
Čas kaštanů

Už zas je čas kaštanů. Trochu mě to zaskočilo – mám pocit, že to bylo teprve
nedávno, co jsem objevovala, kde všude v okolí Wintrovky kaštany (tedy,
jírovce!) rostou, ale už je to tak. Ráda je sbírám a strkám je do všemožných
kapes u batohů, tašek i oděvů. Snadno pak vklouznou do dlaně, když člověk
třeba nervózně hledá klíče nebo někam pospíchá a mimoděk strčí ruku do
kapsy. Hladká slupka je na dotek příjemná, člověk stiskne kaštan v dlani nebo
si jich několik nechá proklouznout postupně mezi prsty. A někdy už jen to
samo stačí, aby se našinec nadechl, vydechl či se letmo usmál.

Letos je kaštanů spousta. Leží pod stromy v tlusté vrstvě a po dešti na nich
a na jejich slupkách člověk legračně klouže, trochu jako na slupce od banánu
v mnoha vtipech a groteskách. Spousta je nejen kaštanů. Po poměrně suchém
srpnu přišlo upršené září a do lesa by teď člověk mohl na houby rovnou
s kosou,  jak  říkával  můj  dědeček.  Čeho  je  hodně  a  čeho  málo?  Co  je
samozřejmost a co zázrak? Gilbert Keith Chesterton prý napsal něco v tom
smyslu, že nevidí nic zvláštního na proměně vody ve víno, protože Hospodin
totéž činí na vinici rok, co rok. 

Souhlasím. Tedy alespoň pokud mu dobře rozumím, když mám pocit, že zve
k postoji,  který dovede rozpoznávat  zázraky i  v tom, co by šlo přejít  bez
povšimnutí. Myslím, že i o tom je Díkčinění, slavnost, kterou tradičně slavíme
mezi sklonkem září a října.  Je to příležitost poděkovat za úrodu, ale taky
příležitost uvědomit si nesamozřejmost mnoha věcí, které denně dostáváme. 

Saša Jacobea



Výtah z jednání staršovstva 1. 9. 2022

• Ohlédnutí za životem sboru o letních prázdninách, poděkování organizátorům 
akcí (sborová dovolená, příměstský tábor, brigáda na úklid sborových prostor, 
sborový tábor pro děti)

• Postřehy J. Stoklasové z působení ve sboru a ve staršovstvu, přijetí rezignace 
J. Stoklasové a V. Tiché (náhradnice staršovstva) k 5. 9. 2022, novou členkou 
staršovstva bude dosavadní náhradnice M. Študentová

• Diskutováno zajištění úklidu sborových prostor na straně „kanceláře“, 
dobrovolná květinová služba a další služby při bohoslužbách, pravidelná 
sborová setkání v týdnu

• Projednána žádost R. Koukala o bezplatné poskytnutí sborových prostor pro 
hodiny česko-ukrajinské konverzace – dohoda možná na základě schůzky 
s JM a SJ

• Představení variant kalíšků k VP z Německa 

• Dohoda o údržbě sborového notebooku – zajistí T. Černohorský

• Příští řádná porada staršovstva: 6. 10. 2022 v 19:00 hod., své případné podněty
adresujte, prosím, farářkám či kurátorovi (ideálně emailem).

Toleranční evangelíci v našem okolí

Před  nedávnem  zde  vyšly  články  sester  Sleziakové  a  Hřebíčkové  věnované
Suchdolu. Tak trochu na ně navazuji, i když přímo o Suchdolu mluvit nebudeme.
Hlavně mám na mysli skutečnost, že právě touto dobou před 240 lety touto dobou
začali zdejší dosud skrytí evangelíci vystupovat na veřejnost a rodil se pražský
toleranční sbor („v Truhlářské ulici“). Připomeňme se, že vznik pražského sboru
byl ve své době unikátním ekumenickým projektem: spojili se v něm evangelíci
obou tolerovaných vyznání, augsburského (Luteráni) a helvetského (reformovaní,
Kalvinisté). 

Před vydáním Tolerančního patentu patřila oblast Podbaby, Šárky a Lysolají
k jednomu z ohnisek diaspory tajných nekatolíků na severozápad od Prahy. Tím
druhým byly Holubice poblíž Kralup. Ale nepředbíhejme a podívejme se na první
evangelíky, kteří se 7. listopadu 1782 přihlásili do pražského sboru. Jmenovitě na
ty, kteří žili na území našeho dnešního sboru, včetně přesahu na území sborů
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roztockého  a  libčického.  Mnohé  z nich  mohu  považovat  za  své  vzdálené
příbuzné.

Zřejmě hlavním hybatelem přihlašování  se  evangelíků k víře  otců byl  tesař
Václav  Miňovský  z Podbaby  9,  který  se  přihlásil  v kanceláři  Nejvyššího
purkrabství i se ženou Annou a dětmi Václavem, Kateřinou a Annou. Z téhož
domu se spolu s ním přihlásil  i  švec Jan Dýchava. Poznamenejme,  že jméno
Miňovský se objevuje v seznamu členů našeho sboru do dnešních let.

Mezi prvními členy pražského sboru byli i další Miňovští, jmenovitě vinař Jan
Miňovský ze Šárky 33 se ženou Kateřinou a syny Janem a Václavem a Jan
Miňovský z Podhoří 17 na protějším břehu Vltavy se syny Jiřím a Josefem. Když
už zmiňuji druhý břeh, je třeba uvést, že mezi prvními „pražskými“ evangelíky
byly také rybářské rodiny Černých z Troje.

Nejblíže dnešnímu sídlu našeho sboru žil Jiří Vojáček, ovčák bydlící na pražské
městské vinici Pernikářce. Měl manželku Alžbětu a děti Jana, Matouše, Jakuba,
Jiřího, Václava, Alžbětu a Marianu. Celá početná rodina se v roce 1782 přihlásila
k evangelické víře podle augsburského (luterského) vyznání. A pak sedlák Josef
Houdek z Lysolají 4.

Dále na západ od Prahy víme o Václavovi Hovorkovi, ševci z Kamýku 13,
dvou selských rodinách Kubrových z Ruzyně 1 a 6 , a také o sedláku Václavovi
Heranovi z Jenče 2 s manželkou Marií a dcerou Magdalénou. V Tuchoměřicích,
kdysi sídle bratrského sboru, se nepřihlásil nikdo.

A to je vše. Nikdo další, aspoň v prvních letech formování pražského sboru, se
k vyjmenovaným nepřidal.  Evangelíků  zde  opravdu  bylo  málo,  na  rozdíl  od
jiných oblastí Čech a Moravy, kde se přihlašovaly celé vesnice. Později sem, blíž
k Praze, přicházely rodiny hlavně z evangelického Podřipska, kolem roku 1800
jich již byla desítka. Ale to už je jiný příběh.

Teď se ještě podívejme na druhé, vzdálenější centrum diaspory, která se hlásila
k pražskému  sboru.  Toto  společenství  se  ovšem  později  odtrhlo  a  připojilo
k reformovanému  sboru  v Ledčicích,  posléze  se  stalo  základnou  pro  vznik
samostatného sboru v Libčicích n. Vlt. Zde byly vůdčími osobnostmi dvě rodiny
Müllerů  z Holubic,  jednak Jan  z čísla  1  se  ženou Rozinou a  syny Martinem
a Janem, jednak Matouš z čísla 2 s Ludmilou a dcerou Kateřinou. Opět, podobně
jako u Miňovských, rodina Müllerů žije v Holubicích dosud a je jednou z opor
libčického sboru. Přímo v Holubicích byly ještě dvě další  evangelické rodiny,
v č. 19 Jiřího Křtěna a v čísle 3 hospodařil sedlák Matouš Srp s ženou Annou
a třemi  dětmi.  V sousedních  Minicích  to  byla  početná  rodina  Jana  Kemara,
v Debrnu tři rodiny: sedlák Jan Hrudka v č. 5, František Peša v č. 10 a Josef
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Novák  v č.  16  (členy  rodin  již  nevypisuji).  Ti  všichni  byli  poddanými
lobkovického panství Nelahozeves. 

Vně tohoto panství se k holubické skupině hlásili ještě dvě selské rodiny ze
sousedního Kozince (Václav Jednorožec z č.  23 a Jan Skřivánek z č.  26),  tři
rodiny z Lobče (Matouš Handl z č. 4, Jan Jakubec z č. 17 a Jan Pendelmayer
z č. 20), ale zejména několik rodin z dnešních Libčic, konkrétně v jejich části
Letky. Byly to selské rodiny bratří Nebeských, Václava v č. 7 a Jana v č. 16,
původem z Brozánek u Mělníku, i další sedláci, Tomáš Laděk v č. 1 a František
Novotný v č. 15. A ještě švec František Šetka, rovněž bydlící v chalupě patřící
k č. 15.

Vidíme,  že  stejně  jako  v bližším  okolí  Prahy,  ani  zde  nebylo  tolerančních
evangelíků mnoho. Typicky jedna – dvě rodiny z celé vsi. Dohromady mnohem
méně než v mnoha dnešních sborech, které se považují za slabé. Podobně tomu
bylo v celém širším okolí  Prahy, na Berounsku, v okolí  Jílového nebo Říčan.
Z tradovaného vyprávění vím, že i z těch vzdálených míst chodili do Prahy do
kostela pěšky, někdy s jedním vozem pro ženy a děti.  Cesta z Holubic trvala
podle počasí i 5 hodin. Postupně evangelíků přibývalo, opět hlavně přistěhováním
z Podřipska. Třeba v okolí Libčic se kolem roku 1800 objevují příslušníci starých
podřipských selských rodů Titěrů a Rousů, jejichž potomci sehráli významnou
roli při formování místního filiálního a pak samostatného sboru. 

A tím se  kruh  uzavírá:  libčický  kostel  byl  dostavěn  v době,  kdy mateřský
pražský  sbor  opouštěl  modlitebnu  v Truhlářské  ulici  a  stěhoval  se  do  nově
získaného salvátorského chrámu. A tak kostelní lavice z modlitebny v Truhlářské
našly nové uplatnění v libčickém kostele, kde slouží dodnes.

Jan Mašek

Oznámení

• Srdečně  Vás  zveme  na  říjnový  benefiční  koncert.  Pro  dobrou  věc
společně  vystoupí  sopranistka  Irena  Troupová a  varhanice  Jiřina
Dvořáková Marešová.  Věříme, že si užijete hezký podzimní kulturní
zážitek, který bude zároveň i příležitostí pro dobročinnost.

• Vstupenky můžete už nyní pořídit přes GoOut: 
https://goout.net/cs/beneficni-koncert-irena-troupova-and-jirina-
dvorakova-maresova/szdjgwt/

• Stavba  nového  domova  Daniela  pro  lidi  s  autismem je  prakticky  ve
finále,  hotovo.  Pomohla  nám dlouhá řada dárců,  za  což  jsme vděční
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a máme radost, jak se společnost aktivně zapojila. Během podzimu ještě
ale musíme pořídit vnitřní vybavení centra a doladit interiér. Právě na toto
bude směřovat výtěžek z benefičního koncertu. Pak bude celé centrum
kompletní a přichystané pro budoucí klienty.

Děkujeme a těšíme se na Vás!
Marta Študentová

Brácho, buď na tátu hodný!
Brácho,  protože zítra  odjíždím na dovolenou,  jen na týden!,  napsala jsem Ti
seznam, co je  zhruba tak zapotřebí,  aby bylo o tátu postaráno.  Alzheimer je
kruťas, tak buď na tátu hodný. 

Ahoj, Tvoje sestřička, nejlepší!

Léky najdeš v kredenci ve třetí zásuvce. Jsou schované, aby je táta nenašel
a neslupal naráz.

Ráno, odpoledne, večer, v neděli.

     Mezi 8-9 hodinou dohlédni, aby si sundal pyžamo a správně se oblékl. Je-li už
oblečený, překontroluj, zda nemá zároveň slipy, pyžamové kalhoty a ještě tepláky.

Snídani můžete připravit společně, táta si nevzpomene.

Neprší-li,  vyneste  peřinu  i  polštář  na  zahradu  k vyvětrání.  Postel  přehoď
plyšovou dekou a přistav velký červený polštář ke zdi. Táta se hezky opře a může
sledovat televizi anebo skrze okno další  program na zahradě, stromy, oblaka,
ptactvo, snad i anděly.

Je-li teplo, ponožky si nemusí brát.

Večer dohlédni, aby se vysprchoval. Odmlouvá a tvrdí, že už je hotovo. Osahej
ručník a hned víš. Okénko ve sprše otevři. Táta ho bední, dům by mohli vykrást
zloději a koupelnu by někdo vykoukal. Sprcha se vyvětrá a nedá šanci plísni.
Bacha, ať ručníkem nevytírá mokrou podlahu. A také, aby se neoblékl zpět do
trika  a tepláků,  ale  správně do pyžama.  A nezapomeň na  plenkové  kalhotky.
V nočním  stolku  najdeš  krém  na  promazání  chodidel.  K večeři  mezi  19-20
hodinou je poslední pití, a potom už NIC! Ústní hygiena se provede kloktáním
ústní vody, to na ty dva zuby stačí. Pak už jen vyčůrat a spát. Ale můžete si ještě
trošinku povídat, to jo …

Neumí si uvařit nic! 

Hlídej tátu i při obsluze varné konvice! Vhodil mletou kávu dovnitř, a potom
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tím zalil sáček s čajem. Ať je konvice zaklapnutá, někdy klidně vaří dál. Poslední
dobou  pozoruji,  že  si  táta  čaj  a  kávu  nevaří,  zapomíná.  Konzumuje  vše
s výjimkou  pečeného  kuřete,  je  vidět  kostička.  Vzpomeň,  jak  vždycinky
prohlašoval, že drůbeží maso ne, ne, ble, ani vidět. Nejí rajskou, ryby a jogurty.
Nepije mléko. Rád ředkvičky, rajčata, okurku salátovku. Šnitlík mu klidně přidej
do polévky, na brambory, bramborovou kaši, rajčata, lučinu. Veškerou zeleninu
před  uložením  do  lednice  omyj,  tátu  to  nenapadne.  Má  rád  marmeládu.
K odpolední svačině mu dávám banán, může být nějaká buchta, rohlík.

U polotovarů nepozná, že je zapotřebí další tepelné zpracování. Hlídat!

Pozor,  má  vysoký  cholesterol,  takže  sladkosti  a  smažené  výjimečně!  Ale
možná je to fuk.

Hlavně hlídej pití tekutin! Jinak si stěžuje na pocit točení hlavy! Ale pití vody
to srovná.

Nenech tátu umývat nádobí, špatně hospodaří s vodou! 

Velký pozor, táta až na poslední chvíli, cca 5 vteřin, cítí, že potřebuje na malou
nebo na stolici!

Při  maléru,  dobře,  že  si  to  ještě  uvědomuje,  je  schopný  si  mýt  ruce
v záchodové míse, stolice všude. WC papír je v lavici u jídelního stolu. Černé
sáčky na odpadky také.

Táta nepřemýšlí! Je marnost podávat mu vysvětlení. Od postele ke dveřím
zapomene.

Nesmíš  na  něho  po  zlém,  ale  oklikou.  Nemá  cenu  mu  něco  vymlouvat
a dohadovat se s ním. Žádná očekávání, jak by co mělo být logicky! 

Ztrácení prostřednictvím zapomínání.

Velký pozor na přemísťovací aktivity. Hlavně klíče. Nenajdeš! 

Rád sedává na lavičce na dvorku a pozoruje cvrkot na ulici. Bohužel se tam
toho moc neděje. Nejlepší je, když vidí někoho pradávně známého. Prohodí spolu
pár slov, a když si jde známý po svých, táta se ptá: „Kdo to byl?“

Společnost mu dělá dobře, a co na tom, že vlastně jen poslouchá a podle
emoční atmosféry se cítí spokojeně nebo rozčileně.

Choďte na procházky. Táta je zvládá a pořád se něco děje.

A zde píši jména a telefony na důležité lékaře.
-je-
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Ohlédnutí za příměstským táborem pro ukrajinské děti
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Kalendář na říjen 2022 
Bohoslužby

9:30 on-line na

http://dejvice.evangnet.cz/
line-vysilani  

2.10.

9.10.

16.10.

23.10.

30.10.

6.11.

VP

Díkčinění, VP

VP

A. Jacobea

M. Trgalová, zpěv Naši pěvci

A. Jacobea, rodinná

A. Jacobea

M. Trgalová

A. Jacobea, Den veteránů

YouTube kanál ČCE Praha – Dejvice: https://www.youtube.com/channel/UCw6RIL-UOfsQl2tI8Ik-_Fw 

Konfirmandi (11+)
Děti (5 - 11)
Mládež (13+)

pátek 14.10., 15:30 - 18:30 (nově 1× měsíčně: 14.10., 11.11., 16.12.)
pátek 14.10., 15:30 – 18:30 (nově 1× měsíčně: 14.10., 11.11., 16.12.)
čtvrtek 18:30 – 20:00

Křesťan. služba 9.10. po bohoslužbách

Děti + maminky Čtvrtek 20.10., 9:30 – 11:30

X-cátníci Úterý 11.10., 19:00, téma: Pro koho je církev? Kde jsou její hranice?

Naši pěvci každou středu v 18:30 – 20:30

Zpívání Diakonie Stodůlky každý pátek 9:15 – 10:15

Obcování čtvrtek 20.10. 18:00 u Jacobea, téma: Robert Zika, křesťan jako občan

Biblická hodina úterý v 16:00 – 17:00

Klub poznávání 13.10., 9:30 téma: Juanita Cancil, povídání o Indonésii 

Staršovstvo 6. 10., 19:00

Ostatní 4.10. benefiční koncert pro Diakonii (Vinohrady) 
7. - 8.10. „výjezdní“ staršovstvo (Praha)

SOUTERRAIN - sborový zpravodaj. Založen v Dejvicích v dubnu 1992. Až na výjimky vychází pravidelně poslední neděli předcházejícího měsíce. Adresa

redakce: Mgr. Eva Henychová, Radčina 12, 161 00 Praha 6 – Liboc, tel.: 730 196 658, henychova@atlas.cz. Adresa sboru: Farní sbor ČCE v  Praze -

Dejvicích, Dr. Z. Wintra 15, 160 00 Praha 6, tel.: 737 517 413 (Saša Jacobea), tel.: 777 213 718 (Magdaléna Trgalová), tel.: 739 246 347 (Marta Študentová),

http://dejvice.evangnet.cz, dejvice@evangnet.cz,  č. ú. 2400319773/2010, var. symbol: salár =101, Jeronýmova jednota =102, personální fond=103

Uzávěrka příštího čísla Souterrainu je v neděli 23. 10. 2022.
Číslo vyjde 30. 10. 2022. 
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