnoho pomocníků k tomu, aby se
náš život stal lehčím. Vymyslíme na
všechno roboty. Podíváme se pod
kůži mnohým tajemstvím vesmíru
i lidského těla. Zrentgenujeme vše,
co se nám postaví do cesty. Projdeme
se po mořském dně a vylezeme na
špičky velehor. Zlikvidujeme nádory,
vyhubíme… co vyhubíme? Naši pří-

Nu 21,4-9
rodu. Ptáky, ryby, rostliny, zvířata,
ale též soucit, sounáležitost, laskavost. Vyhubíme pravdomluvnost,
poctivost, pracovitost, a na jejich
místo postavíme účelovost a všudypřítomnou potřebu zisku. Potřebu
velkého konzumu, který je znakem
vysoké životní úrovně. Toto počínání
nás kupodivu nepřivádí do ráje, ale
do světa velkých problémů. Myslíte,
že přeháním?
Myšlenkové nitky od Popelce k dnešní 4. postní neděli jsou následující:
Pamatuj, že nejsi bez hříchu. Neodsuzuji tě. Ale už nehřeš! – Duch
v podobě holubice vstoupil na Ježíše
a z nebe se ozval hlas: „Ty jsi můj
milovaný Syn, tebe jsem si vyvolil.“ –
Ježíš hovoří o svém utrpení. Ubírá se
do Jeruzaléma a čistí chrámový prostor ode všeho, co ho v jeho očích
znesvěcuje. – Jakým právem to dělá?
Odpovídá záhadně. „Zbořte tento
chrám a ve třech dnech jej postavím.“
Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti,
tak musí být vyvýšen Syn člověka,
aby každý, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Ježíš těmito
slovy vysvětluje princip spásy učenému Nikodémovi. Syn člověka zemře
na kříži, aby zaplatil za hříchy člověka. Bude vzkříšen a vyvýšen, aby
daroval člověku život. Jeho kříž je
korouhví, na niž má člověk zaměřit
pohled. Od pozemského snažení, které je zatíženo mnohým negativním, se
odrazí do jiné dimenze, v níž jakoby
mu narostla křídla a přestanou ho svazovat věci, které s autorem knihy
Kazatel můžeme označit za marnost.
Bůh nás probudil k životu spolu
s Kristem. A co za to žádá? Naši dětskou důvěru. Amen. ema Blažková

Pane Bože, děkuji, že tě smím nazývat svým Otcem.
Mého pozemského otce jsi mi už vzal a jak šla léta a já jsem dospívala,
naučila jsem se na něj při vší lásce dívat i kriticky.
Také já mám své chyby, které jsou mými hříchy, dobře si je uvědomuji.
S některými bojuji, jiné nechávám být. A ty mě máš přesto rád a něžně mě
napomínáš: Nedívej se tolik na zem, tvá nespokojenost probouzí různé serafy,
hleď s důvěrou na mého nejmilejšího Syna. S ním najdeš své štěstí, svou spásu.
Děkuji za tuto úžasnou nabídku.
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Z našich setkání

Karlínské setkání

s netradičním básnictvím
Prvním novoročním hostem pravidelného spisovatelského večera
v zasedací síni NO CČsH v Praze 8 – Karlíně byl 16. ledna dr. Jiří
Weinberger. Pozvala ho předsedkyně Pražského klubu spisovatelů
dr. Olga Nytrová.
V profesním životě se pan Weinberger věnuje teorii a praxi projektového managementu. A jeho sbírky jsou mj. obohaceny o „reflexi,
epickou konstrukci a postmoderní
synkrezi různých literárních žánrů“, dočetla jsem se v podkladech,
když jsem se připravovala na toto
setkání. Trošku mě to znejistilo.
Budu jeho básním rozumět?
Obávala jsem se zbytečně. Už
začátek byl uvolňující. Autor nás
požádal: „Zhasněte všechny své
pomyslné obrazovky.“ Aby to bylo
takové, jako když nedávno zažil
výpadek proudu. Postupně ho ovládlo zděšení, úleva a pak TICHO.
Představili jsme si to a naladili se.
Pan Weinberger na večer pozval ke
společnému účinkování dlouholeté
přátele: Pavla Lišku s kytarou a jeho mladou partnerku Janu Drábkovou. Doprovázela je jejich roztomilá pětiletá dcerka Eliška.
Byla to šťastná volba. Pomohli
kamarádovi s autorským čtením
a přednesem. Písničky pana Lišky
podtrhly kabaretně laděný večer.
Krátké melodické a hravé texty
básní střídavě deklamovali všichni
tři přátelé. A společně i zpívali.
Hudbu k několika písničkám složil
Václav Lahodný, který seděl s námi v publiku. Dalšími skladateli,
jejichž hudba doprovodila texty
Jiřího Weinbergera, byli nepřítomný Michal Vích a přítomný Pavel
Liška. Snad nejvíc mě zaujala píseň
„Veliký byl tím, co promeškal“.
Pan Weinberger zachycuje ve
svých povídkách nejčastěji, podle
svého vyjádření, skutečné události,

přesněji to, co mu vyvolávají
v nepokojné hlavě. Jen je problém
si těch skutečných událostí „objektivně“ všimnout a nezapomenout
je, zvláště když jsou někdy poněkud dramatické, dodává. O to víc
jsme mu rozuměli, jeho humor nám
byl blízký.
Na závěr večera dal náš host kolovat své knížky. Mě nejvíce okouzlila „Povídá pondělí úterku“ s úžasnými ilustracemi Lenky Dvořákové
a Daniela Gabryše. Pomohla mi
zpětně pochopit sdělení v podkla-

Tato země je naše -

aneb z Kolína do Brna o demokracii, panu prezidentovi

a prezidentské volbě
Máme po volbě prezidenta České republiky. už pár týdnů. duel „Kdo na Hrad?“ je opět šťastně rozhodnut. ukázalo se – stejně jako před pěti lety – že my z podhradí nejsme žádné stádo.
● Tehdy ta volba českou společnost rozdělila hlubokým
příkopem. Důvodem byla neschopnost některých lidí
pochopit, že výsledek svobodné volby musí demokraticky
smýšlející člověk uznat a respektovat i poté, když byl jiného názoru. Ale to většina příznivců Karla Schwarzenberga
nedokázala.
● Po zvolení Ing. Miloše Zemana byla předvolební kampaň vystřídána nenávistnou kampaní povolební. Rozumné
důvody postrádala. Osobních útoků a urážení pana prezidenta a nesmyslů kolem směřování zahraniční politiky
bylo ze strany pražské kavárny nespočetné množství.
Také stálých tvrzení, že prezident českou společnost rozděluje, místo aby ji spojoval. Do omrzení to opakovali –
kromě pana Hanniga – protikandidáti, kterým se zachtělo
Hradu. Nakonec vyrukovali ještě s jinou tezí: Každý, kdo
má jiný názor než oni, komu je rodná zem bližší než
západní cizina, dostal se pod vliv Kremlu, ruského ovlivňování a tajných služeb.
● Lidé ale poznali, že naše země je a bude i nadále
v dobrých rukou, neboť Miloš Zeman není loutkou, již
vodí její okolí, ale demokratickou, silnou osobností, která
dokáže svobodně myslet a eticky jednat ve prospěch České

republiky. Paní ministryně Karla Šlechtová to vyjádřila
přesně: „Člověk moudrý, sečtělý, vzdělaný. Velký stratég,
prognostik. Vlastenec, kterému jednoduše o nás jde.“
● Všem, kteří pana prezidenta vidí jinak, i těm, kteří jsou
„znepokojeni zpochybňováním principů naší demokracie“, doporučuji knihu „Tato země je naše“ (Olympia
2016; 25 rozhovorů, které pro Parlamentní listy.cz s panem
prezidentem vedl renomovaný novinář Radim Panenka,
zasvěcený komentář napsal mluvčí pana prezidenta Jiří
Ovčáček, fotografie Hanky Brožkové) či druhou řadu rozhovorů „Dokážeme si vládnout sami“ (Olympia 2017).
Rovněž sledujte pravidelné pořady TV Barrandov, skvěle
moderované generálním ředitelem Jaromírem Soukupem,
které umožňují české veřejnosti nezávisle posoudit jednotlivé politiky a jejich postoje, a tak si utvářet nikým neovlivňovaný vlastní názor: „Týden s prezidentem“ (hlava
státu komentuje podstatné události minulého týdne), „Duel
Jaromíra Soukupa“, „Kauzy Jaromíra Soukupa“, „Aréna
Jaromíra Soukupa“, „Instinkty Jaromíra Soukupa“. Stejně
hodnotné, zajímavé a pravdivé jsou také pořady Alex
Mynářové na TV Barrandov „Vlivní s Alex Mynářovou“.
Oldřich Mach

ppp

dech na přípravu večera: „Převažující absence interpunkčních
znamének, zvýrazňující autonomnost veršové struktury, prozrazuje
tendování Weinbergerovy poezie
od vysloveně dětského čtenáře
k příjemci pubescentnímu a dospělému.“
Jen doufám, že se mohu zařadit
k těm posledně jmenovaným, když
i ta „chybějící“ interpunkce už
v novějších verších nechybí.
Monika Knězková
/fotoreportáž viz
www.dialognaceste.cz/

Svoboda slova versus pravda
15. února v pořadu „Jak to vidí“ na ČR 2 byl rozhovor redaktorky
s prof. Janem Jirákem z Karlovy univerzity na téma svobody slova.
Pan profesor postavil proti sobě svobodu slova a pravdu. A navíc preferuje svobodu slova před pravdou. Říká, že záleží na účelu, k jakému se
nepravda použije. Nepravda je používána v politice, ale nejenom v politice, k zákeřné diskvalifikaci protivníka. Musíme se prý s tím smířit
a naučit se s nepravdou žít. Naučit se nepravdu rozeznávat. Zdálo se mi,
že pan profesor nepravdu legitimizuje jako pracovní metodu marketingových odborníků. Zejména dnes na internetu se vyskytuje mnoho
tzv. fake news, kdy i cizí mocnost může pomocí nepravdivých informací ovlivnit volby u nás. Používání nepravdy v politické i nepolitické soutěži je podobné jako nedodržovat pravidla ve sportu, zkrátka
není to fair play.
Já spíše dávám přednost Masarykovu názoru, že demokracie je diskuse.
A v této diskusi, ke které je dobré přivolat odborníky, je třeba hledat
pravdu. Je třeba do ní zapojit nejširší veřejnost. Souvisí to se vzděláním,
odvahou, mravní odpovědností a se zájmem o věc veřejnou, latinsky res
publica. Bez takové věcné, široké diskuse o hodnotách je riskantní zavádět referendum na celostátní a mezinárodní témata. Takovou diskusi
nenahradí hulvátství, šířené po internetu a po hospodách. My v CČSH
bychom měli vědět, kolik stojí zastávání pravdy, jak drahá je to hodnota. Pak by bylo s podivem, kdyby někdo v CČSH dal přednost osobě,
která veřejně lže a ostouzí své bližní nepravdivými výroky.
„Jste svobodní, ale ne jako ti, jimž svoboda slouží za plášť nepravosti,
nýbrž jako služebníci Boží.“ 1. Petrův 2,16
Petr Hladík

Církve mají jiné poslání než se starat o politiku. Jejich
osazenstvo je placeno z daní vzniklých směnitelnou
prací. Pohlédneme-li na mapu voleb - kde se pracuje
a vytvářejí se hodnoty, tam zvítězil kandidát Miloš
Zeman. Jiří Drahoš pak u lidí placených z přerozdělených daní; tedy kavárníků - tunelářů, sluníčkářů či jak
se všechny ty stolní spolky intelektuálních řečí nazývají již od dob prezidenta Václava Havla - nepolitická
politika, hlavně, že nese. Za prezidentování Miloše
Zemana na něj kavárníci jen dštili síru. Jiří Drahoš měl
podporu od „bruseláků“, kteří sem chtějí expedovat
osoby, které dovezli a nyní je nepotřebují. Jsou to lidi

řídící se Koránem. Ani ve třetí generaci se Francouzům
integrace nepodařila. Jak vypadají „No go - zóny“? Za
odpovědí je dobré se vypravit do Paříže.
Duchovním z brněnské diecéze doporučuji se jít podívat do ulice Cejl v Brně na to, jak vypadá integrace
a inkluze po 600 letech. Až budou vykopnuty dveře
u kostela a osazenstvo postříleno, bude pozdě se modlit, neb je to přání Alláhovo. Uveďme například události v koptském kostele v Káhiře nebo v USA v modlitebně baptistů, kde byly postříleny i děti... Spíše ať se
brněnská diecéze pochlubí, jak pomáhá integrovat
Romy a kolik jich chodí na bohoslužby. Jan Vlasák

ppp

Proč jsem nepodepsal?
Milé sestry, milí bratři, za text prohlášení „K současné
situaci v zemi“ jsem br. Šanderovi nesmírně vděčný,
neboť rozptýlil mé obavy, že takový průšvih, jakým bylo
dění kolem letošních prezidentských voleb přejde naše církev opět jen nějakou formální zmínkou v Českém zápase
v tom smyslu, že situace je poněkud nemilá a vyžaduje
alespoň lehké zamyšlení. Přesto jsem tento text nepodepsal, i když bych vlastně měl mít velmi silné důvody k signování tohoto prohlášení. Chtěl bych totiž podepsat něco,
co jde v úvahách výrazně dál.
Prohlášení „K současné situaci v zemi“ je totiž podle mne,
přes všechnu upřímnou snahu poctivě pojmenovat skutečné aktuální problémy, stále velmi obecné a až zbytečně
přeopatrné. Jeden příklad za všechny: ono „vědomé uvádění lží“ v rámci volební kampaně pana Zemana bylo
a stále je přece jen špičkou ledovce jinak masového, vědomého a zcela záměrného šíření lží nejrůznějšími cestami,
kterého jsme tu svědky už léta. Prezidentské volby prostě
jen v extrémní míře ukázaly, jak hluboce je velká část naší
společnosti již rezistentní vůči jakémukoli důkazy podloženému argumentu. Mnoho lidí věří jakékoli polopravdě či
úplné lži, neověří si skutečnost, cítí se být požadavkem na
ověřování pravdivosti informací „manipulováni“ a za
pomoci prostoduchých hesel se snaží udržet při tzv. „zdravém rozumu“. „Víra“ v jakoukoli neověřenou informaci,
pokud vyhovuje určitému vidění světa, je v údajně nejateističtějším státě Evropy paradoxně silnější než jakýkoli
důkaz, že se mnohdy jedná o víru zcela slepou. A to vše jen
proto, že tento stav několika vysoce postaveným chorobným lhářům vyhovuje a tito pak mají nepokrytou legraci
z toho, jak je jejich tvrzení, že „půlka národa jsou pitomci“, děsivě aktuální.
Jistě - není ještě tak zle. Jistě by mohlo být i hůř. Uprostřed
polopravd a lží, byť jsou masivních rozměrů, se stále jakž
takž žít dá. Ano, můžeme a máme se modlit za změnu
tohoto neblahého stavu. Ano, můžeme a máme si připomínat sociálně etické základy nauky naší církve, můžeme
a máme aktualizovat, prohlubovat, konkretizovat, zastávat
postoje vycházející z biblické víry. Co když ale právě teď
máme především obrovskou příležitost začít být, jako

Církev československá husitská, pro okolní svět významně srozumitelnější? Ruku na srdce, co lepšího by nás už
mohlo potkat!
Jsme v situaci, kdy se velká část naší vrcholné politické
reprezentace vydala cestou pohrdání minimálně polovinou
vlastního národa. Tato pohrdaná polovina, nazývaná z určitých míst „pražská kavárna“, čítá podle výsledku posledních voleb zhruba 2 700 000 lidí. Navíc - k tomuto počtu
můžeme směle přidat i mnoho jejich nezletilých dětí, které
ještě volit nemohly, ale kdyby mohly, prezidentského kandidáta „pražské kavárny“ by patrně volily, protože jsou to
většinou děti zvyklé vážit si lidí, kteří něco v životě dokázali, vážit si lidí, kteří nechlastají jak duhy, kteří netvrdí, že
kouření od jistého věku neškodí zdraví, kteří nelžou,
nepodvádějí, nedělají ostudu a hlavně - nejezdí se do
Číny učit, jak legalizovat koncentráky tím, že jim budeme říkat továrna.
Sestry a bratři, naléhavě vás prosím, oslovme významně
patrným a jednoznačným způsobem „pražskou kavárnu“.
Nabídněme jí v naší církvi útočiště v nejširším smyslu
slova, otevřme jí naše sbory a probuďme v sobě znova naši
někdejší pověstnou aktivní náklonnost k budování přepestré pospolitosti, které stále nesmírně záleží na něčem pro
mnoho lidí už tak zastaralém, jako je kritické myšlení
a hledání pravdy a skutečnosti. V některých sborech naší
církve už se to děje, ale stále se o tom ve veřejném prostoru pramálo ví. Vždyť pokud jsem podpisový výsledek pod
prohlášením br. Šandery správně pochopil, většina z nás je
s „pražskou kavárnou“ vlastně na jedné lodi, jen jsme si to
dodnes možná nedostatečně uvědomovali. Nepišme už
další prohlášení nekonkrétnímu adresátovi s nejasným
účelem, ode dneška už jen neúnavně zvěme - konkrétní
lidi. K nám, mezi nás. Každý z nás zná těchto lidí dost - je
to v současné situaci minimálně každý druhý. Zvěme ty, se
kterými jsme se právě v důležité, možná nejdůležitější
věci, ztotožnili. Buďme pro ně čitelní. Právě současná situace je možná ideální příležitostí dosvědčit těmto lidem
konkrétními činy, že nám je lež stejně odporná jako jim.
Byť ke lhářům máme v konečném důsledku být po
Kristově příkladu milosrdní, neboť i mnozí šiřitelé lží
jsou jen oběti cizí manipulace a vlastního sebeklamu.
Dokončení na str. 4
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Miroslav Matouš

Dokončení ze str. 3
Tento přístup by mohl do budoucna vyřešit hodně otázek i v oblasti toho
našeho věčného hledání identity naší církve. Nebojme se základního kamene
našeho husitského vyznání - hledání pravdy a pojmenovávání věcí pravými
jmény! Hledání pravdy je přece důležitější než jakákoli instituce, církev nevyjímaje. Hledání pravdy je důležitější než naše tradice, zvyky, předsudky, než
naše životní jistoty, příp. obavy, že určití představitelé státu budou dělat (nejen)
naší církvi problémy. Ty budou dělat stejně (viz návrh na zdaňování restitucí).
Hledání pravdy by mělo být také daleko důležitější než jakýkoli politický pragmatismus nebo naše jinak vcelku pochopitelná obava, že voliči pana Zemana
by mohli kvůli našemu „sluníčkaření“ protestně opustit naše sbory. Většina
z nich, myslím si, nakonec ale neuteče. A možná, že to budou právě ti, kteří
schpnost a vůli pravdu si připustit a hledat ještě zcela neztratili. Díky, veliké
díky pak patří Bohu právě za to, že i tací stále ještě existují! Petr Vaculovič

Sněženka
Rov chladných hvězd se záhy ztrácí,
kdes dole vydechuje zem.
Už úsvit tmu a zimu kácí
a vábí život úsměvem.
Šat, naladěný do zelena,
tlum čílek, bělejších než sníh,
se nad ostrovy zimy zdvih'.
Smrt byla jimi oddělena.
Ty křehké bytosti se přímí
zdmi smutku polorozpadlými
a volným lukám pod zorou
se uklánějí s pokorou.

Poznámka redakce: Za příspěvky nesou plnou odpovědnost podepsaní autoři.

Z ekumeny

Zprávy

VíRa a neVíRa V „poSt-pRaVdiVoStní

Ve sboru naší církve v Lounech probíhá do konce března výstava žáků ZUŠ
Louny Lenky Pichlové. Srdečně zveme.

dnes chvalte Pána
To je název nahrávky Komorního
sboru Husova sboru ve Slezské
Ostravě, která mapuje památky
české duchovní hudby minulých staletí - obsahuje 30 písní období předhusitského, husitského, zpěvy z tradice bratrské, v závěru přináší i netradiční úpravy z pera českých skladatelů - Otmara Máchy (1922 - 2006)
a Petra Ebena (1929-2007).
1. vydání z r. 1997 bylo rozebráno,
a proto ústřední rada naší církve podpořila reedici 2. vydání na sklonku
loňského roku. Nahrávka vznikala za
pohnutých povodňových dnů v červenci 1997 a byla realizována

v dokonale akustickém prostředí
slezskoostravského Husova sboru za
řízení Zdeňka Kovalčíka s technickou podporou hudebního vydavatelství STYLTON z Ostravy. Přílohou
CD je booklet, který přináší texty
všech nahraných písní včetně hymnologických údajů. Projekt Dnes
chvalte Pána tehdy přijala velmi příznivě i odborná veřejnost, která ocenila kultivovanost a intonační čistotu
interpretace. CD si můžete zakoupit
či objednat v prodejně Blahoslav za
cenu 100,- Kč. Poslech nahrávky
potěší milovníky a znalce duchovní
písně a může být i dobrým dárkem
pro přátele i naše hosty z ciziny. zK

pRo děti a Mládež

Kostel sv. Mikuláše
na Staroměstském náměstí
pondělí 12. 3. 2018, 20.00

Camerata Pragensis Orchestra
Concert for Organ and Orchestra
Aleš Bárta – varhany
J. S. BACH, G. F. HÄNDEL, A. VIVALDI, W. A. MOZART
úterý 13. 3. 2018, 17.00

Michal Hanzal – varhany
František Bílek – trubka
G. F. HÄNDEL, J. S. BACH, G. P. TELEMANN, W. A. MOZART
středa 14. 3. 2018, 17.00

Bohumír Rabas – varhany
Hana Jonášová – soprán
J. S. BACH, W. A. MOZART, A. DVOŘÁK, Ch. M. WIDOR
čtvrtek 15. 3. 2017, 17.00

PRAGUE MOZART TRIO
Štefan Britvík – klarinet
Miloš Bydžovský – klarinet
Petr Němeček – fagot
Yvona Škvárová – mezzosoprán
W. A. MOZART, G. F. HÄNDEL, A. VIVALDI, L. van BEETHOVEN
pátek 16. 3. 2018, 17.00

Josef Kšica – varhany
Tomáš Jindra – bas

Vyvýšení Syna člověka

J. S. BACH, F. SCHUBERT, A. DVOŘÁK, G. VERDI
pátek 16. 3. 2018, 20.00

Z textu Jan 3,14-21 (Čep) vypisujte písmenka podle tohoto návodu: první
číslo znamená číslo biblického verše v tomto textu. druhé číslo udává
slovo v tomto verši a třetí určuje písmeno v daném slovu (počítají se i
předložky a spojky). postupujte po sloupcích.

RADIO SYMPHONY COLLEGIUM
Marek Zvolánek – trubka
A. DVOŘÁK, M. RAVEL, W. A. MOZART, A. VIVALDI
sobota 17. 3. 2018, 17.00

František Šťastný – varhany
Miroslav Laštovka – trubka

17,3,1

16,16,3

17,7,3

19,2,2

18,9,2

16,3,1

20,8,1

14,2,6

21,7,5

VIVALDI ORCHESTRA PRAGA

14,3,3

17,3,8

20,1,4

18,3,2

19,1,2

Václav Návrat – barokní housle
Yvona Škvárová – mezzosoprán

19,5,1

18,6,1

20,6,2

19,4,1

J. S. BACH, J. PACHELBEL, D. BUXTEHUDE, C. FRANCK
sobota 17. 3. 2018, 20.00

soubor historických nástrojů

W. A. MOZART, A. DVOŘÁK, A. VIVALDI, G. F. HÄNDEL
neděle 18. 3. 2018, 17.00

Zuzana Němečková – varhany
Věra Likérová – soprán
G. CACCINI, J. S. BACH, A. VIVALDI, W. A. MOZART

(Řešení z čísla 8: Lékař pro nemocné.)
Jana Krajčiříková

Změna programu vyhrazena

geneRaCi“

Evangelikálním kruhům blízká sociologická agentura Barna Group vydala
obsáhlou studii o Američanech narozených v letech 1999–2015, tzv. generaci Z (dále GZ), mj. o jejich vztahu k náboženské víře. Badatelé o ní hovoří jako o „první skutečně ‚post-křesťanské‘ generaci“, jelikož více než
jakákoliv předcházející nevyjadřuje nějakou náboženskou identitu.
Naopak je v ní dvakrát tolik proklamovaných ateistů než v celé dospělé
americké populaci (13% vs. 6%): „Slovo ‚ateista‘ pro ni již není urážka.“
Zatímco u Baby boomers (nar. 1946–1964, dále BB) je 75 % katolíků nebo
protestantů, u náctiletých se k nějaké formě křesťanství hlásí jen 59 %
z nich. A pouze každý pátý její příslušník považuje chození na bohoslužby
za „velmi důležité“. Mladí křesťané, pro které to důležité není, většinou
(64 %) tvrdí, že „Boha nachází kdekoliv“. To výzkumníci z Barny interpretují tak, že přinejmenším některé církve mladým nedokáží zpřístupnit
„transformativní spojení s Bohem“.
Co se nekřesťanů týče, Barna zjišťovala, co jim na křesťanství vadí. Právě pro
mladé (GZ i mladé dospělé, tzv. Millenials, resp. generace Y) je zvláště zásadní problém rozpor mezi představou dobrého Boha a zlem ve světě. Je to častěji uváděný důvod než třeba „pokrytectví křesťanů“, což je často uváděná překážka u starších generací (23 % vs. 31 % u generace Y). Rovněž pocit, že „věřící lidé odsuzují druhé“, jim není tak moc vlastní (17 % vs. 24 % u všech dospělých). Naopak častěji příslušníci GZ uvádějí „špatné zkušenosti s křesťany nebo
s církví“ (6 % vs. 3 % u BB). Na čem se se staršími generacemi víceméně shodnou, je tvrzení, že „v dějinách křesťanství je příliš mnoho nespravedlnosti“ (u
GZ 15 %, u BB 19 %).
37 % Američanů z GZ se domnívá, že není možné s jistotou poznat, zda Bůh
existuje. (U dospělých je to 32 %). I ti, co v Boha věří, si jsou svou vírou méně
jistí. „Pro mnoho náctiletých je pravda přinejlepším relativní, v horším případě
zcela nepoznatelná,“ píše se ve zprávě o výzkumu.
58 % náctiletých z této „post-pravdivostní generace“, jak bývá někdy GZ také
nazývána (např. zde), a 62 % všech dospělých souhlasí s tvrzením, že „mnoho
náboženství může vést k věčnému životu; neexistuje jen jedno pravé náboženství“. Mezi mladými je běžný postoj, že „co je pravda pro někoho, nemusí být
pravda pro mne“. Mnohem méně než starší Američané (zvl. BB, kde je to 85
%) jsou nakloněni uznat tezi, že někdo se „může mýlit v tom, čemu upřímně
věří“, jelikož to, že se něčemu věří, to činí pravdivým. Zároveň ovšem mnozí
(46 %) tvrdí, že potřebují „faktický důkaz pro potvrzení“ toho, čemu věří. To
může vysvětlit, proč je mezi nimi méně (jen 28 %) těch, kteří nevidí rozpor
mezi Biblí a vědou (u BB je to 45 %).
Miloš Mrázek
(Převzato z http://info.dingir.cz/2018/02/
vira-a-nevira-v-post-pravdivostni-generaci)
eVaNGelíCi POsTaVí šKOlu sPOleČNě s MěsTsKOu ČásTí PRaHa 7
Praha 7 nabídla zřizovateli základní školy Evangelické akademie – Bratrské
školy v Praze Holešovicích Českobratrské církve evangelické – možnost postavit budovu se zázemím na velmi lukrativním pozemku nedaleko místa, kde již
dlouho škola působí v pronajaté budově vlastněné městskou částí. Začátek společné cesty stvrdili svými podpisy synodní senior ČCE Daniel Ženatý a synodní kurátor Vladimír Zikmund se starostou Městské části Praha 7 Janem Čižinským. S blížícím se koncem nájemního vztahu a potřebou dalších míst
v základních školách na území Prahy 7 se zástupci vedení radnice a vedení
rozhodli připravit projekt stavby budovy, ve které by sídlila Bratrská škola rozšířená o velmi žádaný druhý stupeň, který zatím pro nedostatek místa nemohla
otevřít. Zároveň církev postaví budovu tělocvičny a jídelny pro Bratrskou školu
i školu městskou, která se nastěhuje do budovy uvolněné po ukončení současné nájemní smlouvy. Žáci obou škol by také využívali možnosti pohybu na
pozemku školní zahrady. Několik měsíců vyjednávaná Smlouva o právu stavby na 99 let znamená první velký krok k nové budově. Studie již vzniká pod
vedením architektky Hany Seho. Studie s rozvahou nákladů stavby bude předložena k jednání nadcházejícímu synodu ČCE na jaře 2018.
dle www.christnet.cz
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