
Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Poděbradech
SBOROVÝ DOPIS

ADVENT 2016

 
NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI
 
První adventní neděle
(neděle 27. listopadu, 9:45)
 
Koncert Mamáter pro Gloriet
(úterý 29. listopadu, 18:00)
 
Benefiční koncert Sboru Gymnázia 
Jiřího z Poděbrad pro Gloriet 
(sobota 3. prosince, 18:00)
 
Vánoční divadlo dětí
“Vánoce na pumpě”
(neděle 18. prosince, 9:45)
 
Štědrovečerní bohoslužby
(sobota 24. prosince, 16:00)
 
Boží hod vánoční – bohoslužby
(neděle 25. prosince, od 9:45)
 
Novoroční bohoslužby  
(1. ledna 2017, 16:00)
 
Ekumenická setkání poděbrad-
ských křesťanů
(10. ledna 2017, 18:30, Remedy studio)
(17. ledna 2017, 18:30, Husitská církev)
(24. ledna 2017, 18:30, Církev bratrská)
 
PRAVIDELNÁ SETKÁNÍ
 
Bohoslužby
(neděle, 9:45)
 
Kavárnička
(pondělí, 14:30, v zimě od 14:00)
Setkávání (nejen) seniorů nad Biblí.
 
Setkávání maminek s dětmi
(čtvrtek, 8:30)
 
Biblické hodiny pro děti
(pátek, 15:30)
 
Konfirmační
(pátek, 17:00)
 
Mládež
(pátek, 20:00, po domluvě)
 
Střední generace
(každou druhou středu v měsíci, 19:30)
 

Kalendář

Židovské mimino
(podle rakouského faráře Petera Karnera)

 
Když se narodil Ježíš v judském Betlémě za 

dnů krále Heroda, hle, mudrci od východu se 
objevili v Jeruzalémě a ptali se: „Kde je ten 
právě narozený král Židů? Viděli jsme na vý-
chodě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklo-
nit.“ Když to uslyšel Herodes, znepokojil se a 
s ním celý Jeruzalém; svolal proto všechny 
velekněze a zákoníky lidu a vyptával se jich, 
kde se má Mesiáš narodit... 

...když Herodes poznal, že ho mudrci okla-
mali, rozlítil se a dal povraždit všecky chlap-
ce v Betlémě a v celém okolí do stáří dvou let, 
podle času, který vyzvěděl od mudrců.

(Matoušovo evangelium, 2. kapitola)
 

V Betlémě si lidé ničeho nevšimli. Měli své 
postele, svá zaměstnání, své starosti: kdo by 
se tak zajímal o mladou ženu, která – za ne 
zrovna nejlepších okolností – porodila dítě? A 
kdopak si dlouho vystačí s tou podivnou his-
torkou, kterou vykládali pastýři? Koneckonců 
časy ještě nebyly nikdy tak zlé a život nikdy 
nebyl tak hektický – ne, člověk byl prostě pří-
liš zaměstnán sám sebou. 

Jakmile se však o téhle věci doslechne He-
rodes, všechno se rázem mění. Pro něho je to 
dítě nebezpečné. Doslova dnem i nocí je zane-
prázdněn tím, jak zůstat u moci. Musí totiž 
dokázat, že má právo být králem. Když se ale 
nyní vynoří „král Židů“ z kmene Davidova, 
může být všechno jeho snažení marné. Proto 
Herodes pomýšlí na rázné vyřešení problému 
- samozřejmě v zájmu zachování všeobecného 
klidu a pořádku.

A měl pravdu: I když Ježíš nesáhá po koru-
ně, ohrožuje stávající pořádky. Kdo jako on 
ohlašuje Boha jako Pána všech lidí, ten se 
vměšuje. Později bude soudu v Jeruzalémě 
tvrdit: „Mé království není z tohoto světa.“ A 
přesto v mocenských hrách a v měření sil 
hraje roli, zda je zde ještě nějaké království, 

které sice není „z tohoto světa“, přesto však 
v tomto světě chce zapůsobit.

Ježíš osvobozuje lidi tím, že je bezpro-
středně spojuje s Bohem - jenže takoví lidé 
přestávají být pouhým tvárným materiálem 
v rukou mocipánů. 

Římská říše prohlásí Ježíšovy učedníky za 
nepřátele státu. Proč? Protože očekávají od 
vládců více než jen „chléb a hry“. Vyptávají se 
státu, kde bere oprávnění k tomu, co dělá. 
Když se někde používá násilí, pak to pro ně 
není jednoduše ospravedlněno tím, že je to 
stát, kdo uplatňuje násilí. Jsou nepohodlní, 
obtížní, nebezpeční. V nejnevhodnější oka-
mžik se odvolávají na svědomí: „Sluší se více 
poslouchat Boha než lidi.“

Herodův strach byl oprávněný. A proto bylo 
nezbytné s Ježíšem udělat krátký proces. Ne-
bo ještě lépe: nedělat vůbec žádný proces, ný-
brž co možná nejrychleji odstranit z cesty ča-
sovanou bombu ve formě židovského mimina.

Nejvíc přitom udivuje: Herodes zdánlivě 
uspěl. Bůh se nechal zahnat na útěk. 

Děsí, že krále přivádějí na stopu zrovna 
kněží a znalci Bible. Naznačují, která skupina 
musí být preventivně zlikvidována, aby vše 
zůstalo při starém. 

Moc, která má strach, se pokouší násilím 
udržet stávající svět. A Bůh neodpovídá nási-
lím. Jde jinou cestou – bezbranný Ježíš, to je 
Boží odpověď.

Vánoce slavíme již po staletí, ale stále nám 
připadá těžké pochopit onu tajemnou Boží 
strategii, lhostejno, zda jsme moderní či 
konzervativní nebo jenom obyčejní křesťané.

Kdo uplatňuje násilí, ten svět ani neudrží, 
ani nezmění. Zákon odplaty a odvety je prolo-
men jedině odpuštěním, jedině mocí lásky.

V Betlémě si lidé ničeho zvláštního ne-
všimli. Ale to židovské mimino ve vánočních 
jesličkách je nebezpečné. Žádného člověka ne-
chce nechat takového, jaký je.
 

 
 

Milí čtenáři sborového dopisu,
 

vstupujeme do adventního období roku 
2016 po Kristu. Zvláště pro ty z vás, kdo jste 
aktivní a máte děti, které jsou aktivní, to 
možná bude období přeplněné všelijakými 
koncerty, vystoupeními (často s dobročinným 
přesahem), dalšími aktivitami a přípravami. 
Rád bych nám všem popřál, aby se v tom 
všem nevytratil hlavní rozměr adventu – 

otevřenost pro Kristovo přicházení. Nasmě-
rování na dobrou a nadějnou boží bu-
doucnost, která začala rašit tenkrát, když se 
narodilo jedno mimino kdesi na okraji jedné 
veleříše. Dobrá budoucnost, která k nám smě-
řuje a čas od času nás už teď zasahuje navzdo-
ry různým potemnělostem našeho světa i nás 
samotných.
 

Otevřme se jí!
 

Martin Fér
 



Českobratrská církev evangelická v Poděbradech, 
Pěvecký sbor a Orchestr Gymnázia Jiřího z Poděbrad, 

Sbor absolventů Collegium 2010
a komorní vokálně instrumentální soubor KviMtet

srdečně zvou na

Benefiční koncert
v sobotu 3. 12. 2016 od 18 hodin

v evangelickém kostele v Poděbradech 
Husova ul. 16 – naproti ZŠ Václava Havla

Pěvecký sbor Mamáter, ZUŠ Poděbrady 
a Českobratrská církev evangelická v Poděbradech 

zvou na
 

KONCERT
PĚVECKÉHO SBORU MAMÁTER 

A DĚTSKÉHO PĚVECKÉHO SBORU LINDUŠKY
 

V ÚTERÝ 29. LISTOPADU OD 18 HODIN
V EVANGELICKÉM KOSTELE V PODĚBRADECH

(HUSOVA UL. 16 NAPROTI ZŠ VÁCLAVA HAVLA)

Akce jsou součástí kulturního programu Rok pro Gloriet. Výtěžek z dobrovolného 
vstupného bude věnován na obnovu poděbradské kulturní památky – altánu Gloriet.

V rámci koncertu bude možné zhlédnout výstavu fotografií Jindřicha Štreita „Jsme 
ze stejné planety“ a ochutnat a zakoupit kávu pro Gloriet z poděbradské pražírny 
Amáres coffee.
 

Více na internetových stránkách projektu gloriet.evangnet.cz.

Víte, jak se o tom skutečně píše v bibli? 
Zkuste odpovědět, jestli následující věty odpo-
vídají tomu, jak se vánoční příběh odehrál 
podle biblického vyprávění (ano – ne).
 

1. Ježíš se narodil v prosinci.
2. Ježíš se nenarodil v roce 0.
3. O Ježíšově narození píší jen dva evange-

listé (Matouš a Lukáš).
4. Že se Mesiáš narodí v Betlémě, předpově-

děl prorok Micheáš.
5. Z Betléma pocházel už král David.
6. Marie jela do Betléma na oslíkovi.
7. Ve chlévě, kde se Ježíš narodil, s ním byli 

u jesliček vůl a osel.
8. V bibli se píše o třech králích, kteří přijíž-

dějí do Betléma na velbloudech.
9. Hvězda vedla mudrce přímo do Betléma 

k Ježíšovi.
10. Ježíš byl osmého dne po narození ob-

řezán.
11. Křesťané od počátku slavili Ježíšovo na-

rození.
12. 25. prosinec byl původně římským svát-

Bylo! Nebylo?
aneb jak se o tom píše v bibli (minikvíz)

 kem.
 

Odpovědi
 

1. V bibli se nepíše, kdy přesně se Ježíš na-
rodil.

2. Nepíše se ani rok; náš kalendář je poz-
dější, navíc při výpočtu předpokládaného data 
narození došlo k chybě. Předpokládá se, že se 
Ježíš Kristus narodil někdy mezi roky 7-4 
„před Kristem“. (A rok 0 vlastně vůbec není.)

3. Ano. Marek, Jan ani zbytek Nového záko-
na o Ježíšově narození nemluví.

4. Ano.
5. Ano. Ježíš byl jeho potomkem.
6. Nepíše se, jak tam jela. (Lukáš 2,1-20)
7. Ne, motiv vola a osla u jeslí pochází z pro-

roka Izajáše, kde Hospodin říká: „Vůl zná své-
ho hospodáře, osel jesle svého pána, mne však 
Izrael nezná, můj lid je nechápavý“ (Izajáš 
1,3).

8. Nebyli to králové, ale mudrci (doslova 
„mágové“ od východu), nebyli tři (jejich počet 
není uveden, číslo tři se odvozuje od darů, kte-

ré mu přinesli) a nepíše se, na jakém do-
pravním prostředku přijeli. (Matouš 2,1-12)

9. Ne, nejprve přišli do Jeruzaléma na krá-
lovský dvůr a tam se ptali „kde je ten právě 
narozený král?“ Tam jim znalci Písma řekli, že 
se podle proroků má narodit v Betlémě.  (Ma-
touš 2,1-12)
10. Ano, jako každé židovské dítě. (Lukáš 

2,21)
11. Ne, křesťané zpočátku vůbec neslavili na-

rozeniny, protože to považovali za pohanský 
zvyk. Důležité pro ně byly velikonoce – oslava 
Ježíšova ukřižování a vzkříšení.
12. Ano, byl to svátek slunovratu, římané 

slavili svátek „zrození nepřemožitelného slun-
ce“ - církev později (3. - 4. stol.) stanovila 
oslavu Ježíšova narození na tento den, aby po-
hanský svátek přeznačila a zároveň využila 
slunečního motivu: Kristus je „slunce sprave-
dlnosti“, je „světlem světa“, „pravý dárce svět-
la a spásy“.
 

Další nejen adventní a vánoční kvízy a hry 
najdete na www.biblehrou.cz.
 



Přípravy oprav Glorietu pokračují, neú-
navně píšeme žádosti o dotace. Přemýšlíme 
také o budoucích možnostech využítí prostoru 
teras a Glorietu. Ukazuje se, že zvláště terasy 
by mohly být místem, kde by se dalo něco 
podnikat. Proto obnovujeme vstup na terasy 
z labského nábřeží (kdysi tam býval). V pro-
sinci bude na terasách pod Glorietem in-
stalována venkovní výstava obrazů Jindřicha 
Streita pod názvem „Jsme z jedné planety“ 
(příběhy uprchlíků, kteří se u nás usadili). Je 
to jedna z možností využití teras. Snažíme se 
také shánět i prostředky od dárců a sponzorů 
(na darech se zatím podařilo získat kolem 30 
tisíc). Již na začátku adventu se budou konat 
dva koncerty, jejichž výtěžek bude určen pro 
obnovu Glorietu. Jsou prvními dvěmi akcemi, 
které jsou součástí série akcí nazvaných ROK 
PRO GLORIET. Ta má vedle finančního efek-
tu také pomoci dát o Glorietu vědět širší ve-
řejnosti a také vyzkoušet možnost různách ak-
cí, které se kolem Glorietu dají uspořádat. 
Velice by pomohlo, kdyby se mezi vámi ob-
jevili další lidé, kteří by byli ochotni s Glorie-
tem pomoci. Je potřeba psát granty, or-
ganizovat aktivity, připravovat pozvánky a 
informace, zapojovat další pomocníky, děti 
apod. Budeme vděční za každý nápad a aktivi-
tu, která nutnou obnovu Glorietu posune zas o 
kousek dál. 

Rok pro Gloriet
Martin FÉR

 

 
Rok co rok svítí ve výlohách

třpytivé hvězdy a jiskřivý sníh,
a dědové s bílým vousy a červenou čepicí 

zvěstují evangelium.
 

Jak jsi v tyto dny populární!
 

Obchodní domy mají denně otevřeno,
na poštách pracují přesčas.

Jsme k sobě laskaví
až do 27. prosince ráno.

 
Uchraň mě, abych tě hledal jinde než 

tam, kde jsi:
v člověku chudém,

pohrdaném a osamělém.
Dej mi odvahu a rozmnož mou víru. Pak 

lidé poznají, že jsi se stal člověkem, 
když budu já více člověkem.

Dej, ať ukazuji své lidské bytí ve 
slušnosti, ohleduplnosti, lásce 
k druhým, opravdovosti
a spravedlnosti.

Ty jsi se stal člověkem, teď mohu být 
člověkem i já.

 
Pomoz mi k tomu.

 

Sláva na výsostech 
Bohu

Salár a příspěvky
Martin FÉR

 Na konci roku bychom rádi všem členům i 
příznivcům poděkovali za jejich příspěvky na 
salárech a darech. Někteří další jste je začali 
posílat pravidelným měsíčním převodem. 
Myslíme, že je to nejlepší způsob, jak posílat 
částky, které v měsíčním rozpočtu tolik nebolí, 
ale v ročním součtu dají významnou částku.  
V letošním roce se nám podařilo realizovat vý-
měnu oken na faře v ceně 660 tisíc korun. 
Pokud jste ještě salár neodvedli, prosím učiň-
te tak do konce roku, aby se nám podařilo na-
plnit schválený rozpočet. Odvést jakýkoli pří-
spěvek je také důležité kvůli tomu, že žádáme 
o městské dotace, které závisí i na počtu členů 
– a v rámci pravidel dotací se za členy považu-
jí ti, kdo zaplatili „členské příspěvky“ (v le-
tošním roce také přestal fungovat „poukáz-
kový“ dotační systém). Výši darů si můžete 
v daňovém přiznání odečíst od základu daně, 
potvrzení naše účetní Jitka Dubová připraví 
na začátku příštího roku a bude k vyzvednutí 
ve farní kanceláři.
 

Tuto hádanku prý vytvořil Einstein v mi-
nulém století. Tvrdil, že 98% lidí na světě ji 
není schopno vyřešit. My jsme ji pro vás 
vánočně zabalili, přejeme vám dobrou zábavu 
a NEVZDÁVEJTE SE!
 

• Je 5 domů, každý jiné barvy.
• V každém domě bydlí osoba jiné ná-

rodnosti.
• Každý majitel domu bude strojit jiný 

vánoční stromeček, štědrovečeřet jiné jídlo a 
pod stromečkem najde určitý živý dárek.

• Žádná z těchto 5 osob nebude strojit 
stejný stromeček, štědrovečeřet stejné jídlo a 
nedostane stejný dárek jako některý z jejích 
sousedů.
 

Víte, že:
 

• Brit žije v červeném domě.
• Švéd najde pod stromečkem štěně.
• Dán se na Štědrý večer postí.
• Němec strojí o Vánocích smrček.
• Nor bydlí v prvním domku.
• Majitel zeleného domu bude štědrove-

čeřet pečenou husu.
• Ten, kdo strojí jako vánoční stromeček 

bonsai, bude večeřet filé.
• Majitel žlutého domu strojí borovičku.
• Osoba, která strojí jedličku, najde pod 

stromečkem papouška.
• Muž, který bydlí v prostředním domě, 

bude večeřet smaženého kapra.
• Ten, kdo strojí jako stromeček palmu, 

bydlí vedle toho, kdo dostane na Vánoce kotě.
• Muž, který dostane koně, bydlí vedle 

toho, který strojí borovici.
• Nor bydlí vedle modrého domu.
• Ten, kdo strojí palmu, má souseda, kte-

Patříte mezi 2% nejchytřejších lidí světa?
(vánoční kvíz)

 rý bude štědrovečeřet nadívanou krůtu.
• Zelený dům stojí nalevo od bílého do-

mu.
 

Otázka: 
 

KDO NAJDE POD STROMEČKEM 
RYBIČKY?

 
(Prvních pět luštitelů, kteří dají vědět 

správný výsledek, získá magnetku s Glorie-
tem!)

Jsme hluboce znepokojeni způsobem, ja-
kým v posledních měsících někteří veřejní 
činitelé volají po návratu ke „křesťanským 
hodnotám nebo kořenům“, „semknutí se 
kolem své křesťanské identity“ nebo „ná-
vratu ke svým křesťanským kořenům“. Při-
jetí zákona o Velkém pátku jako státním 
svátku se zdůvodňovalo podporou 
křesťanské identity oproti náporu identit ji-
ných. K návratu ke křesťanským kořenům 
jako k obraně proti islámskému funda-
mentalismu vyzval i prezident Miloš Zeman 
na letošních svatováclavských slavnostech.

Proč se nám to nelíbí? Záleží nám na 
tom, aby označení „křesťanský“ nebylo vy-
prazdňováno. Pokládáme za nepřijatelné, 
používá-li se „křesťanská“ rétorika pro ší-
ření předsudků a nenávisti vůči cizincům, 

nejčastěji muslimům, pro odmítání pomoci 
uprchlíkům, přivolávání střetu civilizací či 
vyvolávání duchů nacionalismu. Obáváme 
se toho, aby se povrchní „křesťanská“ réto-
rika nestala ospravedlněním naší nechuti 
dělit se s druhými nebo něco obětovat.

Evangelium přijímáme jako dobrou 
zprávu pro slabé a trpící, která je v příkrém 
rozporu s každým hloubením příkopů mezi 
lidmi, vytvářením přehrad a nepřátelství. 
Jako křesťané se ke zvěsti Ježíše Krista hlá-
síme jako k programu naší životní cesty, byť 
jej ani zdaleka nedokážeme naplňovat. Rádi 
bychom povzbuzovali k naději, že lze hledat 
cestu k lidem kolem nás a překonávat zni-
čující konflikty.
 

Synodní rada ČCE

Reakce synodní rady na zneužívání pojmu 
“křesťanské hodnoty”

Informace z církve



adresa: Českobratrská církev evangelická
Husova 141
Poděbrady, 290 01

telefon: 325-612-638
mobil: 721-832-383
email: podebrady@evangnet.cz

web: http://podebrady.evangnet.cz
účet: 2400286385/2010 (FIO Kolín)

adresát:

• Polabská evangelická pouť proběhla 10. 
září a letos se těšila menší účasti. Že nechodí 
mnoho poděbradských už je zvykem, ale také 
odjinud letos přijelo méně hostí. Radim Žár-
ský mluvil o možnostech misie v neagresivním 
evangelickém podání, Tensing hrál a zpíval u 
Glorietu. Oběd vařil Jirka Felkr. 

• V neděli 11. září byl pokřtěn Tomáš 
Tesař.

• 18. září u nás naposledy v rámci vikariá-
tu kázal Jiří Šamšula. Že nám chybí poznáte i 
podle toho, že v aktuálním sborovém dopise 
není rubrika „ze sborových kronik“.

• Začala se scházet „střední generace“ - 
pravidelně 2. středu v měsíci od 19.30. Pra-
covali jsme s biblickou knihou Jonáše. Po 
Novém roce se vrhneme na Desatero a nebu-
deme si už říkat „střední generace“ - setkání 
jsou otevřená komukoli.

• Ve středu 21. září při večeru Ekklésia 
mluvila Lenka Kusáková o zapomenutých po-
děbradských židovských básnících (Franz a 
Hans Janowitzové, Rudolf Fuchs).

• V neděli 2. října byla pokřtěna Lucie Ří-
hová.

• Velká skupina naší mládeže spolu s fa-
rářem se zúčastnila Sjezdu nejen evangelické 
mládeže v Třebíči.

• Při pohřebním shromáždění jsme se 

rozloučili se sestrou Annou Němcovou z Po-
děbrad.

• V neděli 16. října přijel švýcarský farář 
Bernard Martin a při sborovém dnu vyprávěl 
o křesťanech v Mexiku. Promítaly se i foto-
grafie z cest a do diskuze se zapojili též hosté, 
kteří za Bernardem přijeli a v Mexiku s ním 
byli. K obědu byla švýcarská specialita raclet-
te.

• Následující víkend byly starší děti s fa-
rářem na víkendovce v Horním Jelení.

• Díkčinění jsme slavili poslední říjnovou 
neděli. 

• Při pohřebním shromáždění jsme se 
rozloučili s bratrem Jiřím Zlámaným z Křeč-
kova.

• Začátkem listopadu proběhl konvent 
poděbradského seniorátu ve Velenicích.

• Farář zapomněl jet do administrované-
ho sboru na bohoslužby.

Stalo se ve sboru

• Klub Běhej Poděbrady opět uspořádal 
na farní zahradě a v okolí noční orientační 
procházku, které se zúčastnilo několik desítek 
lidí. Výtěžek z této akce byl věnován na 
opravu Glorietu.

• Seniorátní mládež měla své seniorátní 
dni opět u nás v Poděbradech. Díky těm 
jednotlivcům z naší mládeže a konfirmandů, 
kteří se zúčastnili a ujali se svých hostitel-
ských úkolů.

• Schází se akční skupina kolem Glorietu 
a vymýšlí, jak s prostorem naložit, jak památ-
ku propagovat a jak shánět peníze.

• Pod Glorietem byl obnoven vchod k cyk-
lostezce, zbývá instalovat vrátka.

• Hostem večera Ekklésia 16. listopadu 
byl Jiří Schneider – diplomat, hudebník, ná-
městkem synodního kurátora. Dlouho jsme 
besedovali o labyrintu světa kolem nás.

Sjezd evangelické mládeže
Štěpánka Kopřivová

 Letošní sjezd evangelické mládeže se konal 
ve dnech 7.10 - 9.10. 2016 v Třebíči. Setkání 
připravuje Oddělení mládeže Českobratrské 
církve evangelické ve spolupráci s Celocírke-
vním odborem pro mládež (COM). Sjezdy 
(nejen) evangelické mládeže se konají pravi-
delně již od roku 1990. Obsahem setkání byly i 
letos workshopy, přednášky, diskuse, hudba, 
divadlo, film, duchovní programy. Probírána 
byla aktuální a celospolečenská témata týkají-
cí se života mladých lidí a jejich problémů, 
stejně jako biblickými texty inspirované 
přednášky vybízející k zamyšlení. Cílem sjez-
dů bývá mimo jiné i rozvíjení ekumenických 
kontaktů, rozšiřování kulturního rozhledu a 
schopnosti orientovat se v aktuálních spole-
čenských kontroverzích.

Tématem 26. ročníku bylo Dál tou vodou. 
Voda protékala celým programem sjezdu, a to 
ve všech jejích symbolických i praktických vý-
znamech. Voda je k životu nezbytná. I tradiční 
a oficiální spojení dítěte s křesťanskou církví 
probíhá skrz vodu. Je symbolem hranic, neko-
nečna i očištění.

Program bylo oficiálně zahájen v 19:00 ve 
velkém sále kulturního Fóra v Třebíči. Uby-
tování bylo zjištěno v prostorách třebíčských 
škol a vzdělávacích zařízení. Samotný 
program probíhal souběžně v několika bu-
dovách i venku ve městě.

Tradičně nejpřitažlivější byly hudební 
programy, performace a workshopy. Za velmi 

inspirativní a skutečně zajímavé považuji letos 
poprvé uváděný koncept tzv. Patnáctiminu-
tovek. Během sobotního dopoledne se na této 
platformě vystřídalo několik řečníků z diamet-
rálně odlišných oblastí občanského aktivizmu, 
politiky, dobrovolnické činnosti atd. Ti měli 
na svou vždy velmi dynamickou prezentaci vž-
dy jen patnáct minut.

Do programu byla k vedle duchovního 
programu zařazena také populárně-naučná 
linka ve formě komentovaných procházek 
městem a prohlídek historických objektů. Tře-
bíč a její historické centrum jsou pod patroná-
tem světové organizace UNESCO a jako ta-

ková jistě stojí za vidění.
Ke sjezdu evangelické mládeže neodmysli-

telně patří posezení v PUBu se skvělou atmo-
sférou, dobrým čajem, nepřeberným množ-
stvím stolních her a báječnou společností.

Nálada panující na těchto akcích je dle mé-
ho názoru zcela unikátní, milá, otevřená a 
přátelská. Pevně věřím, že každý účastník si 
zde našel oblast svého zájmu a výborně se 
bavil s lidmi podobného ražení. Sjezd je or-
ganizačně bezchybně zvládnutá událost 
s dlouhou tradicí a účasti na ní rozhodně ne-
budete litovat. 

Z Poděbrad nás na Sjezd letos vyrazilo 15.


