
„Stezku života mi dáváš poznat; vrcholem radosti 
je být s tebou, ve tvé pravici je neskonalé blaho.“ 

Žalm 16, 11. 
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Datum Učitel SŠ Kázání 

4.7. Petr Chára Jaromír Juřínek 

11.7. Květa  Tyšerová VP – Hynek Dona 

18.7. František  Tomanec Radim Skácel 

25.7. Anna Petrovičová Pavel Pimek 

 
Blahopřání k narozeninám       

3.9. -  Božena Kimlerová   
8.9. – Jindřich Kimler 
   
 
ADRA Klub zdraví informuje   
23.září 2021 v 17.30 hodin Komunitní centrum – Martin 
Ondrášek  „Na kole ze Vsetína do Holandska“ 
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Jak dnes žijí…                                   Chlebkovi                    

 
Je to 14 let, kdy jsme opouštěli coby rodinka kraj Valašska a tak i sbor 
„Valmez“.  
Je neskutečné, že ani tak dlouhý čas nebere na kráse vztahů a přátelství, 
které jsme s vámi, naši milí, prožívali.  
Než vám povykládám, jak se máme my, tak bych moc ráda 
zavzpomínala.  
 
A na vás nelze vzpomínat jinak než v dobrém . Co ve mně nejvíce 
rezonuje po letech nazpět, jsou takové tři oříšky – vzájemnost, 
opravdovost, tolerance.  
A ty oříšky skrývají v sobě opravdu veliké poklady a mění životy a životní 
příběhy těm, kteří je mají chuť objevit a rozlousknout. S Alanem jsme 
vždy velmi oceňovali pospolitost a vzájemnost „valmezského“ 
společenství, které bylo (a určitě je) mozaikou bratrů a sester.  To, co je 
pro nás bylo vždy velice silné – to bylo opravdové prožívání víry v Boha, 



které jsme u vás cítili. Víry, která je prožitá na základě každodenních 
zkušeností. Víry, která je prožitá z chvil, kdy se cítíme Bohu blíže a kdy 
zase vzdáleněji. Víry, která není černobílou, ale je barevná – tak jak je 
barevný život sám. Víry v dny před námi, ať již tady na zemi, či jednou 

na věčnosti. Třetím silným rysem je tolerance, kterou jsme se od vás i 
učili. Tolerance k sobě navzájem, k jinakosti, odlišnosti názorů, životních 
cest, událostí. S tolerancí k sobě navzájem můžeme být pak tolerantní 
vůči nám samotným i dalším lidem okolo nás. Těžko se mi to dává do 
slov a řádků, ale vzájemnost, opravdovost, tolerance – to je to, co jsme 
od vás toužili nasát a naučit.  
 
Ráda vzpomínám na setkání KD, ať již ve sboře či u někoho na návštěvě. 
Společné sobotní obědy či Díkuvzdání byly vzácným časem s vámi. 
Děkuji vám za to i po těch 14 letech.  



A na co ještě vzpomínám, i když ne až tak ráda?! To, jsou ťapkavé kroky 
naší Aničky, která coby neposedná holčička ráda prozkoumávala prostor 
velikého sboru.   
Z Aničky už je 16tiletá slečna, která má ráda lidi, hudbu, vaří a peče lépe 
než já. Podědila po nás i organizační schopnosti. A díky jazykům k tomu, 
které se učí na jazykovém gymnáziu v Brně, se ve světě určitě neztratí. 
Hrdě se vždy hlásí k tomu, že je Valaška.  
 
Adam náš čas na Valašsku zná jen z vyprávění. Adam ve svých 12ti letech 
nezapře podobu svého tatínka, nejen vizuálně, ale i vlastnostmi. Aďa 
navazuje velice dobře vztahy, seznámí se snad všude - třeba  i v tramvaji. 
Projevuje obchodnického ducha, včetně i záliby smlouvání ceny (to je 
také jasný gen). Kromě hry na kytaru je jeho vášní skateboard. A ve škole 
se mu nejvíc líbí přestávky .  

 



Možná vás to překvapí, ale jsem s vámi tak trochu pořád propojená. A 
to díky Adře. Asi bych před 14 lety netipla, že budu součástí Adry. Po 
tom, co jsem díky onemocnění pověsila moji milovanou rehabilitaci na 
hřebík, jsem se modlila, aby do mého života přišlo nové povolání. Jsem 
Bohu moc vděčná, že mne pozvali před šesti lety ve Frýdku – Místku na 
pohovor na pozici fundraiser. Po cestě jsem si ještě dohledávala na 
google, co to vlastně je .  
 
Musím říci, že mne tato role naprosto chytla. Má role je nyní finanční 
zajištění projektů v zahraničí i u nás v ČR. Starám se o firemní dárce a 
moc mne to baví. Je to kombinace businessu a při tom dobrého 
v podobě charity. Nyní se třeba zaměřuji na propojení neziskového 
sektoru s e-commerce, tedy jak zákazníci e-shopů mohou podpořit při 
svých nákupech dobré a smysluplné projekty s Adrou. A tornádo? To 
bylo opravdu fundraisingové tornádo. Je to silné, jak lidé důvěřují Adře, 
jsou štědří a chtějí být pomocí druhému, koho neznají a ani v životě 
nepoznají.  
 
Začínala jsem třemi oříšky, co jste nás coby „valmezáci“ naučili. Dovolte 
mi trojlístek vděčnosti. Za co jsem (navzdory mnohému za námi) vděčná. 
1. Jsem vděčná, že žijeme. Žijeme v rozměru vertikálních a 
horizontálních vztahů s lidmi a Pánem Bohem. Žijeme v kráse všech 
smyslů, kdy můžeme naplno prožívat krásu, vůni, zvuky světa. Víme 
totiž, že to není rozhodně samozřejmé a že je to opravdu milost žít a 
prožívat každý den zde.  
2. Jsme vděčni za sílu a křehkost, kterou coby lidé máme od Boha 
vloženi. Sílu, kdy člověk může zvládnout neskutečně mnoho, a křehkost, 
při které si může dovolit cítit různé emoce, ale i potřebu druhých a Boha 
(v zádech, a někdy zas o krok před námi).  
3. Jsem vděčná za to, že jsem se mohla s vámi a od vás učit toleranci, 
vzájemnosti a opravdovosti. Díky Bohu za vás, za jednotlivce, i za 
společenství. Díky, že jsme mohli kousek života strávit s vámi. Není to 
fráze o dvou slovech, je to velice silné: Jsem za to vděčná! Mám vás ráda. 
Máme vás rádi.  

Renáta Chlebková 



Střípky vašich vzpomínek 

                                                      … na Ludmilu a Pavla Škrlovi 

 
Přestože jsem manžele Škrlovy potkával od raného dětství, moc 

informací o jejich životě se ke mně nedostalo. Z toho mála, co jsem 

vypozoroval, a hlavně o nich z různých zdrojů uslyšel, větší část z mé 

děravé hlavy už stačila vyprchat. Prakticky všecko, co v ní zůstalo, teď 

svěřím nepopsaným stránkám bílého papíru. 

Začněme od dámy, tedy od tety Škrlové. Ludmila pocházela z Mrákotína, 

což je městečko v těsné blízkosti starobylé Telče. Přestože žila v 

katolickém prostředí, zamilovala si evangelíka. Vdala se, přistoupila na 

jeho pojetí křesťanské víry a tím si u svých sousedů zadělala na první 

problémy. Narodila se jim dcera Liduška. Když byly dcerce dva roky, její 

tatínek zemřel. Nešťastná Ludmila se protloukala životem, jak to jen šlo 

a jako mladá vdova  potkala kolportérku, sestrou Tůmovou. Díky tomu 

se z nedávné evangeličky stala adventistka, což problémy se sousedy 

ještě znásobilo. Válečná léta zahnala Ludmilu do Turnova a Železného 

Brodu, kde pracovala jako sestřička. Později přesídlila zpátky na Moravu 

a v Přerově sloužila u doktora Kosíka jako porodní asistentka. V místním 

adventistickém sboru narazila na jistou Růženku. Ta na ni vytrvale  

naléhala, ať si vezme za muže jejího svobodného bratra Pavla. Ludmila 

po jistém váhání nakonec svolila a tak se časem přemístila do Valašského 

Meziříčí. Začala navštěvovat zdejší adventistické společenství a používat 

příjmení Škrlová. Brzy nato se jí narodily dvě děti. V roce 1948 syn Mirek 

a o něco později dcera Miluška. Když bylo Milušce nějakých šest roků, 

potkalo její mámu další neštěstí.  Prvorozená dcera, čerstvě provdaná 

Liduška, tragicky zahynula... 

Navzdory všem malérům, které Ludmilu v životě doprovázely, zastávala 

v meziříčském sboru funkci první diakonky. Jako někdejší ošetřovatelka 

ji vykonávala s plným nasazením. V doprovodu tehdejších kazatelů, 

Josefa Kubičíka a později Ludvíka Svrčka, objížděla členy sboru a 



pomáhala, kde se 

dalo. Se sušením 

sena, s domácími 

pracemi, se vším, co 

bylo v dané chvíli 

potřeba. Jakkoli to 

její žárlivý manžel 

těžce nesl, od 

praktické služby 

bližním se odradit 

nenechala. My, kteří 

jsme ji znali, si ji 

pamatujeme jako 

nekonfliktní tetu s 

věčným úsměvem 

na tváři, která 

nemilovala přední 

místa, ale sedávala 

zásadně v zadních 

řadách mezi svými 

vrstevnicemi. 

Přesuňme se tedy k 

jejímu manželovi 

Pavlovi. Pocházel, stejně jako většina známých Škrlů, z dědiny odbojných 

Valachů, z Ratiboře. Už v dětském věku přišel o oba rodiče. Spolu se 

svými pěti sourozenci musel tvrdě pracovat a snášet nejrůznější příkoří. 

Dost možná to bylo příčinou, proč se dostal do prostředí adventistů. 

Jeho starší bratr Jozífek to dokonce dotáhl na kazatele a jistý čas působil 

i na Valašsku. Není bez zajímavosti, že Josefův syn Petr byl svého času 

misionářem v Africe. Aby toho nebylo málo, potomek jeho dalšího syna 

Marka, taktéž Marek, zastává  v současné době funkci církevního 

hospodáře v celé Česko-slovenské unii. Do této rodové linie se dá 



přiřadit i někdejší představitel Moravskoslezského sdružení, pozdější 

ředitel Nadace ADRA, autor Ceny Michala Velíška a současný 

nemocniční kaplan, Slávek Vurst. 

Jakkoli je Pavel Škrla součástí hvězdného křídla tuzemského 

adventistického nebe, ve svém rodném kraji přílišného uznání nedošel. 

A to přesto, že působil jako laický kazatel. Na své promluvy se podle 

pamětníků připravoval velice poctivě. Občas docela zaperlil, čehož jsme 

si, jako pozorní, leč nevyzrálí mladíci, nemohli nevšimnout. Jinak se živil 

výhradně prací svých rukou. Kromě jiného také na šachtě, což se mu 

málem stalo osudným. Důlní zával, který jej uvěznil v podzemí, díky Bohu 

přežil. Většinu aktivního života však působil jako zaměstnanec 

Československých státních drah. Mezi jeho záliby patřila četba duchovní 

literatury a poslouchání rádia. Především zakázaných rozhlasových 

stanic, jako Svobodná Evropa nebo Hlas Ameriky. Přestože o tom jedna 

ze sousedek, která patřila k přesvědčeným členkám vládnoucí 

Komunistické strany, až moc dobře věděla, nikdy to na něho nepráskla. 

Miniaturní byt Škrlových na Schlattauerově ulici byl odjakživa otevřen i 

pro nejrůznější sborové aktivity. V mé stařecké paměti dosud zůstala 

jedna zažloutlá vzpomínka. Všeobecný aktivista, můj vlastní strýc Štěpán 

Hurta, mě jednou v sobotu vyvezl z rodných Kateřinic do Valašského 

Meziříčí. Bylo mi nějakých šest sedm roků a výlet do města, které se mi 

zdálo docela vzdálené, jsem bral jako velký svátek. Komunistická totalita 

nechvalně známých padesátých let zažívala dobu rozkvětu, zatímco 

adventistická církev měla striktní zákaz jakékoliv činnosti. Málokterý z 

tehdejších členů si to však bral k srdci. Patřili mezi ně i stále skloňovaní 

Škrlovi. Navzdory veškerým rizikům probíhala oné soboty v jejich bytě o 

dvou místnostech regulérní dopolední pobožnost. Odpoledne pak došlo 

na  komponovaný duchovní program, tak zvanou besídku. Její součástí  

byly básně, duetta, tria, dokonce i sborové písně. Samozřejmě, i kázání 

Božího slova. Shromáždilo se tolik lidí, že příbytek nestačil a lidé, včetně 

mne, posedávali  na přilehlém schodišti. Dveře od bytu byly, 

pochopitelně, otevřené. Spolunájemníci i jejich návštěvy se prodíraly 



svérázným shromážděním a občas si někdo ze sousedů na chvíli či na 

celou dobu přisedl. Nechápu, jak je to možné, ale nikdo tu troufalou 

bohoslužbu násilně nerozpustil. U Škrlů jsme se později scházívali i na 

tak zvaných Blážových mládežnických večírcích. Vrstevníci z celého 

Valašska tu kromě duchovního a zábavného programu mohli vychutnat 

také nevšední pohostinnost zmiňované rodiny. Na voňavý teplý čaj tety 

Ludmily se jen tak nezapomíná. A zdaleka nejen na čaj. Takže, Škrlovi, 

díky! Vzpomínáme na vás, a vzpomínáme rádi… 

 

Jménem někdejších mládežníků, 

Franta publikán Tomanec, t.č. praděd v doběhu:-) 

 

 
 

Moje vzpomínka je hřejivá, ale jak ji  vyjádřit - nevím. Už je to dávno, kdy 

jsme poprve jako rodina usedli v poslední  řadě ve sborečku ve 

Valašském Meziříčí. Byli jsme srdečně vítáni slovy básně, kterou 

přednášela právě dcera manželů Škrlových – Miluška, a mezi těmi, kdo 



nám tiskli  ruku, byla sestra Liduška Škrlova s manželem.  Bez nich si 

nedovedu tu sborovou rodinu představit.  

Osobně je řadím mezi průkopníky adventního poselství.  Škoda, že nám 

už nemohou vyprávět své zkušenosti a přiblížit kolporterskou práci.  

S manželem jsme velmi rádi k nim chodívali kolem Bečvy k 

zahrádkám.  Co krásných chvil u Božího  slova jsme zažili u nich v útulné 

kuchyni.  Také bylo plno  legrace a veselí. Teta pekla výborné buchty, 

které nestačily vychladnout. Jsem vděčna Bohu, že nám  byli příkladem 

v přístupu k službě, která jim byla svěřena. Dodnes vidím "sestru 

Lidušku" jak chystá vše  k  SVATÉ VEČEŘI PÁNĚ. Bratr Škrla každý 

svěřeny  úkol bral jako radost a příležitost ke službě.  Vždy byli v 

modlitebně včas a každému přáli podáním ruky  "Sobotní  požehnání" ! 

A tím budu své vzpomínání končit. O to víc  se budu těšit na naplnění 

toho, v co manželé Škrlovi věřili, co nám vložili do srdcí -  předně víru 

v  Pána Ježíše, na JEHO příchod. Osobně jsem cítila, že mohu kdykoliv k 

nim přijít, usednout na otoman za dveřmi a cítit, že mne mají rádi.   Díky 

jim jsem mohla prožít  mnoho radostných chvil s Miluškou a Bobem. 

Za manžela mohu řici zodpovědně, že je měl, manžele Škrlovy rád. 

Alena Balcarová 

 

Vzpomínám si na sestru Škrlovou, drobnější, téměř nenápadná žena. 

Lovím ve své hlavě nějaké vzpomínky, vybavují se mi dvě. Jedna, když 

byla nemocná a moje babička Haindlová mě k ní poslala, mám dojem s 

novým úkolkem. Bydlela na Křižné, kousek od nás. Tam, kde jsme bydleli 

předtím, u Bečvy. 

Ta druhá vzpomínka se váže na pozdější dobu, když jsem chodila do 7 

třídy, spadla mi ve škole v dílnách velká těžká kovadlina na nohu. Měla 

jsem tam ranku asi 3 mm hlubokou, museli mi ji zašít a noha byla hodně 

obražená, strašně to bolelo, tak jsem vyvasovala sádru.  Když jsem se 

později konečně dostala do sboru, samozřejmě – jinak to ani nešlo – v 



halence a kalhotách. Jak bych si asi dala silonky a sukni. Tehdy se bralo 

všechno daleko víc přísněji než dnes. Neexistovalo, aby holky chodily v 

kalhotách do sboru, buď šaty, nebo sukně. No a teta Škrlová, když viděla, 

jak pajdám ve sboře v kalhotech, hned se do mě pustila. Musela jsem 

vyhrnout nohavici a ukázat jí tu mojí bílou parádu. Pak se mně 

omlouvala. Ale jinak si ji pamatuji jako statečnou ženu. 

Daniela Klečková 

 

  



Pozdravy a poděkování z Moravské Nové Vsi 
 
Ráda bych vám přiblížila práci Adry na Hodonínsku a předala alespoň 
přes tento článek milé dojetí od mnohých lidí. 
Koncem června zpustošilo tornádo několik vesnic na Hodonínsku – 
Hrušky, Lužice, Mikulčice, Moravskou Novou Ves, Pánov…  
Jelikož je v České republice několik neziskových organizací, které se 
rozhodly zasaženým občanům pomoci, bylo zapotřebí se navzájem 
domluvit.  
ADRA si tak vzala na starost pomoc v Moravské Nové Vsi. Stánek Adry je 
postavený před obecním úřadem, kde se od prvopočátku navázala 
komunikace a spolupráce s panem starostou a jeho spolupracovníky, 
krizovým štábem atd. 
Zahájil se počáteční monitoring – návštěva dům od domu. Zjištění škod, 
kdo v domě bydlí, kolik lidí (dětí), zda se jedná o pracující či už lidi ve 
starobním důchodu apod. Jestli měli dům pojištěný, a jakou pomoc by 
potřebovali (materiál, dobrovolníky, psychosociální pomoc…). 
Zaznamenali jsme si do aplikace k takovým krizovým událostem 
vytvořené veškeré kontaktní údaje. Častokrát to byly ne informační 
hovory, ale hovory velmi přátelské a dojemné, kdy nám lidé povídali o 
milosti toho, že přežili.  
Možná alespoň pár z nich, které jsem měla možnost vyslechnout já 
osobně: 
Jeden starší pán šel ve svém bytě do spižírny, ale ucítil silný průvan, tak 
rychle zabouchnul dveře, do kterých se za malou chvíli zabodl velký střep 
ze střešní tašky… Stačilo jen pár vteřin… 
Jedna starší paní šla na zahrádku ještě k večeru vyvazovat rajčata. Byli 
s manželem zvyklí se spolu dívat na Ulici. Manžel ji volal, ať už jde domů, 
že za chvilku bude Ulice… Tak šla a díky Bohu za to. Během pár minut se 
to přiřítilo.  
Jedna 17ti letá dívka stála u francouzského okna a dívala se na tu blížící 
se hrůzu. Říkala, že u okna „zamrzla“ a nedokázala se pohnout. Maminka 
k ní přiběhla a strhla ji dozadu. Za chvíli se okno roztříštilo na tisíce 
střepů, které mohla mít zabodnuté v sobě. 



Asi padesátiletý Vietnamec byl ve svém obchodě a držel pevně 
vchodové dveře, aby se nerozbily. Pak uslyšel nějakou ránu a zahlídl, jak 
se na něj řítí z protější střechy hranol. Běžel se schovat dozadu do své 
prodejny. Ten hranol prorazil přední stěnu, okno, dveře. Posunul 
prodejní pult minimálně o dva metry. Jak běžel dozadu, tak tam právě 
spadla střecha. Zůstal uprostřed své zničené prodejny a tam byl 
v bezpečí, zachráněný. Stačilo stát o metr jinde… Stačilo, kdyby to přišlo 
o půl hodiny, hodinu dříve a v prodejně by byli další lidé… Říkala jsem 
mu, že se znovu narodil, že je to obrovská milost. Říkal, že ano… že má 
0 roků, ale také 0 sil…  
Jednoho pána odhodila od dveří silná tlaková vlna, mrštilo to s ním na 
záda a během 5ti vteřin se díval do nebe – vzalo mu to střechu přímo 
před očima. ODNESLO… NESPADLA NA NĚJ… 
Mohla bych pokračovat dál… Přecházel vždy mráz po zádech a mnohdy 
nám z očí tekly slzy… Vidět, že během 5ti až 10ti minut vzaly za své 
mnohé sny, plány... Lidské životy se změnily… Někteří sotva dokončovali 
své domky na hypotéky, měli v plánu se do Vánoc nastěhovat. Ve středu 
dali okna a ve čtvrtek jim spadl celý dům… 
Rodinky, kde mají malinké děti… Rodinky, kde jsou rodiče nemocní… 
Maminky, kde chybí otec…  
 
Jeden muž říkal, že jej opustila žena s dětmi a bydlela v bytě nad 
obecním 
úřadem. Když 
vyšel po té 
hrůze ven, 
zjistil, že ty 
byty nad 
obecním 
úřadem jsou 
v troskách. 
Byl si jistý, že 
tam všichni 
zemřeli, pak 
zahlédl, jak 



děti běží v pyžamkách ulicí za ním i s maminkou… Právě je koupala, když 
se to přihnalo… 
Některé domy byly určené k demolici, některým to vzalo střechy, celou 
zahradu, hospodářské stavení, auta, okna, dveře… Ale život jim byl 
zachráněn… Mnozí jsou na pokraji svých sil… Je strašně moc důležité 
s těmi lidmi mluvit, být tady pro ně. Nabídnout jim ruku. Procházet se 
stále ulicemi, navštěvovat je dům od domu, zjistit, co právě teď můžete 
pro ně udělat. Zavolat na náš stánek pro dobrovolníky pro ně, zapsat si, 
co potřebují, být s nimi v kontaktu.  
Funguje tam občerstvení pro zasažené, pro dobrovolníky… Teplé i 
studené nápoje. K dispozici je nářadí… Polní vojenská ošetřovna 
M.A.S.H. . V sokolovně je možné si vybrat s oblečení, bot, povlečení, 
ručníků, hraček, jídla, desinfekčních prostředků… 

Měla jsem možnost 
být tedy také takový 
terénní koordinátor, 
ale měla jsem 
možnost být i u toho, 
kdy jsme 
navštěvovali ty 
nejvíce zasažené a šli 
s nimi podepsat, na 
základě údajů 

z předešlého 
monitoringu, darovací smlouvu. V první etapě jsme podepsali cca 200 
smluv na dar výši 150.000,--. Byly to penízky z veřejné sbírky, tedy i od 
vás mnohých. Někteří z obdarovaných nám říkali, že jsme andělé, jiní 
vděčností plakali, někteří nevěděli vůbec, co říct. Někteří nám řekli, že 
nevěřili, že by kdy veřejná sbírka šla opravdu ku prospěchu potřebným 
a že nyní věří. Nebo že sami někdy darovali a ani netušili, že by kdy oni 
mohli potřebovat… Všichni byli moc dojati štědrostí dárců. Přála bych 
vám u toho být… 
Jsem moc vděčná, že vám mohu vyřídit jejich poděkování a děkovat 
Bohu za to, že tolik životů zachránil… 

Lidka Obadalová 



7 otázek pro Adélku Vráblovou a Jindřišku Mročkovou 

 
Kdy jsi poprvé začala přemýšlet o křtu? 
AV: Nejspíš v mých 14ti letech, kdy jsem začala více vnímat a prožívat 
Boží přítomnost v mém životě. 
JM: Na camporee 2019, kdy nám položili otázku, jestli se chceme někdy 
pokřtít. 
Kdo/co ovlivnilo tvé rozhodnutí nechat se pokřtít? 
AV: Nejvíce mne v tomto ovlivnily křesťanské mládežnické akce a chvály, 
které se zde zpívaly. Díky nim jsem si uvědomila, že chci odevzdat svůj 
život Ježíši a šířit Jeho lásku k lidem v okolí. 
JM: Rodina, věřící přátelé, křesťanské akce. 
Těšíš se na křest? 
AV: Samozřejmě že se těším! Jen mám trochu strach, že bude škaredé 
počasí... ale to nám ten den rozhodně nezkazí. 
JM: Anoo, bude to nový začátek 

 
Je nějaká biblická postava tvým vzorem? 
AV: Mým idolem se v Bibli stala Ester, protože se nebála postavit za své 
blízké před krále, i když to pro ni mohlo znamenat smrt. Vidím v ní mou 
inspiraci vždy stát za pravdou, i když to je mnohdy těžké nebo mně to 
může něco stát. 



JM: Nevím, jestli přímo 
vzorem, ale vždy jsem 
měla dost ráda Rút a líbilo 
se mi, jak se chovala. 
Jaké změny ve svém životě 
očekáváš po křtu? 
AV: Určitě očekávám 
změny v mém chování a 
v obecném vnímání víry. 
Křest beru jako začátek 
nového života, který se 
pokusím využít pro Pána 
na 100%. 
JM: Nějaké velké změny 
nečekám. Spíš budu chtít 
být co nejlepším člověkem 
a hlásat o Bohu. 
Co se ti líbí na 
křesťanském 
společenství? 
AV: Nejlepší věcí jsou 
mládežnické akce, u 
kterých si uvědomím, že křesťané jsou jedna velká rodina plná Boží 
lásky. Z těchto akcí se vždy vrátím plná síly a motivace sloužit Bohu a 
milovat své blízké i nepřátele. 
JM: Nevysmívají se tomu, čemu věřím, společně si předáváme myšlenky 
při studiu Bible a probírání úkolků, duchovní povzbuzení. 
Co se ti nelíbí na křesťanském společenství? 
AV: Na církvi se mi nelíbí nepěkné chování některých lidí. Kdybychom se 
všichni navzájem milovali, jak nás učí Ježíš, bylo by tu na světě a v církvi 
mnohem lépe. 
JM: Asi nic velkého, ale občas jsou někteří lidi, kteří nechápou, jak moc 
jsou pro nás mládežníky důležité a dobré křesťanské akce (hlavně ty, co 
pořádají adventisté). 
 



 
 
 

 
 



 
 
 

  



Další vzpomínání na Vlastičku Češkovou 
 

Vlasta se narodila 19. prosince 1960, jako třetí dítě manželů Škrlových. 
Po Petrovi a Danovi konečně přibylo do rodiny toužebně očekávané 
děvčátko. První roky svého dětství prožívala  Vlastička v malé chalupě na 
tehdy těžko přístupných Prženských pasekách. Společnost jí dělali nejen 
starostliví rodiče a rozdovádění sourozenci, ale i ovečky a dojná kráva 
jménem Jahoda. Později k ní ještě přibyla stejně výkonná dojnice 
Malina. A jednou týdně také strýčkové a tetičky sboru v Kateřinicích, 
kam se chodilo vyšlapaným chodníkem přes temný smrkový les. Po 
nějakých čtyřech letech se celá familie, kterou ještě doplnil benjamínek 
Karel, přestěhovala do Valašského Meziříčí, konkrétně do místní části 
Podlesí. V Meziříčí šla malá Vlasta poprvé do školy a spolu s rodinou 
pravidelně navštěvovala i adventistické bohoslužby v evangelickém 
kostele. 
 
Brzy po přesunu do Podlesí začali Škrlovi budovat vlastí bydlení v 
Jablůnce. Sedm let nekonečné dřiny skončilo a celá rodina se mohla 
nastěhovat do zbrusu nové chalupy.  Tady prožila jedno z největších 
traumat svého života. Její starší bratr Dan tragicky zahynul při jízdě na 
malém motocyklu. Bylo mu pouhých šestnáct let… 
                                                                                                                                                                     
Změna bydliště však neznamenala změnu sborového společenství. 
Copatá Vlasta se v kruhu meziříčské mládeže začala proměňovat v 
nápadnou krasavici. Jablůneckou školu, kde dokončila základní vzdělání, 
vyměnila za odborné učiliště ve Frenštátě pod Radhoštěm, které ji 
připravilo na budoucí dráhu uznávané kuchařky. Svoji profesi začala 
uplatňovat v největším meziříčském podniku, v tak zvaných Urxových 
závodech, kterému nikdo z místních neřekl jinak než Deza. Další 
odbornou štací se stal rekreační objekt Zámeček v Kunčicích pod 
Ondřejníkem. Tady si kuchařka Vlasta začala vybírat dva měsíce 
neplacených prázdnin, které pravidelně zasvěcovala práci v německém 
adventistickém centru ve Friedenshau. 
 



Jakkoli se někteří domnívali, že tam jezdí především proto, aby zde 
ulovila nějakého perspektivního Němce, do cesty se jí znenadání 
postavil jistý Tomáš Češek. A jak už to v takových případech bývá, časem 
se konala velká svatba. Došlo k ní 10. prosince roku 1987. Jednalo se o 
první událost tohoto druhu v nové modlitebně. Novomanželé Češkovi 
na příští dva roky obsadili sborovou garsonku, aby ji poté vyměnili za 
prostornější příbytek na Fibichově ulici. To ale už spatřila světlo světa 
prvorozená dcera Hanička. Neuběhly ani tři další roky a tříčlenná rodinka 
mezi sebe uvítala další přírůstek. Pojmenovali ho po tatínkovi, takže se 
v bytu začali vyskytovat dva Tomášové. 
 
Poté, co mamince Vlastě nadobro skončila mateřská dovolená, začala se 
rozhlížet po nějakém zaměstnání. Odjakživa ji zajímala duchovní 
literatura, takže není divu, že se vydala na nesnadnou dráhu knižní 
evangelistky. S balíkem knih pak vytrvale obcházela jednotlivce i 
zástupce nejrůznějších institucí. Součástí jejich nabídek byly i publikace 
s  tématikou zdravějšího životního stylu. Rok před zlomem tisíciletí 
Češkovi opět změnili bydliště. Po vzoru svých rodičů zamířila i Vlasta se 
svou rodinou do důvěrně známé Jablůnky. Tentokrát došlo i na výměnu 
sborového společenství. Valašské Meziříčí vystřídali sourozenci z 
Kateřinic. 
 
Vraťme se však k jejím největším láskám. Kromě vlastní rodiny to byla 
zahrádka, cestování a už vzpomínané kolportérské aktivity. Zatímco 
většina jejich spolupracovníků dříve či později s tímto druhem činnosti 
skoncovala, tichá a nenápadná Vlasta vydržela až do posledního dechu. 
Nezaujatému pozorovateli nezbývá než konstatovat, že příčinou její 
vytrvalosti musela být neutuchající zamilovanost do hlavní postavy 
lidských dějin, do zmrtvýchvstalého Ježíše z Nazareta. Ta se konec konců 
projevila hlavně na konci její pozemské cesty. 10. květen roku 2021 se 
tak nestal hrobem všech nadějí, ale přestupní stanicí do nesrovnatelně 
světlejších zítřků. 

František publikán Tomanec 
 
 



Vlastičku jsem poznala v době, kdy jsem s mojí sestrou Evou a s babičkou 
Haindlovou začala chodit do sboru – tedy v mých 10, 11 letech. To už s 
celou rodinkou chodila celá rodinka Škrlova do ValMezu do sboru. Měli 
4 děti - nejstarší byl Petr, pak Daniel, potom Vlastička a Kája. Věkově 
jsem byla nejblíž k Vlastičce – byla o 4 roky mladší ode mně. Zkusím teď 
zalovit v hlavě a mám před sebou hotový „scénář.“ Bydleli jsme na 
Křižné, tam, kde pak bydlela Eva, když si naši postavili barák v Zašové. 
Někdo zvoní. Moje maminka jde otevřít. Ve dveřích stojí malá dívenka, 
nesmělá s 
černými vlasy s 
dlouhými 
copánky a velice 
skromně až 
téměř 
neslyšitelně říká: 
„ Dobrý den, 
paní Kuběnová. 
Tady vám nesu 
něco z naší 
zahrádky ( 
jahody, třešně, 
mrkev, petržel) a 
maminka moc 
pěkně prosí, 
jestli nemáte 
nějaké 
oblečení.“ 
Maminka jí 
poděkovala, 
vzala od ní 
všechno, co 
donesla a řekla 
mi, ať donesu to, 
co jsme pečlivě 
vypraly a složily, 



co už mně i Evě bylo malé. Oblečení, kalhoty, svetry, dokonce i boty, 
někdy i kabát. Hezky poděkovala a odešla. Škrlovi moc peněz neměli. 
Mamka to pak okomentovala následující větou: Z celého sboru mám 
nejraději dvě rodiny, Balcarovu a Škrlovu, protože to křesťanství, o 
kterém mluví, také i žijí. Pak si na Vlastičku vzpomínám, když ještě bydleli 
v Pržně a občas některou neděli jsem k nim jela, abych jim pomáhala na 
zahradě. Když už měla Vlasta asi tak 15, 16 let, bavila jsem se jednou s 
Frantíkem a on mi říká: Měl jsem přijet ke Škrlům jim malovat a než jsem 
přijel, Vlasta se chopila štětce a už nějakou stěnu vymalovala sama. 
Uměla toho hodně. Krásně hrála na klavír, chodila do kurzu šití, vyučila 
se kuchařkou a uměla výborně vařit a v té době si dělala řidičák. S 
Ivankou Balcarovou jsme se sem tam škádlily, jako holky i někdy chytly 
a pak udobřovaly... Ale nepamatuju si, že bych se někdy pohádala s 
Vlastičkou. Přišla mi klidná a vyrovnaná, moc toho nenamluvila. Jednou 
v sobotní škole ve třídě neměl, kdo by učil, tak jsme se s Vlastičkou 
domluvily a na střídačku – neděle jedna, pondělí druhá jsme takhle vedly 
sobotní školu. Jakobychom byly sehraná dvojka kdovíjak dlouho. Ale to 
největší poděkování Vlastičce spadá do období, kdy jsem se vdávala. 
Situace byla taková, že já jsem už nebydlela s našima, ale v Třebíči a na 
svatbu jsem vlastně „ přijela“ i s Kájou a pak jsme zase odjeli. No jo, ale 
kdo bude všechno na svatbu chystat? Moji mamku chytla páteř a tak 
Vlastička se domluvila i s ostatními mládežníky a u nich se napeklo 
drobné cukroví. Frgály a koláče objednal taťka Kuběna z pekárny, kde 
právě dělal. Takže kdyby mně Vlastička slyšela, řekla bych jí DÍKY za tvoji 
obětavost. Ještě se vrátím zpátky. Než jsem se vdala, byla pro mě u nás 
doma situace dost špatná (detaily si ponechám pro sebe). Radila jsem se 
s Vlastičkou, jak to mám vyřešit. A tak jsme se za tuto věc spolu modlily 
a pak už vzaly věci rychlý spád a seznámila jsem se s Kájou – nyní mým 
manželem a stěhovala jsem se pak za ním do Třebíče. 
Vlastička zůstane pro mě v mém srdci stále živou, tichou, milou a 
nenápadnou kamarádkou, člověkem, kterého jsem si vždycky nesmírně 
vážila a měla jsem ji moc ráda. Těším se na setkání s ní na Nové zemi. 

Daniela Klečková 
  



  



Bráško, setkáme se tam nahoře? 

Můj bráška Honza Kuběna ( od nevlastního otce ing. Jana Kuběny) se 
narodil 2.4.1968. Takže se ségrou Evou jsme mu vždycky ( když už byl 
trošku větší) říkaly, že měl štěstí, že se nenarodil o den dřív, na apríla, že 
bychom si z něho pokaždé vystřelily. No bodejť by ne, když se Honza 
narodil, Evě bylo 13 a mně 11, byly jsme na blbosti jak dělané :) . Asi tak 
do 3, 4 let byl krásný, 
roztomilý a jakožto poslední 
třetí dítko docela dobře i 
rozmazlený Benjamínek, 
který si mohl všechno 
dovolit. Teda na rozdíl ode 
mě a od ségry, většinou jsme 
mu dělaly chůvu. Jestli 
dobrou – posuďte sami. 
Jednou jsme ho vezly v 
kočárku a byl tam trochu 
travnatý svah, my jsme kočár 
neuhlídaly, ten se rozjel a i s 
mimčem se převrátil. Řval 
jak tur, ale nic se mu nestalo. 
Pak jednou – to mu bylo asi 5 
let, utíkal z kuchyně, zakopl o 
práh, spadl a o botník na 
chodbě narazil na hlavu. Na 
čele mu vyskočila pořádná 
boule, Eva mu pohotově 
zatlačovala bouli plochým 
nožem. Stejně to bylo vidět, a když se naši vrátili, dostali jsme spucunka, 
že jsme ho špatně hlídaly. Když byly velikonoce, jako 5tileté ještě 
jakžtakž ovladatelné dítě, chodil na šmigrust a do pytlíku dostával vajíčka 
nebo sladkosti, když mu bylo asi 10 let, chodil s pokladničkou na krku :) 
no a od 18 za štamprli...... Holt příklady rodičů táhnou, ale ne vždy 
správným směrem.:(  



Už na základce, i když se neučil na samé jedničky, byl jinak šikovný. Tam 
něco opravil, tam něco přišrouboval, měl to v krvi po taťkovi Kuběnovi. 
Po skončení základky si udělal školu na SOU ve Valticích, aby mohl 
pracovat na dráze, pak si ještě dokončil 2leté studium, aby měl maturitu. 
Z vojny ho po týdnu pustili domů s modrou knížkou v ruce, jelikož měl 
prasklé oba menisky v kolenech a nemocnou páteř. 

Říkáte si, proč to tu 
vlastně o bráchovi 
všechno píšu? Málokdo z 
mezříčského sboru si ho 
vybavuje v mysli, babička 
ho vozívala do sboru jako 
mimčo v kočárku, v 
takovém hlubokém, 
bílém, károvaném. Ještě 
tak do těch 5ti let do 
sboru chodíval, ale jak byl 
větší, většinou si vybral 
podle něj to „lepší“, že o 
sobotách jezdíval s rodiči 
na výlet. A tak do sboru 
chodívala babička, ségra 
Eva a já. Eva později už do 
sboru nechodila. Ale 
přesto všechno 
vzpomínám, jak jsem bráchu Honzu večer, když naši někam šli, uspávala. 
Když byl malý, říkala jsem mu pohádky. Pak jsem začala chodit do sboru 
a moc se mi líbily všechny biblické příběhy a tak jsem mu je vyprávěla, 
anebo četla. Nejraději měl příběh o Josefovi a uměl ho celý zpaměti se 
vším všudy, byl chytrý a bystrý. Když už pak bydlel s rodiči v Zašové, 
oženil se s Maruškou Popovou, která dělala u Luďka Dobeše ( mého 
švagra) na plicárně na příjmu. Honzík (jeho syn) se narodil 10.9. 1996, 
den a měsíc má stejné jako já, jenom já jsem sice menší,ale kapánek 
starší než on( 1957). Když se rozvedli, odstěhovala se Maruška se svými 



dětmi do Prahy a Honza jel do Ameriky, kde už zůstal až do konce svého 
života. Maruška měla z prvního manželství dceru Barunku. Přes skype 
nebo přes mobil byl v kontaktu s mojí mamkou, s Evou a s Maruškou. 
My dva jsme spolu mluvili málokdy. Někdy si vzpomněl, že má ještě 
jednu ségru, ale ne tak často, jak na Evu. Se mnou mluvil naposledy před 
dvěma léty těsně před Vánocemi. Byl – zdálo se mi podle hlasu, 
tentokrát střízlivý. I když jsem mu poslala přání k narozeninám, neozval 
se mi. 

Byla jsem v kontaktu ještě s jedním člověkem z naší rodiny – Tomášem 
Haindlem ze Znojma ( syn od maminčiného bratra Jaroslava, který s 
rodinou ve Znojmě zůstal). Ten si s Honzou občas volal nebo psal, ptal 
se mně na něj a já mu psala, že nevím, co s ním je. A pak se to stalo. Byl 
začátek srpna loňského roku. V noci – spíš už k ránu – se mi zdál zvláštní 
sen. V nějaké velké budově jsem viděla tetu Lidku Hurtovou z Kateřinic 
a já jí říkám: „ Teto, co tady děláš? Ty máš být přece už dávno mrtvá! 
Kdy ses narodila?“ A teta Lidka mi říká: „ V roce 1700“. A já na to: „A 
dál?“ „Jak dál? Dál už nic, jak říkám v roce 1700.“ Samozřejmě, že ve 
skutečnosti se narodila později. A jen co mi takhle odpověděla, 
najednou mi zvoní telefon. Zvednu ho a tam mi Maruška Kuběnová – 
Honzova bývalá manželka říká: „ Honza zemřel.“ Vyrazilo mi to dech. 
Byla jsem z toho v šoku. Když jsem to počítala zpětně - před 4 lety 
zemřela mamka, před 3 lety Eva a vloni brácha. Co se stalo? Po otci 
Kuběnovi měl cukrovku a dost silnou - hodnoty cukru 27, taky prodělal 
infarkt a v kombinaci s alkoholem to bylo prostě neúnosné...... Jeho 
kamarádi měli klíče od jeho baráku. Bylo jim podezřelé, že 4 dny 
nevychází z domu, přišli do jeho baráku a našli ho tam mrtvého. Honzík 
– jeho syn byl v tu dobu v Chorvatsku na dovolené, kde při skákání ve 
skákacím hradu spadl a rozdrtil si rameno. Jen co se vrátil zpět do Prahy, 
všechno s Maruškou vyřídili, jeho kamarádi v USA mu zajistili mši a pak 
zpopelněný byl letecky přepraven do Prahy, kde je na hřbitově uložen. 

A závěr? Byl nejistý, byl zmatený, všechno se v něm bilo. Několikrát mi 
řekl, že by se nejradši vrátil domů (ale byl tam načerno a zpět už by se 



nedostal). Jednou, 
když měl popito, 
mi řekl větu – 
„Děkuji Bohu, že 
jsem ateista“. Už 
ta věta sama o 
sobě o něčem 
vypovídá. Když 
jsem mu jednou 
připomněla, jestli 
si pamatuje, jak 
jsem mu 
vyprávěla příběhy 
z Bible, řekl mi, že 
na to už si 

nevzpomíná.. 
Mamce každou 
chvíli sliboval, že 
se vrátí, ale když 
měl svoji náladu, 
příště ji zas sdělil, 
že by o všechno 
přišel, kdyby jel 
domů. O co? O tři 

auta, o kamarády a dál? Nevím. Nežila jsem s ním každý den. Těžko říct. 
Jenom mně moc mrzelo, že ke konci jsme spolu mluvili málokdy. Stále 
jsem se za něj modlila. Jen Bůh sám ví, co všechno prožíval. Zemřel ve 
věku 52 let. Ještě dobře, že přispíval na Honzíka, na svého syna i léta po 
tom, co už dávno byl s Maruškou rozvedený a že Honzík byl u něj 2 x v 
USA. Z fotek, které tam udělali, nechala Maruška vytvořit nádherné 
album, které pak darovala moji mamce. Když letos bylo 2. dubna, 
vzpomněla jsem si na něj. I na ty jeho lumpačiny, na naše hlídání, na ty 
příběhy z Bible. Bráško, setkáme se nahoře? 

Daniela Klečková 



Písničky s příběhem 

Good night 

Kdo nezpívá anglicky, jako by nebyl. Světový jazyk válcuje světskou i 
církevní hudební scénu a posluchači tomu tleskají. Adventisté, 
samozřejmě, nemohou zůstat stranou. A zdaleka nejen v muzikální 
oblasti. Pojmy jako Inri road či Send me zdomácněly a většině připadají 
normální. Pokud mají pravdu američtí souvěrci, kteří tvrdí, že se bude v 
nebi mluvit anglicky, je to v pořádku. Jestli ne, pak prosakování zmíněné 
světomluvy zavání snobismem. Stejně jako za mých mladých let. Také 
jsem chtěl být „in“ a tak se jedno z desíti anglických slov, které jsem 

tenkrát uměl, dostalo i do valašské písničky. Dokonce, jak prozrazuje 
zažloutlý notový zápis, i se závažnou pravopisnou chybou. Nikdo si jí 
nevšiml, protože skoro nikdo anglicky neuměl. Hudební dílo ale díky 
nadpisu působilo patřičně machrovsky. 

Vraťme se ale k samotné písničce. Léta zlatá šedesátá byla v plném 
proudu a navzdory tehdejšímu režimu se každé prázdniny konaly tak 



zvané Blážovy tábory. Neúnavný meziříčský aktivista posbíral mládež z 
blízkého i vzdálenějšího okolí a na různých místech tehdejšího 
Československa nechával ožít polozapomenuté zvyky zakázaného 
skautského hnutí. Pochopitelně, s výrazným křesťanským nádechem. Až 
na pár výjimek se spávalo ve stanech, vařilo na ohni a každé ráno či večer 
docházelo ke vztyčování či sundávání táborové vlajky. A právě k tomuto 
aktu se váže vznik nastíněné písničky. Poprvé zazněla v létě roku 
osmašedesátého u břehu slovenské řeky Oravy. Pokud jsme se chtěli 
dostat do naší stanové základny, nezbylo než ji přebrodit. A protože na 
horním toku byla přehrada, stav vody díky různé intenzitě upouštění 
značně kolísal. Někdy bylo vody nad kolena, někdy po pás. 

Pokud mě paměť neklame, potom Alenka a Blahouš Balcarovi 
zorganizovali nejméně sedm až osm podobných akcí. O každé by se dala 
napsat samostatná reportáž. S námi, Valachy, to neměli organizátoři ani 
trochu jednoduché. Kanadské žertíky mířily nejen ke spolutáborníkům, 
ale dost často i k samotnému náčelníkovi. Navzdory všemu, co jsme se 
mu tu dobu natropili, nás měl ale upřímně rád. Nemalou zásluhu na tom 



má i jeho věrná partnerka Alenka. „Blážo, oni nejsou tak zlí“, to byla 
věta, která byla až příliš často slyšet z jejich úst. 

O tom, že nám 
Blážovy tábory 
pěkně zalezly pod 
kůži, dodneška 
svědčí jeden fakt. 
Kamarádství, která 
tam vznikla, 
nezrezivěla. Po 
pětadvaceti letech 
od prvního 
stanování se zdravé 
jádro sešlo na místě 
vzniku těchto akcí, 
na Ježonkách. Psal se 
rok 1990. Od těch 
dob se rok co rok 
vždy znovu někde na 
pár dní a nocí 

společně 
shromáždíme. To 
abychom si 
zavzpomínali a z plna 
hrdla zazpívali. A 
také se usvědčili, jak 
pomalu a jistě 

chátráme. Díky tomu se zrodilo příznačné pojmenování. Říkáme si 
Chátra. Nebýt covidu, sešli bychom se letos pojednatřicáté. Ale zdaleka 
už ne všichni. Někteří vyčkávají na bezpečnějších místech. Díky naději, 
která se významně utvrzovala i na vzpomínaných táborech, můžeme 
doufat, že po noci přijde nové ráno a s ním i nové setkání. 

 



GOOD NIGHT 
V šedivém závoji obzor se skrývá, táborák taky už přestává hřát 
Všechno už usíná, jen říčka zpívá, stříbrné lucerny začaly plát 
Stříbrné lucerny začaly plát 
 
Nad námi tam (nad námi tam), bdí i náš Pán (bdí i náš Pán) 
Hvězd oceán (hvězd oceán) řídí On sám (řídí sám) 
Když i nám rád (když i nám rád) pomoc chce dát (pomoc chce dát) 
Můžeme snad (můžeme snad) klidně jít spát (klidně spát, klidně spát, 
klidně spát) 
 
Až jednou mládí nám uprchne v dáli, u srdce hřát bude vzpomínka snad 
Na chvíle, kdy jsme si zpívali, hráli, snad jen ty lucerny budou dál plát 
Snad jen ty lucerny budou dál plát 
 
Nad námi tam (nad námi tam) bdí i náš Pán (bdí i náš Pán) 
Hvězd oceán (hvězd oceán) řídí On sám (řídí sám) 
Když i nám rád (když i nám rád) pomoc chce dát (pomoc chce dát) 
Můžeme snad (můžeme snad) klidně jít spát (klidně spát, klidně spát, 
klidně spát) 
Good night... 
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Právě startujeme novou sérii on-line přenosů - tentokrát na téma sporu 
o původu života! Pokud chcete vědět víc a prozkoumat polemiku 
evoluční teorie a stvoření do hloubky, sledujte přímé přenosy s názvem 
Achillovy paty evoluce. 

 

Seriálem nás 
bude provázet 
Jan Libotovský, 

během 
přenosu se 
můžete ptát 
přímo našich 
hostů ve 
studiu a 
dozvíte se i o 

zajímavých 
studijních 

materiálech. A 
přímými 

přenosy toto 
velké téma 

nekončí... 
Klikněte do 
obrázků a 
objevujte s 
námi Achillovy 
paty evoluce! 

  



Neměli jste možnost 
být letos na 
Biblickém týdnu 
Českého sdružení 
CASD? Nevadí. 
Tajemství Ježíše z 
Nazareta a 
evangelium v 
epištolách Efezským 

a Koloským můžete s teologem Oldřichem Svobodou objevovat 
prostřednictvím záznamů, které jsme pro vás na akci pořídili. 

Hubnout podle 
nejnovějších poznatků 
odborníků na výživu, s 
pomocí kouče a ve 
skupině stejně 
odhodlaných 
bojovníků? 
Samozřejmě, že to 

jde  . Podívejte se na 
záznam přímého přenosu s Robertem Žižkou v rámci série Kluby zdraví. 
A v našem YouTube kanálu najdete i další díly Klubů zdraví. 

Organizátoři každoročního 
setkání dětí Klubu 
Pathfinder z Moravy si letos 
řekli, že když okolnosti 
živým akcím nepřejí, sejdou 
se s dětmi online "navzdory 
okolnostem". Objevovali 
spolu s dětmi příběh 

biblické knihy Daniel a samy děti se staly součástí živého internetového 

vysílání. Podívejte se, jak jim to šlo . 

  



Křesťanský vtip – Ameňák 

 

 

U Genezaretského jezera si můžou poutníci a turisté 

pronajmout loďku. 

„Co ta legrace stojí?“ ptá se jeden z nich personálu. 

„40 euro za hodinu.“ 

„To je teda dost! Nepřeháníte to?“ 

„Počkejte! Tohle je jezero, po němž kráčel sám Ježíš!“ 

„No, při těchhle cenách se není co divit, že nejel, ale 

kráčel...“ 


