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Pravidelná shromážd ění: 
Ostrava 

každá neděle   v 9,30 hodin 
každá středa   v 18,30 hodin 
 
Frenštát pod Radhošt ěm 

Orlovna 
každá 2. a 4. neděle  v 15,00 hodin 
každé 2. a 4. úterý v 17,30 hodin 
  
Suchdol nad Odrou 

modlitebna BJB 
každá 3. neděle  v 10,00 hodin 
každé 1. úterý   v 18,30 hodin 
 
Odry  

sborový dům ČCE 
každá 3. neděle  v 8,15 hodin 
 
Lou čky 

u bratra Pavla Rosického – Loučky 195 
každá 2. neděle ve  14,30 hodin 
 
Bohumín 

fara Slezské církve evangelické a.v. 
neděle    v 16,00 hodin 
 
Poruba 

Budova Svazu českomoravských výrobních družstev, Spartakovců 3 
každá neděle   v 16,00 hodin  
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ADVENT A VÁNOCE 
 
VE SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V OSTRAV Ě 

 
1. neděle adventní – 2. prosince 2007  
Aj, král tvůj přijde tobě spravedlivý a spasení plný 
9,30 hod. Bohoslužby 
17,00 hod. 1. adventní večer – kazatel Tadeáš Firla a zpěváci z Českého 
Těšína 

2. neděle adventní – 9. prosince 2007  
Napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko 
9,30 hod. Bohoslužby 
17,00 hod. 2. adventní večer – Jazyková škola Fishnet –  anglická ad-
ventní bohoslužba 

3. neděle adventní – 16. prosince 2007  
Připravte cestu Hospodinu! Hle váš Bůh! Panovník Hospodin přichází 
s mocí. 
9,30 hod. Bohoslužby 
17,00 hod. 3. adventní večer – zpěváci Worship 

4. neděle adventní – 23. prosince 2007  
Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se! Pán je blízko. 
9,30 hod. Dětská vánoční slavnost  
17,00 hod. 4. adventní večer – zpěváci Sboru Církve bratrské v Ostravě, 
adventní pásmo 

Štědrý den – pondělí 24. prosince 2007  
Anděl Páně řekl Josefovi: „Marie porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; ne-
boť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů.“  
22,00 hod. „Půlnoční“ – vánoční poselství Bible, vánoční písně a koledy 

Boží hod vánoční – úterý 25. prosince 2007  
Slovo stalo se tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu. 
9,30 hod. Slavnostní vánoční shromáždění 
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Závěr roku 2007 – pondělí 31. prosince 2007 
Hospodin je slitovný a milostivý, shovívavý, nanejvýš milosrdný. 
16,00 hod. Slavnostní shromáždění na ukončení roku 

Novoroční shromáždění – úterý 1. ledna 2008 
Já jsem živ, i vy živi budete. 
9,30 hod. Bohoslužby 
 

 

 
 

 
Srdečně Vás zveme 

na 4. adventní neděli k prožití dopoledne radosti z narození Je-

žíše. 

 

Kde?   Sbor Církve bratrské, ul. 28. října 148 

 

Kdy?   23. 12. 2007 v 9:30 hod. 

 

Co?     Vánoční zamyšlení spolu s vánočním pásmem dětí 

s písněmi. 

 

POŽEHNANÉ VÁNOCE 
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Čas pokro čil 

 
"Všechno tvorstvo je tráva a všechna jeho spolehlivost jak polní kvítí. 
Tráva usychá, květ vadne, zavane-li na něj vítr Hospodinův. Věru, lid 

je pouhá tráva. 
Tráva usychá, květ vadne, ale slovo Boha našeho je stálé navěky." 

Iz 40,6b-8 
 

„Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má 
s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby 
všichni dospěli k pokání.“  2Pt 3,9 
 

Před několika týdny jsme byli svědky, jak po prvním mrazíku stromy 
shazovaly listí. Podzim si podával ruce se zimou. Každý rok se to opaku-
je, aby po zimním spánku procitla příroda k novému životu. Hned mi vy-
tanulo na mysl slovo proroka Izaiáše ze čtyřicáté kapitoly. Slovo Boží při-
rovnává k trávě a listí celé tvorstvo. Všichni lidé jsou jako tráva a všechna 
jejich krása jako květ trávy. Ale tady Boží výpověď nekončí, jen nás 
usměrňuje do správných mezí. 

 
Jsme na začátku adventu, který je dobou slavného očekávání příchodu 

Pána Ježíše, Božího Syna, našeho Spasitele. O vánocích „se splnilo, co 
řekl Hospodin ústy proroka: `Hle, panna počne a porodí syna a dají mu 
jméno Immanuel´, to jest přeloženo `Bůh s námi“ (Mt 1,22-23; Iz 7,14). 
V Betlémě se narodil Boží Syn, aby nám přinesl s láskou i odpuštění a dal 
nám novou naději. Golgota a prázdný hrob nám to dosvědčily. 

Letošní Advent v našem sboru nás chce vést k vděčnosti za dílo spase-
ní v Pánu Ježíši Kristu, tom vánočním Daru. Ale povede nás dál, 
k přípravě a očekávání druhého příchodu našeho Spasitele v slávě. Ne-
přeslechněme výzvu Písma: „Buďte připraveni a vaše lampy ať hoří.“  
K přípravě na Vánoce a na druhý příchod Pána Ježíše budeme mít mnoho 
příležitostí při nedělních dopoledních bohoslužbách, v tradičních advent-
ních večerech, o Vánocích i na přelomu roku. Modlím se za to, abychom 
duchovně povyrostli a aby u nás uvěřili noví lidé, kterým se v srdci narodí 
Pán Ježíš.  Svou naději skládám v živém Bohu, který se i dnes dotýká lid-
ských srdcí. 
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Těším se na vás i na vámi pozvané hosty a věřím, že prožijeme užiteč-
né a Pánem požehnané období ve sboru i na kazatelských stanicích. Všem 
milým čtenářům zpravodaje „Víš to?“, přeji příjemnou dobu adventu a 
požehnané Vánoce s jejich poselstvím lásky.  
 

Váš bratr Jan Drahokoupil 
 

Sborový zájezd do Brna 
 

Všichni jsme se na tento jednodenní zájezd hodně těšili. Po letech to 
byl opravdový sborový zájezd se vším, co k němu patří. Mezi účastníky 
převažovaly rodiny s dětmi – nejmladším účastníkem byl skoro půlroční 
Kryštof, ale byla zastoupena i starší generace. Vše bylo umocněno tím, že 
s brněnským sborem nás toho spojuje velmi mnoho. Přes všechny genera-
ce nás spojuje nejen „jedna víra a jeden Pán“, ale i mnohá rodinná a pev-
ná přátelská pouta. 

Byli jsme velice mile přivítáni. Vážíme si toho, že kvůli některým 
z nás, kteří jeli do Brna vlakem a nestihli by shromáždění v pravidelnou 
dobu, brněnští posunuli začátek na dobu pozdější. Nedělní dopolední 
shromáždění mělo podobný charakter, jaký prožíváme každou neděli 
v Ostravě. Po slovíčku pro děti v podání Marcely Zončové následovalo 
kázání bratra kazatele Jana Drahokoupila, který kázal na text z 1. Timote-
ovy epištoly 3,14-16 se zaměřením na křesťanský sborový život. Náš ob-
novený pěvecký sbor zazpíval během dopoledního shromáždění řadu pís-
ní. Zazněla také dvě svědectví. Sestra Dáša Maňásková z bohumínské 
stanice mluvila o práci s bezdomovci. V druhém svědectví jsem mluvil 
o tom, co může pro nově příchozí do našich shromáždění znamenat bratr-
ské ovzduší sborové rodiny a jak je může ovlivnit. 

Polední přestávka je vždy příjemná a milá. Nejen pro dobré jídlo, ale 
také proto, že u stolu při obědě se mohou uskutečnit vzájemné rozhovory 
a sdílení se nejen navzájem, ale hlavně s hostiteli, přáteli a blízkými. 

Během odpoledního shromáždění jsme bratřím a sestrám brněnského 
sboru pověděli něco o práci, kterou děláme v různých oblastech sborové-
ho života, a to ve dvou rovinách. O práci samotného sboru, který je blízký 
svým rozměrem a rozsahem životu rodinnému – besídce, dorostu, mládeži 
a mladých rodinách, a úsilí zaměřeném misijně – v „Maminci“, Klubu se-
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niorů, vězeňské službě, práci Fishnetu,… Po pravdě řečeno, ona i činnost 
zaměřená pro samotný sbor má vždy v sobě náboj a prvek misijního pů-
sobení. Jednotlivé úseky práce představili sestry a bratři: Marcela Zončo-
vá, Alice Prudilová, Michael Novotný, Jan Kočnar, Marta Bukáčková, 
manželé Jarmila a Jaromír Kutí a manželé Lucie a Nathan Crighton. 

Mezi jednotlivými příspěvky jsme si s naší doprovodnou skupinkou 
spolu s brněnskými zazpívali z nového kancionálu především nové písně. 
Sólovou píseň s doprovodem kytary zazpíval bratr Jan Kočnar. 

Brněnská modlitebna byla plná, obě shromáždění svěží a jsem pře-
svědčen, že oboustranně užitečná a povzbuzující.  

Večer, když už všechno skončilo, položil mi brněnský bratr kazatel Jan 
Asszonyi otázku: „Poznal jsi ostravský sbor v tom všem, co jsi slyšel a 
zažil?“ Nad odpovědí jsem se musel zamyslet. Někdy je opravdu dobré – 
samozřejmě ve vší pokoře – zamyslet se nad tím, co všechno činí Pán Bůh 
skrze nás a pro nás. Je dobré podívat se na svůj sbor z jiného pohledu, 
očima druhých. Proto byl zájezd 4. listopadu 2007 do Brna také k našemu 
povzbuzení do naší další služby ve sboru i navenek. 

Jsme našemu Pánu velice vděční i za ochranu na cestě tam i zpět. 
 

Vojtech Asszonyi Béla 
 
Neděle v Brn ě 
 

Na nedělní shromáždění do brněnského sboru na Kounicovu ulici, kam 
se nás vypravilo asi 40, jsme se museli dostat včas, takže vstávalo se brzy 
– cesta autem trvá dvě hodiny. Navíc jsme ještě před začátkem chtěli 
stihnout krátkou zkoušku zpěvu. Příprava na tento den mohla začít už ces-
tou – několikrát se na obloze nad námi objevila duha. Byla v tom určitá 
symbolika – duha jako most. Byl to most mezi dvěma městy Ostravou a 
Brnem, most mezi lidmi. 

Dopolední shromáždění na text 1. Tim., 3. kap. 14. – 16. verš doplnila 
svědectví br. Bély Asszonyiho a Dáši Maňáskové. Náš pěvecký sbor, kte-
rý v té době měl za sebou teprve dvouměsíční trvání, mohl posloužit pěti 
písněmi, z čehož jsme měli radost i my, zpěváci. Odpolední dvouhodino-
vé setkání ve shromáždění mělo za cíl prezentovat práci ostravského sbo-
ru ve všech jeho činnostech. Za základ zvolil br. kazatel Jenda Drahokou-
pil text …Máme rozličné dary podle milosti, která byla dána každému 
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z nás: Kdo má dar prorockého slova, ať ho užívá v souhlase s vírou. Kdo 
má dar služby, ať slouží. Kdo má dar učit, ať učí. Kdo dovede povzbuzo-
vat, nechť povzbuzuje… Postupně byla představena práce v dorostu, 
v mládeži, v klubu seniorů, až po setkávání maminek s malými dětmi 
„Maminec“ a práci Jazykové školy Fishnet. Jenda Kočnar prezentoval 
svou zajímavou práci vězeňského kaplana ve Věznici Heřmanice, což ta-
ké doplnil písničkami s kytarou. Po celé odpoledne nás ke zpěvu vedla 
hudební skupina, které při zpívání pomáhalo celé shromáždění. 

Pro mě osobně celý den ubíhal velmi rychle, najednou už byl konec, 
pomalu se schylovalo k večeru, venku tma a my jsme se všichni potřebo-
vali dostat zase domů. 

Děkujeme Pánu Bohu, že jsme mohli prožít požehnaný den, děkujeme 
za ochranu na cestě a za bratry a sestry v brněnském sboru a za jejich milé 
přijetí. 

Alena Blažejová 
 
THANKSGIVING WEEKEND 

 
Ve dnech 3. – 4. listopadu uspořádala jazyková škola Fishnet ve spolu-

práci s organizací YoungLife dalším rokem „Thanksgiving weekend“, te-
dy víkend ve znamení populárního amerického „Díkůvzdání“, které je v 
USA vedle Vánoc nejvíce slaveným svátkem. 

Kolem 50 našich studentů, jejich přátel či známých se vydalo do krás-
ného a půvabného prostředí hotelu KAM poblíž Lysé hory, aby tam spolu 
s námi prožili víkend plný her, legrace, angličtiny, duchovního programu 
a výborného jídla, přičemž toto vše se tématicky vztahovalo ke zmíněné-
mu svátku „díkuvzdání“. A že o zábavu nebude nouze dokázalo hned so-
botní dopoledne, kdy se všichni účastníci rozdělili na dva tábory, kon-
krétně na Poutníky a Indiány, a takto se předháněli ve snaze vytvořit co 
nejoriginálnější pokrývku hlavy resp. čelenku charakterizující příslušnost 
k jednomu či druhému táboru. 

Brzy po obědě se pak v rámci družstev rozpoutal lítý boj o získání co 
možná největšího počtu fotografií s určitými neobvyklými předměty, oso-
bami, zvířaty a dalšími nesnadnými úkoly. Následovala další netradiční 
disciplína, tzv. krůtí bowling, ke slovu ale také přišel, tak jak to bývá 
zvykem v USA, tradiční odpolední zápas v americkém fotbalu. Poté se 
pak již všichni účastníci za pomoci scénky, na které se musel každý podí-
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let, přesunuli přímo do děje samotného vzniku a podstaty zmiňovaného 
„díkůvzdání“, hluboce křesťanského svátku oslavujícího Boží zaopatření, 
dobrotu a štědrost. Právě díky hojné Boží štědrosti jsme pak všichni měli 
možnost ochutnat pravou tradiční večeři včetně nefalšovaných americ-
kých koláčů, a zároveň měl každý příležitost „vzdát díky“, a to tak, že na-
psal na kus papíru, za co je za poslední rok vděčný. Po slavnostní večeři 
se již jen všichni mohli pohodlně uvelebit k večernímu zábavnému pro-
gramu, který byl pro účastníky připraven. 

V neděli dopoledne se ještě konalo krátké nedělní shromáždění s mod-
litbou, zpěvem a slovem, a poté si ještě všichni nabalili zbytky ze slav-
nostní večeře a byl čas rozloučit se a vydat se každý svou cestou domů. Z 
ohlasů bylo patrno, že nikdo tohoto víkendu prožitého v krásném horském 
prostředí nelitoval, a tak věříme, že se příště sejdeme minimálně alespoň 
zase ve stejném počtu a prožijeme společně opět spoustu krásných chvil! 
 

Přemek Šedinka 
 
Několik st řípků z konference „P řiho řívá“ 

 
V polovině října proběhla konference „Přihořívá“, organizovaná evan-

gelizačním odborem CB. Hlavním tématem této konference byla „šedá 
zóna“. 

Kromě spousty seminářů zde zazněly tři stěžejní přednášky: 
Šedá zóna – David Novák 
Šedá církev – Daniel Fajfr 
Šedá budoucnost – Karel Řežábek z KS Plzeň,(který byl zároveň hlavním 
hostem této konference) 

Jednotliví řečníci se zde zamýšleli nad minulostí, přítomností, ale i bu-
doucností církve. Šedá zóna – šedá barva, šedá církev – je určitě to, co se 
nám ani Pánu Bohu nelíbí a co také Pán Ježíš vytýká v dopise do Laodicei 
 „nejsi studený ani horký“. 
Víra, která nemá odvahu být v podstatných věcech radikální je – šedá. 
Církev, která nemiluje člověka je – šedá. 
Církev, která splývá se světem je – šedá. 
Církev, která nevede k Ježíši je – šedá. 
…..a tak bychom mohli pokračovat v myšlenkách, které zazněly na kon-
ferenci. 
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To úžasné je, že přes všechna lidská selhání Bůh uskutečňuje svůj zá-
měr s církví, aby mohla obléci krásný bílý šat.  

Pro nás osobně byly tyto 2 dny konference obrovským povzbuzením 
žít život vyznavačských následovníků Pána Ježíše Krista a nezůstat 
v „šedé zóně“. 

Vždyť Bůh nám dal v Pánu Ježíši Kristu skrze Ducha svatého tu nej-
krásnější paletu barev Jeho milosti a lásky. Záleží na každém z nás, jakou 
škálu barev budeme používat ve svém životě víry.  

Krásnou tečkou celé konference byly výzvy k obrácení, k obnovení ži-
vota s Bohem a také službě, ke které nás Bůh chce použít.  
 

Manželé Kutých 
 
Seminá ř – nejen pro sborové pracovníky 

 
Zase tu byl podzim a očekávané sejití pracovníků Církve bratrské na 

Moravě. Podzim? Když nás (Lea Targosze, Mirka Bukáčka, Jakuba 
Mrázka, mě) vezl autem v sobotu 17. listopadu bratr kazatel Jan Draho-
koupil na Velkou Lhotu, bylo bílo, až oči přecházely. Zasněžená kopcovi-
tá valašská krajina lákala k pohlazení jako srst. 

Také z oken modlitebny pohled byl jako vánoční. Proto, když jsme se 
usadili v lavicích a já k varhanám, zvolil jsem na úvod z kancionálu vá-
noční píseň.  
Řečník byl jediný, David Novák z Prahy, kazatel, čtyřicátník. Učitel na 

Evangelikálním teologickém semináři a také na jednom pražském gymná-
ziu, člen Rady CB, dlouholetý pracovník s mládeží, sportovec, organizá-
tor mnoha mládežnických kempů a také dvojnásobný otec. Přijel nás mo-
tivovat k práci na Boží vinici. 

David brzo zaujal naši pozornost. Pro něho typicky akčně nám před-
stavil na promítacím plátnu profil „dokonalého“ kazatele. Jednalo se o 
koláž záběrů z různých filmů, podle toho, o jakou vlastnost právě šlo. 
(Například – nebojí se jít proti proudu. Scéna k tomu – motocyklista je-
doucí na plný plyn po tříproudové dálnici a kličkující mezi auty 
v protisměru.) 

Jistě nešlo jen o zábavu. Davidův biblický výklad nás zaujal, na plátně 
použil i přehledné tabulky. Ostatně, není-li vám z mého článku jasné, o co 
šlo, prosím, podívejte se na jeho webové stránky. (Píši narychlo, nemám 
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už čas být méně stručný.) 
Po společném obědě následovala poměrně čilá diskuse. David, který 

má mnoho misijních zkušeností, odpovídal také na četné dotazy a gloso-
val. Osobně si odnáším: Stále jsem nejvíce povzbuzen a motivován kaž-
dým projevem vděčnosti a lásky od svých bratří a sester. A touto cestou 
se chci vydávat naproti ke svým bližním. 

U valašských frgálů jsme se setkali ještě s několika dalšími ostraváky, 
s Maňáskovými z Bohumína, frýdeckými a samozřejmě s mnoha dalšími. 
Bylo nás padesát? Nepočítal jsem to. 

Se všemi námi se nakonec rozloučil místní kazatel Jarek Preisler. 
Co zbývá dodat? Ani vy neváhejte a najděte si čas na jarní seminář! 

 
Jan Kočnar 

 

 
 

Já nic, já muzikant …         
 

Na stěně jedné indické kliniky, v srdci tamějšího národního parku, vi-
sel následující nápis: 

Toto je příběh o čtyřech lidech, kteří se jmenovali Každý, Někdo, Kdo-
koliv a Nikdo. Jednou bylo potřeba udělat důležitou práci. Každý si byl 
jist, že to Někdo udělá. Mohl to udělat Kdokoliv, ale Nikdo to neudělal. 
Někdo se proto rozzlobil, protože to měl udělat Každý. Každý si myslel, že 
to mohl udělat Kdokoliv, ale Nikdo si neuvědomil, že to Každý neudělá. 
Skončilo to tak, že Každý obvinil Někoho, když Nikdo neudělal, co mohl 
udělat Kdokoliv.  

Co vlastně Bible říká o službě? Dvanáctá kapitola Listu Římanům 
mluví o různorodosti duchovních darů věřících. Je její poselství aktuální i 
pro dnešek? Pro každého z nás? Nestává se příliš často, že místo uvažo-
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vání, jak využít svůj duchovní dar, čekáme, že to někdo jiný udělá za nás? 
Kdo? No někdo, kdo má víc peněz, víc času a víc schopností. Bůh má 
však pro každého z nás konkrétní plán. A počítá i s Tebou… 

Nepodceňujme proto hodnotu toho, co můžeme prostřednictvím naší 
služby vykonat. Nejenže sloužíme jiným, ale zdokonalujeme tím svoje 
konkrétní obdarování. Do historie lidstva vešli lidé, kteří si řekli, že urči-
tou věc udělají jen oni sami. Kdyby to nechali na někom jiném, možná 
bychom dnes nevěděli, co je žárovka, dynamit, turbína a další… 

Každý z nás má v Božím plánu nezastupitelné místo. To neznamená, 
že by si Bůh bez naší pomoci nevěděl rady. Bible praví, že když my neu-
děláme to, co od nás Bůh žádá, On si k tomu povolá jiné – ale my přijde-
me o příležitost prožít zkušenost a šanci růstu. Nebyla by to zbytečná 
škoda???? 

Pokud cítíte povolání pracovat s dětmi od 3 do 6 let, prosím, dejte mi 
vědět. 
 

Michaela Bechná 
 
Co nového v klubu senior ů v r. 2007? 

 
Klub seniorů má za sebou 11 roků své činnosti. Za tuto dobu se 

v klubu vystřídala celá řada lidí. Pár z nich si pamatují první zážitky této 
práce. Nebezpečí každé aktivity je stereotyp, do kterého se může dostat 
každá činnost. To jsme si uvědomovali s manželkou při přebírání této 
práce. Stáří je čas, kdy člověk dětinští, stává se citlivým na vše, co se ko-
lem něj děje. Je to také čas, kdy se člověk musí smířit s různými omeze-
ními, které stáří přináší. Většina seniorů – seniorek je bez svého životního 
partnera, tedy sami až na pár přátel. Někdy ani to ne. Ta dobrá zpráva pro 
ně je, že ani ve stáří nemusí být sami. Víra přijetí Pána Ježíše je šance pro 
novou dimenzi stáří. Jak jim tuto dobrou zprávu předat? Znovu jsme si 
uvědomili, že to, co se lidí nejvíce dotýká, je vztah – přátelství. Mít na ně 
čas. Jinými slovy mít je rád. Může zde být „dobré“ slovo a přesto se nic 
neděje. Rampouchy tají na sluníčku Boží lásky. Proto jsme od Nového 
roku zavedli osobní gratulace k narozeninám, s malou pozorností. Pro 
mnohé je to jediná pozornost v jejich stáří.  

Hned v začátku roku jsme oslovili některé městské obvody o finanční 
přispění této činnosti. Nebylo to nadarmo (přestože již bylo po uzávěrce 
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přijetí grantu). Dostali jsme od Ostravy-města částku 10 000,-Kč. Díky 
této částce jsme mohli uskutečnit jednodenní výlet do Kopřivnice, kde 
jsme navštívili muzeum Tatry a muzeum kočárů „Na Fojtství“ a malebný 
Štramberk. Byl to pěkný výlet – prostě vymodlený čas. 

Koncem září jsme prožili krásné dvoudenní setkání v Malenovicích 
v KAM. 

Byli s námi i manželé Drahokoupilovi, a Orawští. Byl to nádherný čas 
uprostřed malebných Beskyd a nádherné přírody, kdy jsme se mohli při-
blížit ke svému Stvořiteli.  

Dále k přednáškové činnosti v klubu, se nám podařilo zajistit některé 
křesťany ze širokého okolí. Díky za jejich ochotu.  

Konec roku pomalu klepe na dveře. Poslední setkání v roce je předvá-
noční, tradičně s tombolou, koledami, něco k zasmání i zamyšlení. 

Pokud byste se zeptali, jak žijí senioři v klubu, většina by vám odpo-
věděla „od středy ke středě“.  Bez středy v klubu, si nedovedou týden 
představit. 

 
Manželé Kutých 

 
ROZHOVOR s Květou Klamkovou 

 
Na kousek řeči v předvánočním čase jsem pozvala Květku Klamko-

vou, která v ostravském sboru  už dávno zdomácněla, věnuje se práci v 
kavárně Libresso, podílí se téměř vždy na přípravě pohoštění pro hosty, 
zpívá v pěveckém sboru, je pořád veselá a usměvavá, ale my se chceme 
dnes dovědět, jak to vlastně před lety začalo. 

Trochu se vrať zpátky do doby, kdy jsi se provdala za Pavla Klamku a 
přistěhovala se do Ostravy z východoslovenského Bystré….. 

 
Do Ostravy jsem přišla v srpnu 1986 konkrétně ze středně velké vesni-

ce Bystré. Nachází se mezi městy Prešov, Vranov a Michalovce. Mládež 
jsem navštěvovala na stanici v Hermanovcích, které patřily pod prešovský 
sbor. Jednou za měsíc jsme jezdili do sboru v Prešově. Zpívala jsem 
v pěveckém sboru, kam jsme se sestrami jezdily odpoledne po práci asi 
50 km na zkoušky. Při jednom z vystoupení v bardějovském sboru jsem 
se seznámila s Pavlem. 
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1. Co při tvém příchodu do Ostravy byl pro tebe problém (pokud nějaký 
byl)? Znala jsi nějakou rodinu nebo někoho z mládeže, už když jsi přije-
la? 

Musím se přiznat, že jsem žádný problém neměla, byla jsem mladá a 
zamilovaná. Chvíli mi to trvalo, než jsem se zorientovala v místě, kde 
jsme bydleli (Hrabůvka) a do centra jsem jezdila jenom s Pavlem. I když 
v ostravském sboru bylo hodně lidí ze sboru z východního Slovenska, 
konkrétně jsem neznala nikoho. Velice brzy mne přijali za svou, takže 
jsem se za chvíli cítila jako doma. Brzy se se mnou seznámila Tamara Si-
váková (Bovová) a stala se mojí přítelkyní. S Pavlem jsme často jezdili na 
návštěvy ke členům sboru, kde jsme se seznámili trochu blíže. Hodně čas-
to jsme se navštěvovali s manžely Fürstovými, Konkolovými, Bukáčko-
vými, Fojtíkovými. Zpočátku jsem mluvila slovensky. Nějakou dobu jsem 
pracovala v obchodním domě Ostravica a ani nevím jak, když se mne na 
něco ptali, tak jsem odpovídala česky. Moje maminka chodila do českých 
škol, protože nějakou dobu po válce bydlela na Moravě, potom se přestě-
hovala s rodiči na Slovensko. Mám dost bratranců a sestřenic v Čechách, 
když k nám jezdili na prázdniny, brzy jsme mluvili česky a oni slovensky. 
Myslím, že jsem neměla problém mluvit. 

 
2. Brala jsi stavbu nové modlitebny také jako příležitost pro začlenění do 
sborové práce?  

Stavby modliteben jsme brali ještě jako mládežníci příležitost k se-
známení se s jinými lidmi, poznat nové sbory a přidat ruce k práci. Pomá-
hala jsem při šesti stavbách. Vždy jsem byla naučená pracovat, takže se 
práce nebojím. Když se začala stavět naše modlitebna v roce 1992, měl 
syn David 2 roky. V roce 1993 jsem nastoupila do práce, ale některou so-
botu, když babička hlídala, tak jsem pracovala buď v kuchyni, nebo na 
stavbě. Byla jsem za to vděčná, protože jsem se mohla s ostatními více 
poznávat. 

 
3. Neměla jsi někdy chuť sebrat se a odjet zpátky? Byly takové dny ve 
tvém životě? 

Přiznám se, že nikdy (ještě, že to nebudou číst moji rodiče a sestry) ha, 
ha. Jasně že mi bylo smutno po rodině, ale to nebyl důvod vracet se zpát-
ky. 
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4. Co rozhodlo, že jsi to nevzdala a nepřemlouvala manžela, ať se stěhu-
jete na Slovensko? 

S Pavlem jsme měli kde bydlet, měli jsme oba dobrou práci, což by se 
o Slovensku nedalo říct. Velmi rychle jsem si zvykla na život ve velko-
městě. Líbil se mi větší výběr práce, kultury, zdravotní péče, i jednu za-
stávku se můžeš svést autobusem nebo tramvají. My jsme museli chodit 2 
km pěšky k vlakům nebo autobusům za jakéhokoliv počasí. Po deseti le-
tech jsme se stěhovali do domu v Porubě a přišel nám pomoct můj jediný 
bratr Ondrej. Našel si tady práci, po třech letech se oženil, založil rodinu, 
tak už tady nejsem sama. 

 
5. Jak často teď stíháš navštívit své rodiče a sourozence? 

Díky Bohu, mám ještě oba rodiče a čtyři sestry. Určitě by byli rádi, 
kdybychom se viděli co nejčastěji, ale je to skoro 400 km daleko. Když 
začal David chodit do školy, tak se návštěvy omezily na 3x v roce. 
V březnu má mamka narozeniny, pak o prázdninách to je pro Davida zá-
žitek, má tam pět bratranců a potom v listopadu, to má zase narozeniny 
taťka. 

 
6. Když máš někdy pocit, že se na tebe všechno valí a práce je moc, co ti 
dodá sílu a pomůže zvládnout problémy? Máš k tomu i nějaký oblíbený 
veršík z Bible? 

Zatím to ještě jde, docela toho zvládám dost, ale určitě mi pomůže 
modlitba a pak ještě když se někomu svěřím a nenesu tu tíhu sama. Verší-
ků je víc:  
Žalm 23 „Hospodin je můj pastýř, nebudu míti nedostatku,…“ Iz. 41,10 
„Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj 
Bůh, dodám ti odvahu, budu ti pomocí a budu tě podpírat.“ Žalm 34,10 
„Žijte v Hospodinově bázni, jeho svatí, vždyť kdo se ho bojí, nemají nedo-
statek.“ 
 
7. Advent a Vánoce jsou za dveřmi – na co se ty osobně nejvíce těšíš? 

Myslím, že je to období, které mám nejraději. Hodně lidí Vánoce nemá 
rádo kvůli shonům. Já si určité práce udělám v předstihu a takové leštění 
nábytku, čistění koberců, shánění dárků…. to neřeším. Pomalu napeču 
cukroví a pak se těším na takovou tu duchovní přípravu Adventu. Moc se 
těším na adventní večerní koncerty, to mě hodně posílí, dodá radost a za-
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pomenu na všechen spěch, který je kolem nás. Doporučila bych to všem! 
A pak je tu nádherné vyvrcholení Adventu – Vánoce. Radost z toho, že se 
narodil Spasitel, aby jednou mohl zemřít i za moje hříchy. 
 

Děkuji za rozhovor a za krásné zakončení, které nás všechny přeneslo 
do období Vánoc a svátků. 

 
s Květkou Klamkovou si povídala Alena Blažejová 

 
Víte, 

 
že v prvních 5 sekundách zjistíte, jestli Vás můj příspěvek nebo kohoko-
liv jiného zaujme, vzbudí Vaši zvědavost nebo napětí? Teď si určitě řek-
nete: „Tak, to máš milá sestro tedy co dělat.“ Tento praktický princip 
nám, účastníkům semináře o psaní, předal pan Rostislav Matulík, redaktor 
ČRo6 a získal si tím moji pozornost na celý zbytek semináře. Seminář 
pořádala redakce časopisu BRÁNA v sobotu 22. 10. 2007 na půdě CB 
Praha Smíchov a moc za něj organizátorům děkuji (vlastně bych to měla 
napsat přímo jim).  
Pokud jste pokročili až sem, překročili jste onu, pro autora, šibeniční pěti 
sekundovou hranici a doufám, že vydržíte až do konce.  
Pod vlivem biblických skupinek a osobních vztahů, již dlouhou dobu 
přemýšlím o tom, jakými dary mě náš Stvořitel obdaroval. V Novém Zá-
koně se píše, že každému byl dán dar ke společnému prospěchu, musím 
tedy nějaký dar (a možná i více darů) mít a navíc by měly být ku pospě-
chu i ostatním. Po několika písemných projevech jsem začala být svými 
sourozenci v Kristu podporována a povzbuzována, abych prostě začala 
psát.  
Znáte to, lehce se to řekne, ale hůř už udělá. Musím se přiznat, že mě psa-
ní skutečně baví. Ale jedna věc je, že Vás něco baví a druhá, aby to, co 
napíšete a jak to napíšete, řeklo něco lidem kolem Vás. A tak jsem se 
s velkou radostí a očekáváním přihlásila a přijela na seminář o psaní. Na-
prosto splnil moje představy o tom, že se dozvím, jak psát, abych napsala 
reportáž, čeho se vyvarovat a na co dávat důraz, když píšu polemiku, na 
co nezapomenout, chci-li dělat rozhovor, co všechno musím vědět, chci-li 
psát portrét.  
Seminář trval od desáté hodiny dopolední do patnácté hodiny odpolední 
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(s příjemnou přestávkou na oběd), a tak nebylo dostatek času na to, aby-
chom se dozvěděli a do sebe vstřebali celou novinářskou abecedu. Jsem 
proto velice ráda, že jsme dostali tip na velice dobrou knížku (už jsem se 
do ní začetla) s názvem Tvůrčí psaní, jejíž autorkou je Markéta Dočeka-
lová. Skutečně ji doporučuji všem začínajícím i pokročilejším autorům, 
kteří vkládají své myšlenky na papír se sebemenším záměrem oslovit bu-
doucí čtenáře. 
Vzhledem k tomu, že seminář pořádala redakce časopisu BRÁNA, byl 
v závěru dán prostor k tomu, abychom se vyjádřili k úrovni časopisu, 
k tomu, co bychom v něm ponechali, co vyškrtli, co přidali apod. Zaujala 
mne diskuse, byť vzhledem k časovým možnostem krátká o tom, že urči-
tým nebezpečím sborových zpravodajů a časopisů vůbec je citelná auto-
cenzura. Vzpomněla jsem si při té příležitosti na poznámku mého nevěří-
cího kolegy, když jsem mu řekla, co jedu do Prahy dělat. Řekl mi: „Aha, 
takže to bude vlastně seminář o tom, co můžete a nemůžete psát.“ Uvě-
domuji si, že by určitě nebylo v pořádku, kdyby se tato periodika začala 
používat a později možná i zneužívat k tomu, aby se skrze ně „pralo špi-
navé sborové prádlo.“ Ale myslím si, že moudrá transparentnost by mohla 
něco pozitivního přinést lidem zvenčí a možná také nám samotným. 
Zalíbil se Vám 5 sekundový princip? Protože jste byli se mnou trpěliví, 
prozradím Vám, že existuje i princip prvních 10 minut. A věřím, že ten 
uplatníte mnohem častěji. Je to jednoduše o tom, jestli Vás v prvních 10 
minutách „chytne nebo nechytne“ film, na který se díváte. Jak vidíte, se-
minář byl užitečný i pro jinou oblast kultury, než jen pro novinařinu☺)). 
Zdraví Vás a požehnaný předvánoční čas přeje občasná dopisovatelka 
 

Marcela Frydrýšková  
ze stanice Ostrava-Poruba 
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STRÁNKA PRO DĚTI 

Milé děti,  
už se těšíte na Vánoce? Tak aby Vám ten čas rychleji ubíhal, 

připravili jsme pro Vás úkol. 
 

Najdi na obrázku 10 rozdílů! 
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Okem truhlá ře 

 
Kdysi dávno měl v jedné vesničce svou dílnu truhlář. Jedno-

ho dne, když byl na pochůzce, svolalo nářadí velkou poradu. 
Porada trvala dlouho a místy byla pořádně ostrá. Nářadí totiž 
jednalo o tom, které nástroje vyloučí ze středu svého důstojné-
ho společenství.  

Jeden nástroj si vzal slovo: „Musíme vyloučit paní Pilu, pro-
tože kouše a skřípe zuby. Má nejkousavější povahu na světě.“ 
Jiný se ozval: „ Mezi námi nemá co dělat pan Hoblík, je to 
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věčně nabroušený puntičkář a odře všechno, na co přijde.“ „A 
co Kladivo, se svou těžko zvladatelnou a divokou povahou? 
Pořád do všeho mlátí a jde všem na nervy. Vylučme jeho,“ pro-
testoval další. „A co potom páni Hřebíkové? Copak se dá žít 
s někým tak pichlavým? Ať jdou pryč oni! A také pan Pilník 
s paní Rašplí. Život s nimi je ustavičná třenice. A vyhoďme ta-
ké pana Smirkového Papíra, on snad žije jenom proto, aby se o 
všechny otíral!“ 

A tak se truhlářovo nářadí stále rozčileněji dohadovalo. 
Mluvili jeden přes druhého. Pan Kladivo chtěl vyloučit pana 
Pilníka a pana Hoblíka, ti prosazovali vyloučení pánů Hřebíka 
a Kladiva a tak dále. Nakonec se všichni vyloučili navzájem. 

Náhle poradu přerušil truhlář. Všechny nástroje zmlkly, 
když viděly, jak se blíží k pracovnímu stolu. Truhlář vzal do 
ruky prkno, rozřízl ho kousavou Pilou. Ohladil do Hoblíkem, 
který odře všechno, na co přijde. Paní Sekyra, která krutě zra-
ňuje, paní Rašple s nabroušeným jazykem a pan Smirkový Pa-
pír přišli na řadu hned poté.  

Pak vzal truhlář bratry Hřebíky, co pořád jenom špičkují, a 
pana Kladiva, který do všeho klepe a mlátí. Použil všechny ná-
stroje, které měly tak nelichotivou povahu, aby vyrobil koléb-
ku. Nádhernou kolébku pro děťátko, které se mělo narodit o 
Vánocích!  

 (Z knihy Další příběhy pro potěchu duše od B. Ferrera) 
 

Jana Fojtíková 
 
Humor necht ěného. 

 
  

 
Rozmlouvám na vězeňském dvoře s dozorcem, když se z jeho vysílačky 
ozve: „Brána věznice! Sou tady pánbíčkáři, vyhlaš to!“ 
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Večer to vyprávím Jeronýmkovi, aby viděl, jak my věřící lidé můžeme 
být ostatním na posměch.  
„A kdo to byli, tati?“ 
No, duchovní. Ty nevíš, komu někteří lidé říkají „pánbíčkáři?“  
„Ne, komu?“ 
Po vysvětlení to Jeroným uzavře: „Aha, tati, víš, já myslel, že to přišel 
nějaký pan Býček.“ 
 

  
 
Večer čítávám Jeronýmkovi před spaním z Bible. Tuhle jsem se ho zeptal, 
co pochopil: 
Jeronýmku, víš, podle čeho se poznají křesťané? 
„Vím. Přece podle samolepky na autě, podle rybičky!!“ 
 

Jan Kočnar 
 
Modlíme se za: 
 

� sborovou práci a pracovníky 
� Boží moudrost pro bratry starší 
� bratra kazatele a jeho manželku 
� mládež a tým připravující program 
� všechny děti v besídce a dorostu 
� naše město a jeho obyvatele 
� naše nemocné sestry Ivu Asszonyiovou, Janu Čížkovou, Terezku 

Martínkovou, Hildu Pantokovou, Bohumilu Přikrylovou, Martu 
Raczko, Zdenku Sivákovou, Ludmilu Smrekovou, Martu Strako-
vou, Ester Tošenovjanovou a Marii Švidrnochovou. a bratry Jana 
Bartoně, Miroslava Bartoše, Zdeňka Chromčáka, Františka 
Maňáska, Václava Šeděnku, Daniele Straku 

� dále se modlíme za nemocné, opuštěné, zarmoucené, za nové pro-
buzení v našich sborech, nově příchozí do našeho sboru, za všech-
ny nezaměstnané a potřebné 

� práci redakční rady a časopisu 
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- Sbory Církve bratrské jsou společenstvím lidí, kteří věří v Ježíše Kris-
ta jako Božího Syna a svého Zachránce 

- přijímá Bibli jako měřítko víry, učení a života, členem se může stát 
každý, kdo vyznává víru v Ježíše a jehož život tomu odpovídá 

- vytváří otevřená společenství, do nichž může kdokoli přijít a slyšet 
biblické odpovědi na nejdůležitější životní otázky 

- vidí svůj úkol ve vyznávání a předávání křesťanské víry, ve vedení 
k této víře a v praktické službě potřebným lidem. 

 
Církev bratrská Ostrava – kontakty:  

Adresa: ul. 28. října 148.  
702 00 Ostrava 
 
Telefon: 596 633 822 
E-mailová adresa sboru: ostrava@cb.cz 
Internetová adresa sboru: www.cb.cz/ostrava 
 
účet sboru CB v Ostravě: 1035001155/5500 (Raiffeisenbank a.s) 
 
 

 
 

Pro vnitřní potřebu Sboru Církve bratrské v Ostravě 
VÍŠ TO? – Zpravodaj 

Redakční rada: Alena Blažejová, Věra Kočnarová , Jan Drahokoupil 
Technické provedení: Pavla Kunová, pavla.kunova@seznam.cz 

Sazba a tisk: ethics@ethics.cz 


