
 

„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.“ 

2 Petr 2,9. 
 

 

 
 
 
 

PROSINEC 2021 
 

CASD Valašské Meziříčí 



Úkoly  
  4.12. – Pamatuj a nezapomínej 
11.12. – Ozvěny knihy Deuteronomium ve SZ 
18.12. – Ozvěny knihy Deuteronomium v NZ 
25.12. – Mojžíšův život, smrt a vzkříšení 
 
 
Rozpis učitelů a kázání 

Datum Učitel SŠ Kázání 

4.12. Anna Petrovičová Hynek Dona VP 

11.12. Bohumil Mroček Jaromír Juřínek 

18.12. František Tomanec Pavel Pimek 

25.12. Petr Chára Hynek Dona 

 
 
Blahopřání k narozeninám 
5.12. – Ondřej Kimler   
7.12. - František Tomanec 
13.12. – Pavel Pimek  
16.12. – Miluše Škrlová 
26.12. – Jindřich Oleš  
 
 
ADRA Klub zdraví informuje 
 
2. prosince 2021 v 17. 30 hod - Keňa aneb všechno 
dobré je pro něco zlé, beseda Lubomíra Krhuta 
 
16. prosince 2021 v 17.30 hod - Přehnalo se tornádo – příběhy lidí 
a pomoc dobrovolníků v Moravské Nové Vsi, beseda Ludmily 
Obadalové z DC Adra Valašské Meziříčí 
 



 

Milí čtenáři a čtenářky a vážení sponzoři, 

v tomto čísle bych vás chtěl aktuálně informovat o našem společném 

sociálním fondu, který jsme založili v loňském roce v našem sboru na 

podporu malého Kryštůfka. 

   Od počátku tohoto fondu do pátku 3.12.2021 bylo vybráno celkem 

19.391,-Kč a zároveň bylo vyplaceno celkem 17.301,-Kč. V zůstatku 

máme tedy na účtu našeho sboru na sociálním fondu 2.090,-Kč. 

    Chtěl bych podotknout, že tento sociální fond je veden samostatně 

přes účetnictví našeho sboru a veškeré paragony a účty jsou řádně 

evidovány. Pro větší přehled uvádím veškeré příjmy a výdaje na 

soupisku, která je vždy přiložena u pokladničky ve sboru. 

     V roce 2020 bylo vybráno od vás dárců, co jste se zapojili celkem 

12.596,-Kč a zároveň bylo vyplaceno 8.669,- Kč a to převážně na obědy 

a potřebné oblečení. 

     V letošním roku 2021 bylo do této doby zatím vybráno 6.795,-Kč a 

bylo vyplaceno zase hlavně na obědy celkem 8.632,-Kč. 

     Děkuji vám všem za vaše dary a věřím, že i v letošním roce ještě 

společně dosáhneme na loňskou vybranou částku.   

Petr Chára 
  

Číslo účtu a variabilní symboly – sbor CASD  

Valašské Meziříčí 

Číslo účtu sboru - 1763654349/0800 

Variabilní symboly: 

 desátek                    10063 
 dar pro sbor            11063 
 misie                          1063 
 13. sobota                13063 
 stavební fond           44063 
 sociální fond             20063 
 ADRA                     222063    

 



Jak dnes žije…                                   Jenda Majer 

 

Srdečně zdravým milé bratry a sestry ve sboru CASD Val. Meziříčí. 

Vzpomínky na sborové společenství se vážou na prožitá společně léta 

1981 až 1992. Bydleli jsme v Zubří, v podnikovém bytu Gumáren Zubří. 

Zpočátku jsem pracoval jako referent investiční výstavby a po příchodu 

z vojny jsem pak nastoupil do vývojové konstrukce jako provozní 

konstruktér. Rád vzpomínám na předchozí zaměstnání. 

Nemohu nevzpomenout spoustu skvělých bratří a sester ve sboru. Moc 

rád vzpomínám na rodinu Balcarovou – Blážu s Alenkou, Bohouška, 

Frantu a Dášu, Bojara s manželkou, Miloše Mročka, Káju, Vlastu 

a Tomáše, rodinu Hasmandovou, Válkovou a velmi rád vzpomínám na 

Pavla a Zdeničku Pimkovi z Rožnova. Určitou dobu jsme se scházeli i 

v Rožnově – dřevěný kostelík v parku, Pavel byl vedoucí skupinky. Tam 

se vážou vzpomínky na Žofinku a Vlaďku, Petrovičovi a další, kteří 

navštěvují sbor Frenštát pod Radhoštěm (Zdeněk Dlabaja - Mišák 

s rodinou a Luboš). Nerad bych na někoho zapomněl. Těch 11 let na 

Valašku bylo skvělé i spousta kazatelů ( Klvánek, Milan Hlouch, Aleš 

Zástěra, Petr Krynský).  

Vzpomínám si, že za mnou přišel br. Petr Krynský a nabídl mi studovat 

teologický seminář naší církve. V té době jsem uvažoval studovat 

dálkově vysokou školu v Praze – ČVUT. Nakonec moje rozhodnutí bylo 

studovat teologický seminář a v roce 1992 nastoupit jako kazatel na 

první sbory - Bystřice pod Hostýnem, Holešov a Kroměříž. Než jsem 

nastoupil do služby kazatele v církvi, tak jsem byla celkem velká rodina. 

Z dětí to byl Honza, Petr, Kamil a Martinka, kterou jsme si před rokem 

1989 vzali do pěstounské péče. Nyní uvedu další místa kazatelské služby. 

r. 1995 – 2001 – Sbor Vyškov a skupina Slavkov u Brna. Ve Vyškově se 

nám narodila Evička (1996). Tam jsem prožil ordinaci kazatele a poprvé 



vstoupil a docházel jako dobrovolník do Věznice Kuřím. Rád vzpomínám 

na NET 96 a NET 98. 

r. 2001 – 2009 – 

Sbor Břeclav a 

Hodonín. 

V Břeclavi se 

nacházela Věznice 

a od roku 2003 

jsem malým 

úvazkem přijat 

jako kaplan 

vězeňské služby. 

Bylo to úžasné 

období, kde jsem 

jako zaměstnanec věznice, mohl přivádět na sobotní bohoslužbu do 

Bíleho kostela pravidelně co 14 dní 5 vězňů. Nikdo mi z vězňů neprovedl 

nějakou nepříjemnou věc (útěk atd.). Tam jsem prožíval zakládání 

nového sboru, sbor byl misijně orientován. Taktéž rád vzpomínám na br. 

Luďka Vladára a další moc milé bratry a sestry. V roce 2002 jsme si vzali 

do pěstounské péče dvouletého chlapce Patrika. Takže se pokusím 

vyjmenovat naše děti: Honza, Petr, Kamil, Martinka, Evička a Patrik (6 

dětí). 

r. 2009 – 2017 – Sbor Šumperk, Jeseník a na půl úvazku jako kaplan 

Hradu Věznice Mírov. Taktéž zde vzpomínám na misijní programy 

s Petrem Pimkem, programy pro veřejnost - Klub Život a zdraví, na 

společné ekumenické bohoslužby – alianční týden, velikonoce atd. 

r. 2017 až současnost r. 2021. V roce 2016 jsem prožil zdravotní potíže 

a mám částečný invalidní důchod. Nadále mohu pracovat na půl úvazku 

jako kaplan ve Věznici Mírov a vykonávám službu vysvěceného kazatele 

pro sbor Šumperk a Jeseník. V současnosti tam působí po teologických 

studiích br. Daniel Huvar.  Má úžasné obdarování pro evangelizaci a 



službu v církvi. Díky našemu Pánu za takové skvělé mladé kazatele. 

V roce 2020 jsem ukončil magisterské studium na Univerzitě Matěje 

Bela v Banské Bystrici a pokračuji v doktorském studiu. Věnuji se oblasti: 

kaplanská služba v penitenciárním prostředí a její přesah do 

postpenitenciárního prostředí.  

Co dělají blízcí ? 

Honza se svou manželkou Šárkou, mají dvě děti – Honzíka a Davídka, 

slouží jako kazatel CASD pro sbory v Třinci.  Má úžasné obdarování 

oslovit mladé lidi a taktéž obdarování 

pro evangelizaci. Začal externě učit na 

našem teologickém semináři. 

Petr se svou manželkou Adélkou, mají 

dvě děti – Filípka a Viktorku. Pracuje 

v podnikatelské sféře,  a daří se mu 

úspěšně rozvíjet firmu a další finanční 

aktivity. Rád pomůže, kde je to 

potřeba. Vnáší křesťanského ducha do 

podnikatelské sféry.  

Kamil se svou manželkou Liduškou, 

mají tři děti – Ráchelku, Noemku a 

Jonáška, slouží jako kazatel v Brně – 

sbor Olomoucká a má na starosti sbor Vyškov. Má úžasné obdarování 

pracovat s malými dětmi a tam se angažuje. Zároveň působí jako 

okrskový kazatel pro brněnské sbory.  

Martinka – zůstala svobodná a bydlí v Břeclavi, kde má bezbariérový 

byt. Má skvělé vztahy nejen tam, kde bydlí, ale i úžasné kontakty se 

sborem. Bývalá mládež, dnes už mají své rodiny, tak na ní pamatují, zvou 

na jejich setkání atd. 

Evička se svým manželem Jirkou. Naše vlastní dcera. Vystudovala 

uměleckou průmyslovku v Uherském Hradišti a pak studovala na 



Univerzitě Palackého v Olomouci – oblast sociální péče. V současnosti 

působí jako sociální pracovník v Charitě Prostějov, v tomto městě i bydlí. 

Děti zatím nemají – plánují, ale mají dvě kočky. Ona je velkým 

milovníkem koček.  

Patrik – přišel do naší rodiny, když měl dva roky a za měsíc a půl bude 

mít 20 let. O něm bych řekl, že se stále hledá. Zatím se mu nedaří najít 

takové zaměstnání, ve kterém by vydržel. Snad bych mohl říci, že takové, 

jaký je Patrik, mám ve vězení. Nese si sebou genetickou výbavu 

z biologické rodiny, kde bylo užívání drog a naše 18 - leté formování. 

Spolu s manželkou ho neseme na modlitbách. 

Tolik vzpomínky na sbor CASD ve Valašském Meziříčí a současnost. Rád 

bych končil textem ev. Jana 14,6: Já jsem cesta, pravda i život … Toto o 

sobě řekl TEN, který přišel za námi na tento svět před 2000 lety, 

představil lásku nebeského Otce, zaslíbil a poslal Ducha svatého. Brzy 

přijde jako Pán Panů a Král Králů. Těšíme se na Jeho druhý příchod a 

spolu s Janem voláme: Přijď brzy, Pane Ježíši. 

Bůh Vám bohatě žehnej a provázej. 

Manželé Majerovi s rodinou. 



Střípky vašich vzpomínek 

                                                      … na manžele Klvánkovy 

Stručný životopis: Jaroslav a Helena Klvánkovi 

Jaroslav se narodil 17. 9. 1920 v Krhové u Valašského Meziříčí rodičům 

Ferdinandu Klvánkovi a Žofii Klvánkové. Vystudoval Baťovu školu a 

později Školu biblických nauk v Praze. Tam se seznámil po 2. světové 

válce s Helenou Krupovou. Helena se narodila v Ulmance u Banské 

Bystrice a od dvou let žila s rodiči ve Francii až do roku 1946. Ve Francii 

vystudovala Zdravotní školu a chtěla se stát misionářkou. 

Brali se v roce 1950 a vzali si do výchovy opuštěné česko - německé dítě 

z Krhové, Eduarda Pobořila, kterého adaptovali a vychovali. Kazatelská 

činnost Jaroslava začala v Ústí nad Labem, kde bydlel do roku 1950. Pak 

se i s Helenkou přestěhovali do Havlíčkova Brodu a potom do Jihlavy, 

kde žili do roku 1970. Když nemohl vykonávat kazatelskou činnost, vyučil 

se automechanikem a elektrikářem v Brně. V Jihlavě pracoval zpočátku 

jako elektrikář a jeho žena jako odečitatelka elektřiny. 



V roce 1952 se narodil syn Pavel, v roce 1953 dcera Libuše a v roce 1961 

dcera Elenka. Od roku 1970 Jaroslav působil jako kazatel v Jihlavě a 

potom v Hranicích na Moravě do roku 1976. Posledním působištěm bylo 

Valašské Meziříčí. 

Jaroslav rád chodil po horách, měl velmi rád přírodu a vedl k tomu i své 

děti. Radoval se i ze svých dvanácti vnoučat. 

Libuše Šrámková a Elenka Jančová 

 

V letech 1976 až 1981 brávali manželé Klvánkovi o prvním 

prázdninovém týdnu všecky sborové předškoláky na hošťálkovskou 

chalupu Pavla Šuláka, kde pro ně pořádali pravidelné dětské tábory. 

Přečtěte si, co o tom před mnoha léty zapsala do kroniky jedna 

nepodepsaná účastnice: 

„Do sboru  ve Valašském Meziříčí přišel nový kazatel – strýček Klvánek. 

Teď si říkáte, co to má společného s dětmi? Budete se divit, ale hodně. S 



tetou Helenkou si vzali všecky děti na dovolenou. V tomto domku jsme 

bydleli a zde u toho stolu jedli výborná jídla tety Helenky. 

 Se strýčkem Klvánkem jsme jezdili pět let. Byly to krásné chvíle prožité v 

přírodě. Na každém táboře jsme zažili spoustu legračních zážitků. Hrávali 

jsme mnoho her. Když jsme bývali malí, tak jsme nejčastěji hrávali na 

sochy nebo na poklad. Na poklad se hrávalo s různými tužkami atd. Fixy 

jsme označili cestu k pokladu a hledalo se. Na sochy se hrálo před 

chalupou na louce. Chytali jsme také kobylky a pořádali s nimi závody 

přes překážky, které jsme udělali z deky. 

Na žádném táboře nechyběly ani táboráky se zpíváním a různými 

scénkami, které jsme si sami připravili. K táborákům patřily i noční 

pochody odvahy. Byly rozděleny na tři skupiny. Nejmladší, střední a 

nejstarší. Nejmladší měli nejmenší úsek cesty, nejstarší největší. Ti 

střední měli něco mezi tím. Chodilo se pozdě večer. 

Nad naší chalupou byla cesta. Když se po ní šlo kus, tak se došlo ke staré 

boudě s rozviklaným stolem a židlí, a postelí, ze které lezla stará sláma. 

Vždycky, když se šlo do lesa, tak některá skupina předešla ty, co šli se 

strýčkem a potom ji postrašila. 

Jeden rok se na půdě uhnízdily vlaštovky. Nesměli jsme přes den chodit 

na půdu. Měli jsme s nimi zábavu, ale druhý rok už nepřiletěly. Na půdě 

bylo i mnoho vosích hnízd, ze kterých vyletovaly vosy a snažily se nás 

popíchat. 

Na tábory jsme se těšívali a rádi jsme na ně jezdili.“ 

František Tomanec 

 

Děkuji, že to s námi "strejda Klvánek a jeho statečná žena Helenka" 

vydrželi. Ono se bouralo, stavělo na všech frontách.  Ty chvíle na 

staveništi nebyly lehké. V jejich kuchyni se to hemžilo jako v úle.   

Modlitebna stoji a manželé Klvánkovi nám věnovali kus svého života. 



Nemohu si odpustit malou vzpomínku na Helenku. 

Měla ráda JIŘINY. A tak se koupily cibulky a u v chodu do modlitebny se 

zaćaly JIŘINY sázet.  Vidím i dnes s jakou láskou brala každou cibulku, 

radila kam a jak ji zasadit. Jiřiny vyrostly a byly krásné. 

 Osobně děkuji, že pro mne i manžela "BYLI" a měli trpělivost a teplé 

dlaně i pro nás. 

Alena Balcarová 

 

Manželé Klvánkovi byli do sboru ustanoveni po Kimlerových. Kimlerovi 

měli dvě děti obdobného věku jako naši synové, spřátelili jsme se a 

trávili spolu i dovolené, takže se nám po nich docela stýskalo. O 

Klvánkových jsme pouze slyšeli, že to jsou starší manželé. Tak jsme se s 

mužem rozhodli, že by nebylo od věci, jít jim pomoci se stěhováním a 

zabydlením se. Mile nás přivítali, i když se mi zdálo, že si od nás drží 

trochu odstup. Až mnohem později jsme se dověděli, že nějaká dobrá 



duše je varovala, ať si na nás dají pozor, že jsme byli blízcí přátelé 

Kimlerových. Nevím, co tím kdo sledoval, ale minulo se to účinkem. 

Brzy jsem se s nimi sblížila. S bratrem Klvánkem jsme vedli různé 

rozpravy. On měl dosti osobitý humor, takže to byla docela zajímavá 

povídání. Dokud jsem ho lépe nepoznala, ne vždy mně bylo zřejmé, co 

je řečeno žertem a co myslel vážně. 

S Helenkou, jeho ženou jsem se velice rychle sblížila, i když byl mezi námi 

větší věkový rozdíl. Byla to velice vzácná žena. Skvělá kuchařka, 

nesmírně pracovitá a hluboce zbožná. Sdílely jsme spolu recepty, naučila 

jsem se od ní mnohé k usnadnění vedení domácnosti, ale nejlepší ze 

všeho bylo povídání o duchovních věcech a osobní sdílení našich životů. 

Poznala jsem i jejich už dospělé děti, nejprve z Helenčina vyprávění, 

později osobně. Doma jim zůstala jen nejmladší Elenka, která se pak také 

provdala. Denně jsem chodila kolem do a ze zaměstnání, takže jsem se 

s Helenkou často zastavila a bylo nám spolu fajn. Helenka měla „zelené 

prsty“, dařila se jí práce na zahradě, hlavně pěstovala překrásné růže. 

Když byli odjeti, chodívala jsem krmit jejich psa.  

Také byla nesmírně pohostinná, normální krajíc chleba s hrnkem čaje 

jsem vnímala jako zvláštní požehnání. Až později jsem pochopila, že to 

bylo důsledkem duchovního obdarování, měla totiž nadpřirozený dar 

pohostinství, který dává Duch Svatý tak, jak On chce, jako i ostatní dary, 

a komu chce.  

Už u Kimlerů a pak i u Klvánků jsem měla možnost vidět, že služebnost, 

kterou obě rodiny konaly, byla náročná a obtížná, i když se to navenek 

nezdálo.  O to víc jsem si jich vážila a sama pro sebe si říkala, že bych 

nechtěla, aby manžel byl pastor. Člověk míní, ale Pán nás vede cestou, 

kterou On považuje za nejlepší. Takže se stalo, že manžel přijal povolání 

k této službě a mně to změnilo celý život. Začali k nám do rodiny 

docházet sourozenci v Kristu, a když jsem přišla ze zaměstnání, které 

bylo dost náročné, bylo u nás téměř denně plno lidí. Už jsem si nemohla 



dovolit při cestě z práce posedět u Klvánků, musela jsem spěchat domů. 

Doma jsem nevěděla, co dřív, jak zvládnout domácnost, věnovat se 

rodině i ostatním příchozím. 

Tak se mi vztah s Klvánkovými pro spoustu povinností, které jsem měla, 

narušil, už jsem to časově nezvládala. A to jsem špatně nesla, Helenka 

mi moc chyběla. Zůstala mně spousta krásných vzpomínek s tím, že se 

jednou sejdeme v tom pravém domově. 

Dalo by se toho ještě mnoho napsat, ale to jsou už hodně osobní 

vzpomínky, a tak ať to už zůstane… 

Eva Hasmandová 

 

O Klvánkových by se dal napsat román. A to přesto, že toho moc 

nenamluvili. Zvláště teta. Pokornější ženu jsem snad ještě neviděl. Nikdy 

se nechvástala, jak umí vařit, kde všude byla a jak ovládá francouzštinu. 

Nepamatuji se, že by někdy někoho kritizovala. Vystupovala tiše a 



naprosto nenápadně. Kromě krásných vzpomínek na ni zbyla parková 

výzdoba, která dodnes obklopuje sborovou budovu. Vedle jehličnatých 

stromků tu vysazovala i záhony růží. Její život si vybavuji s jejich 

nádhernou vůní… 

Strýc, který ji ve 

svých kázáních často, 

a v dobrém 

vzpomínal, to už bylo 

jiné kafe. Moje 

matka, jeho 

vrstevnice, o něm 

říkávala, že byl ve 

svém mládí velice 

vážný. I ve svém 

zralejším věku, kdy nám bylo dopřáno jej vidět zblízka, to tak možná na 

první pohled vypadalo. Člověk ale brzo poznal, že vedle hlubokého 

promýšlení věcí oplývá i značnou dávkou humoru. Ten nebyl průsvitný, 

ale skrytý, skoro až rafinovaný. Ne každý mu proto mohl rozumět. 

V době jeho úřadování ve funkci kazatele začala generální rekonstrukce 

původní sborové budovy, doplněná o přístavbu vlastní modlitebny. 

Dobové snímky jej představují v montérkách a s pracovním nářadím v 

ruce. Klasického faráře nepřipomínají ani náhodou. Běžnou klasiku 

nepřipomínaly ani jeho promluvy. Nejvíce skloňovaným slovním 

spojením bylo Království Boží. Tato dvě slova snad nechyběla v žádném 

kázání. Často citoval Kostnické jiskry a uznávaného teologa Hromádku. 

A ještě častěji veřejně prezentoval svá životní pochybení. Tetička 

Mročková, která přišla z katolického prostředí, mu jednou v mé 

přítomnosti řekla, že by to neměl dělat. Že byla z kostela zvyklá ke knězi 

vzhlížet a on ji tento návyk tak trochu kazí. Ať už to bylo jakkoli, nikdo 

asi nepopře, že centrem jeho úvah nebyl on sám, dokonce ani církev, 

kterou reprezentoval, ale výhradně osoba živého, zmrtvýchvstalého 



Ježíše Nazaretského. 

Snad o tom svědčí i 

kovové symboly v 

průčelí modlitebny, 

které byly zhotoveny na 

základě jeho návrhu. 

Strýc Klvánek, jak jsme 

mu říkali, nebyl žádný 

zapšklý pecivál, ale dost 

často s námi vyrážel do 

přírody. Svatka 

Balážová si možná 

vzpomene, jak jsme s 

ním jednou o 

Velikonocích brodili 

sněhem na Velký 

Javorník, Hanka 

Jančová, Lidka 

Kovářová, jeho dcera 

Elenka a jejich vrstevníci 

snad nezapomněli na 

jím organizovaný přechod Nízkých Tater, polovina sboru na noční i denní 

pěší přesuny k Lautnerovým a Alenka Řádková na prázdninový tábor v 

Sučanech, kde padla do oka svému budoucímu partnerovi Pavlovi. 

Mládežnická kronika se také zmiňuje o strýcově významném jubileu. Ve 

společnosti tehdejší Dany Hurtové, jíž bylo třiadvacet, slavil šedesátku. 

Díky svému mladistvému vzhledu i vystupování obdržel čestný titul Starý 

mládenec. Oba dva pak dostali, jak bývalo tehdy zvykem, hobla. 

Třiaosmdesát zdvihů, tomu se říká pořádná makačka! Ještě, že už bylo 

po sobotě... 



Vzpomínek, které vybublávají z hlubin času, je mnohem, mnohem víc. 

Klvánkovi se do našich srdcí zapsali velice hlubokým písmem. A při jeho 

pročítání prosakuje do současnosti přívětivá vůně starých časů. Teta nás 

opustila v sedmadevadesátém, strýc o dva roky později. Naštěstí, v 

naději. Na co? Na Boží Království! 

Franta publikán Tomanec :-) 

 

Teprve, když prohlížím "dobové " fotografie, mi naskakuje spousta 

vzpomínek. Hlavně na tetu Klvánkovu.Teprve s odstupem času si 

uvědomuji, jaká to byla osobnost. Asi byla velmi trpělivá, nevzpomínám 

si, že by na někoho byla nepříjemná. Vyzařoval z ní klid. Ikdyž to, pokud 

vím,neměla v životě lehké. Narozená na Slovensku, studovala ve Francii 

a po roce 1948 se musela vrátit zpět. Francouzština jí byla bližší než 

čeština. Domluvily jsme se, že k ní budu chodit na lekce francouzštiny a 

Elenku budu učit trochu brnkat na klavír. Těšila jsem se, že ji určitě 

"oslním" spoustou slovíček, které jsem se jako věčný samouk naučila. 

Ale tady jsem narazila. Teta Klvánková mi velmi laskavě, ale 



nekompromisně opravovala výslovnost skoro u každého slova. Na 

některé detaily nestačil ani můj tzv. "hudební sluch". Možná by tomu 

rozuměli dnešní studenti, které učí "rodilí mluvčí" Škoda, že jsem to 

nevydržela déle... Ale teta Klvánková byla taky velmi praktická kuchařka. 

To znamená - rychle a levně. A dostupné suroviny k tomu. Vzpomínám 

na jeden recept (poměry surovin si musíte domyslet) 

Bramborovo - pohankový nákyp. Uvaříme brambory a pohanku (každé 

zvlášť), smícháme, rozmačkáme, přidáme česnek,majoránku příp. jiné 

bylinky, vajíčka(podle množství 1 -2), někdo možná i trochu uzeniny, 

mletý pepř a kmín. Vymastíme příslušně velký pekáček (pořádně), 

naplníme a dáme péct. Jako přílohu nějaký salát, příp. okurky. 

Samozřejmě, fantazii se meze nekladou, možná si všechno už taky dobře 

nepamatuji. Taky si vzpomínám na sýrové pečivo, které jsme vyráběly 

na nějakou sborovou "párty". A co říct závěrem? Možná teprve díky 

starým fotkám si vzpomínáme na spoustu drobných zážitků, které jsme 

s některými lidmi prožili... 

Zdenka Pimková 

 
Na tetu Klvánkovou i na „ strýce Klvánka“, tak  jsme jim mi mládežníci 

říkávali – vzpomínám velice ráda. Teta byla velice hodná „sborová 

máma“. Uměla vyslechnout, potěšit, povzbudit. Na tetu se mi pojí jedna 

taková událost. Často jsem kašlala – to bylo ze znamení, jak mně babička 

poznala, že jdu k ní po chodbě v pečováku, že slyšela můj kašel. Když 

jsem se svěřila tetě Klvánkové, co mě trápí – mívala jsem s tím problémy 

i ráno i večer před spaním – řekla mi: „ Až příjdeš příště do sboru, dám 

ti německé bylinky, uvidíš, to ti pomůže.“  Donesla a moc mi to pomohlo. 

Měla jsem ji moc ráda. Byla zlatá, tichá, nenápadná, ale velice statečná 

žena. 

A teď co se týká - „strýce Klvánka“. Úžasný človíček, výborný kazatel, 

který rozuměl mládeži. V Novém Jičíně mě křtil a 29.3.1981 nás – mně i 

Káju – sezdával. Na co u něj vzpomínám, byly to kolikrát takové malé 



střípky -  například ve svém kázání často říkával  slovo JO. No a my, 

mládežníci, kterým ještě teklo mlíko po bradě a nevěděli jsme někdy, co 

roupama provádět, mnozí v kázání na papír dělali čárky, kolikrát to slovo 

řekl. Ale taky vzpomínám, že přišel za babičkou Janou Haindlovou do 

nemocnice, když jsme tam byli i my – celá rodina a babička celou dobu 

spala. Já tenkrát přijela z Třebíče, když měla naše Jana půl roku. Strýc 

Klvánek, když viděl, jak se snažíme babičku probudit, celou dobu tam 

bokem stál a 

říkal: „ Nechte 

ji v klidu,  

nechte ji 

umřít, nechte 

ji v klidu, 

nenuťte ji do 

ničeho.“ Pak, 

když se 

probrala, 

lékaři pořešili 

problém, 

který měla a  ještě byla u Luďka na plícárně 4 měsíce a tam i zemřela. 

Taky vzpomínám na to, jak měli pejska nějakého obyčejného vořecha, 

černého a říkali mu Čertík. Často pak říkával v kázání, že jestli někdo z 

jejich rodiny bude jako první v nebi, bude to právě jejich milý a moc 

hodný pejsek Čertík. Vzpomínám na Ellen – chytré a šikovné jejich 

poslední dítko v pořadí. Taky pamatuji, jak bratr Klvánek u hrobu babičky 

řekl větu: „ Neznám žádného člověka, kdo  by sestru Haindlovou neměl 

rád. Ona se neuměla uměle modlit, ale v modlitbách vyjadřovala to, co 

srdcem cítila.“ A měl v tom pravdu. Bylo to  tak. 

Ano, měla jsem je moc ráda a ráda na tuto rodinku vzpomínám, protože 

byli v mém srdci hodně, hodně hluboko a tam i zůstali........ 

Dana Klečková 



Cesta životem  Vlasty Kubičíkové    

9. března 1938 – 24. října 2021 (83 let) 

 

Vlasta Kubičíková, rozená Žárská, se narodila na Halenkově v Dinotici na 

kopci zvaném U Vrchovských 9. března 1938 manželům Veronice a Janu 

Žárským. Přišla na svět jako poslední z deseti dětí, které všechny přežila. 

Tři z nich  ale ani nepoznala, protože zemřely v útlém dětském  věku. 

Měla tedy tři bratry: Karla, Josefa a Františka. A tři sestry: Františku, 

Marii a Rozálii. 

Vyrůstala v zemědělství v dřevěné chaloupce na kopci a život na 

valašských kotárech nebyl snadný. Chudoba a tvrdá práce byla 

každodenním údělem. Přesto na ty léta mládí často a ráda vzpomínala. 

Jak chodívala bosa do školy, nebo jak uléhali spávat, když krajinu začala 

zvečera přikrývat tma, protože bylo potřeba šetřit petrolejem v 

lampách. Ještě jako malá pásávala ovce, krávy a starala se o 

hospodářství, chodívala pro vodu na vzdálenější místo zvané Bogárka.  

Rané dětství prožívala za války v úzkostech ze zvuků sirén z leteckých 

náletů, na což nerada vzpomínala. Pamatovala si, jak k nim za války 

chodili partyzáni, nebo jak       z vyprávění slýchávala, kdy jejího otce jako 

zběha z první světové války hledali šandáři u nich doma a on před nimi 

utekl, když vyskočil z okna. Nebo také jindy, když pro něho přišli a 

bodákama prohledávali seník, kde se ukrýval. Jen o vlásek jim unikl.  

Asi v patnácti letech odjela do Rýmařova pomáhat k bratrovi Karlovi a 

jeho manželce     s dětmi. Tam taky začala pracovat v obchodě jako 

prodavačka. Na Halenkov se už nevrátila, ale začala dojíždět na Jasénku 

ke své sestře Mariánce Valchářové, tenkrát Novosadové, kde už bydlela 

i její maminka Veronika po úmrtí otce. Ještě nedávno se jí vybavily 

vzpomínky, jak vlakem přijížděla až o půl noci na Vsetín a pěšky šla      na 

Jasénku. Tam zaklepala na okénko dřevěné chalupy a pak už jen 

zaslechla starého strýčka Novosada, jak volá: „Mařenko, běž otevřít, 

Vlastička přišla.“ Konstatovala,   že dnes by se na takovou cestu v noci 

už nedala... 



Vyrůstala ve věřící evangelické 

rodině, kde byla vedena k Pánu 

Bohu. Její rodiče       a dvě sestry se 

setkali s učením Církve adventistů 

s.d., a rozhodli se jej přijmout. Když 

byla maminka a dvě sestry před 

křtem, i ona, byť ještě třináctiletá, 

chtěla být pokřtěna také. Bylo jí v 

tom vyhověno.  

Jak šla mladá léta a začala 

navštěvovat vsetínský sbor církve, 

seznámila se tam s Jendou 

Kubičíkem ze Vsetína – Tataláků. 

Zprvu, když o ni začal projevovat zájem, odolávala. Důvodem bylo, že byl 

od ní o 13 let starší a byl zemědělec a ona už do zemědělství nechtěla, 

protože dobře věděla, jak velká je to dřina. Přesto se ale v 19 letech za 

něj provdala. Odstěhovala se na Tataláky, kde pro ni začala další etapa 

života. Jan už postupně začal přebírat hospodářství od svých rodičů a 

Vlasta si rychle zvykla na podmínky, které znala z Halenkova. Rok po 

svatbě se jím narodila dcera Jaruška a za dva roky syn Jeňa a za dalších 

dvanáct let poslední syn Milan.               

Po posledním porodu to s jejím zdravím vůbec nevypadalo dobře. 

Dostala bolestivý zánět nervů. Její blízcí měli o ni obavy a modlili se za 

ni. Velkou pomocí při péči      o malého Milánka byla čtrnáctiletá dcera 

Jaruška a stařenka Veronika, kterou si vzala k sobě na Tataláky a 

doopatrovala ji do posledního dne jejího života. 

Život na hospodářství si Vlasta zamilovala. Na každodenní, tenkrát jen 

ruční dojení krav, na ni ve chlévě čekávaly až čtyři kusy dobytka. Výroba 

domácích produktů z mléka, jako máslo a tvaroh, měla také na starosti 

ona. Dokonce i v nedávném pozdním věku, kdy měla přístup k 

domácímu mléku, využívala tuto příležitost, aby ho ještě zpracovala, jak 

byla zvyklá a jak to vždy s láskou dělávala. Nejen práce ve chlévě, ale i 

sezónní práce na poli, jako bylo sušení sena, žně, sklizeň řepy nebo 



zemáků, brala s fortelem sobě vlastním. Protože ale bylo práce hodně a 

ještě nebylo tolik zemědělské techniky, chodívali pomáhat na Tataláky 

ochotní pomocníci, hlavně z řad příbuzných. Byla to krásná léta, kdy si 

lidé vzájemně víc pomáhali a byli si hodně blízcí. I při těchto společných 

činnostech bývalo hodně legrace a zážitků,       na které se vzpomíná 

dodnes. 

 
Jak šly roky, dcera Jarmila se vdala a odstěhovala za manželem do 

Hošťálkové.      Syn Jan převzal hospodářství a oba rodiče, hlavně otec 

Jan mu byl starostlivou pomocí do posledních let života, kdy mu síly 

stačily. 

Vlasta ovdověla před 18 lety a těžce nesla toto osamocení. Dostavilo se 

záhy hematologické onemocnění, kde už nebylo možné se obejít bez 

léků. Také si v průběhu života prošla různými zdravotními problémy, nad 

kterými s Boží pomocí vždy vítězila. 

I když opustila práci v zemědělství, dále se se zálibou věnovala své 

zahrádce a do posledních chvil, kdy ještě měla síly, ji obdělávala a 

pěstovala zeleninu. Těžce nesla, když si uvědomila, že už tuto činnost 

nezastane a musí ji opustit. 



Také byla dobrou hospodyňkou a především pečení frgálů bylo její 

oblíbenou aktivitou. Dbala na to, aby byly takové, jaké mají být, a těšilo 

ji, když všem chutnaly. 

Velkou radostí ji byly vnoučata a pravnoučata, ze kterých se těšila a měla 

vždy radost z jejich návštěvy. Dočkala se šesti vnoučat a osmi 

pravnoučat. Velkou starost ji dělala těžce postižená pravnučka Amálka, 

kterou také nesla na svých modlitbách. Byla vděčna za každou návštěvu, 

nejen z rodiny, ale i sousedů a přátel. 

V posledních letech začala mít problémy s pamětí. Přestože si dobře 

pamatovala, co se odehrálo 

před lety dávno minulými a 

jmenovala různé lidi a situace, 

ztěžka si už dokázala 

vzpomenout na to, co se stalo 

před několika okamžiky. Svůj 

handicap si plně uvědomovala 

a trápilo ji to. I tak ji stále na 

srdci leželi její nejbližší, na 

které myslela, za které se 

modlila.  

Návštěvy v lékařských 

ordinacích ji v poslední době už 

unavovaly. Přesto při otázkách 

lékařů jak se jí daří většinou 

odpovídala, že dobře, jen 

kdyby těch let bylo míň… 

Několik posledních dnů více 

pociťovala slabost a únavu. 

Minulou sobotu se tento stav natolik zhoršil, že musela být předána do 

rukou lékařů. Přes veškerou jejich snahu ji prodloužit život, to ale už 

nebylo možné. V neděli večer tiše umírá ve zlínské nemocnici v 

požehnaném věku 83 let, a to jen ve vedlejší budově, kde před osmnácti 

lety zemřel její manžel. 



Její život se naplnil, dozrál. Byla milující manželkou, maminkou, babičkou                  

i prababičkou. Byla aktivní křesťankou a měla ráda společenství věřících, 

které pokud mohla, pravidelně navštěvovala. Milovala život, milovala 

lidi, milovala Pána Boha.  

Že jste ji měli rádi i vy, jste už mnozí dokázali nejen svou přítomností na 

rozloučení, ale i upřímnými slovy ve vyjádření soucitu, ať telefonicky, 

nebo písemně, kde opakovaně zaznívala slova, že vám bylo v její 

přítomnosti dobře. Vážíme si toho a děkujeme za ni.     

Usnula ve víře, která ji nesla celým životem. Ve víře, že bude vzkříšena 

pro věčný život, kde se setká nejen se 

svým Spasitelem - Ježíšem Kristem, 

ale i svými milými, kteří jí předešli a 

těmi, kteří zde musí zůstat a velmi 

moc si přejí, aby toto setkání bylo už 

brzy.  

V neděli u jejího nemocničního lůžka 

bylo umožněno blízké rodině se s ní 

rozloučit. V pronesené modlitbě 

mimo jiné zazněla slova, která už 

nejspíš nevnímala. Slova,  že ona je 

tou, která už to vyhrála. Vyhrála život 

věčný, protože si víru zachovala a 

svou pouť života dokončila. 

Velmi moc si přála, aby v posledních chvílích svého života dlouho 

netrpěla a nemusela zůstat odkázána na pomoc druhých. To se jí splnilo.  

Také si přála, až jednou odejde, aby se znovu setkala na nové zemi se 

všemi, které tolik milovala, ať ty kteří ji předešli, ale také ty, kteří 

zůstanou. 

Nakolik se jí tohle přání splní, záleží do značné míry na nás... 

 

Milan Kubičík 

 



Vlasta sice nikdy nebyla členkou meziříčského sboru, ale každý, kdo v 
něm aspoň nějaký čas pobýval, dobře ví, o koho se jedná. Potkával jsem 
ji od útlého dětství, tedy v době, kdy ještě nebyla Kubičíková, ale Žárská. 
Její valašský původ dost dobře nešlo utajit. Nejen kvůli neposkvrněnému 
nářečí, ale také díky jejím nedostižným frgálům. Pokud jsem se v nějaký 
všední den přetáhl přes Tataláky, nikdy ji nebylo vidět posedávat. Buď 
šermovala vidlema, nebo kmitala kolem plotny či dobytka. Svůj kladný 
vztah ke zvířatům opakovaně dokazovala svou účastí na populárních, 
valašskou Adrou pořádaných Pochodech šílených krav. Díky starostem o 
vlastní krávy ale nemohla absolvovat vlastní trasu, a tak se i se svým 
partnerem Jendou pravidelně objevovala na startu či v cíli. A to k velké 
nevoli svého distingovaného švagra Karla, který zmíněnou akci velice 

důrazně 
kritizoval. 
 
S odchodem 
Vlasty Kubičíkové 
mi vyšuměla 

poslední 
připomínka 
původního 

vsetínského 
sboru. Patrně tam 
už nebude také 
nikdo, kdo se 

účastnil její svatby. Konala se v sále tehdejší Snahy, kde v onu dobu 
probíhala pravidelná sobotní shromáždění. Pamatuji si, že tento životní 
mezník pojali snoubenci smrtelně vážně a převážnou část obřadu 
společně probrečeli. Tím jejich fňukání patrně skončilo, protože od té 
doby jsem v jejich očích žádné slzy neviděl. Možná k tomu přispěla 
básnička složená svérázným kateřinickým poetem Janem Zubíčkem. 
Přestože jsem ji, coby desetiletý ogárek na svatbě recitoval zpaměti, v 
šedé kůře mozkové mi zůstala jen poslední sloka: „ A nakonec 
blahopřání - Ještě zdraví, dlouhý věk – Vzpomeňte, že vše to přál vám – 
Tomanec František :-)“ 



Sborová brigáda aneb lesk jako blesk 

 

Každým rokem se členové našeho společenství scházeli ke společnému 

úklidu modlitebny a přilehlých prostor. V době kovidové jsme od tohoto 

zvyku museli upustit, protože kromě 

prachu a roztočů by na nás mohl 

skočit i nějaký ten neřád virus. Až 

letos jedné listopadové neděle se 

začaly ke sborečku trousit postavy 

v pracovních úborech ověšené 

všelijakými úklidovými pomůckami, a 

bylo jasné, že úklid bude. 

V plánu jsme měli likvidaci prachu ze 

všech světel, nápisů nad kazatelnou, 

protřídění přemnoženého nádobí 

v kuchyňské lince a především umytí 

skleněné stěny modlitebny. Také 

bylo 

třeba – k nelibosti všelikého zpěvného 

ptactva – zlikvidovat jimi vyklované díry 

ve fasádě domu. To budou na jaře 

koukat! Před podzimními dešti bylo 

nutné taktéž vyčistit okapy a ořezat 

dlouhé větve ořechu zasahující až ke zdi 

domu. Nikoho nebylo třeba nutit. 

Každý se s horlivostí pustil do některé 

z činností. Naši bratři Petr, Pavel a 

Jindra s hbitostí veverek slézali žebřík 

nahoru a dolů. Franta zkrášloval barvou 

bránu, aby lákala okolojdoucí ke 

vstupu. Ivě, Simče, Zdence a Květě se 

hadry v rukou jen míhaly. Využita byla 



také technika – ten, kdo vymyslel vysavač na umývání oken, by zasloužil 

metál. S ním to šlo jako po másle. A 

protože „mentoring je důležitější 

než práce“, jak prohlásil bratr Láďa, 

kecal do všeho a všem . Práce se 

nám dařila. 

Hotovo bylo přesně v poledne. „Kdo 

nepracuje, ať nejí“ říkali svého času 

soudruzi. Z čehož plyne – kdo 

pracuje, ať si dá do nosu. A proto 

jsme se všichni společně s chutí vrhli 

na dýňovou polévku, a zákusek 

s kafíčkem. Bylo nám spolu dobře, a 

jak se říká – dobře nám tak . 

 

 



Jiří Veselý  *7.8.1938     2.11.2021 

Jiří Veselý se narodil 7. srpna 1938 v Brně. Přestože dětství prožil za války 
a jeho rodiče byli prostí, chudí lidé, označoval tu dobu za krásný čas. 
Jeho otec Josef byl nástrojář, matka Marie švadlena. Protože si koupili 
malý domek, potýkali se s dluhem a žili velmi skromně. „Ale základní 
potřeby byly vždy uspokojeny a k tomu přidávali hodně lásky. Takže 

moje dětství bylo 
úžasné.“ Přispěl k tomu 
i fakt, že bydlel na 
periferii Brna, v části 
Husovice, kde se v době 
jeho dětství stavěla 
železniční trať. „Byly 
tam tunely, řeka, jezy. 
Krásné prostředí pro 
klukovské hry.“  

Rozestavěný železniční 
tunel sehrál v jeho 
životě roli v posledních 
dnech války. Obyvatelé 

Husovic měli zprávy o tom, že se postupující Rudá armáda chová k 
civilnímu obyvatelstvu nevybíravě, až krutě, a tak si v tunelu vybudovali 
úkryt. „Byly tam palandy, dokonce na dvě patra. Ubytovaly se tam skoro 
celé Husovice. Právě tam jsme dostali zprávu, že se nám doma narodil 
bratříček. Tak jsme tam se sestrou šli a z protilehlé strany po nás někdo 
střílel. To byl obrovský zážitek.“ Nakonec jeho otec přivedl do tunelu i 
jeho matku s čerstvě narozeným miminkem. Jiří si pamatuje, že jeho 
bratříček v úkrytu silně křičel, což další obyvatelé nesli se značnou 
nelibostí. Nakonec ale vše dobře dopadlo. Brno bylo osvobozeno a 
Veselí se z tunelu vrátili do svého domku, ve kterém zanechali jen svou 
fenku. Dům byl obsazen ruskými vojáky. Seděli u stolu, na něm stála 
jejich fena a všichni vojáci ji krmili. „Ztloustla za ty dny tak, že pak 
nemohla chodit. Dostala rozedmu plic a my ji museli nechat utratit.“  



Rodinná známá seznámila Jiřího matku s Církví adventistů sedmého dne. 
Jejich víra zaujala i Jiřího. Přispěl k tomu fakt, že se dostal do 
společenství mladých lidí, kteří víru vyznávali. Jenže hlásit se k církvi 
znamenalo po roce 1948 velký problém. Komunisté tvrdě prosazovali 
svou moc a všichni lidé s odlišnými názory pro ně byli nepřáteli. Jiří to 
pocítil už ve škole. Tehdy se do školy i do práce chodilo i o sobotách. 
Jiřího matka zařídila, aby v sobotu do školy chodit nemusel. „Tehdy 
začala doba velkého nátlaku proti víře, proti náboženství. Zpětně jsem si 
uvědomil, že učitelé, kteří mi tu volnou sobotu povolili, měli větší strach 
než já. Báli se, že jim někdo vytře zrak tím, že umožnili takové 
náboženské excesy.“ Církev adventistů však byla poté zakázána a on se 
s jejími členy scházel tajně.  

Že mu víra bude způsobovat problémy, se ukázalo na střední 
průmyslové škole strojní, kdy mu ředitel řekl, že pokud nebude chodit 
do školy o sobotách, nemusí chodit už vůbec. V té chvíli sehrál zásadní 
roli Jiřího otec, který mu řekl, že má školu dokončit za každou cenu a až 
bude dospělý, může si 
dělat, co bude chtít. 
„Tatínek se adventistou 
nestal, ale nikdy mi ve víře 
nebránil. Já jsem uznal, že 
to, co říká, je rozumné. Tak 
jsem v sobotu do školy 
přišel. Ale tehdy jsem si 
uvědomil, že kompromisy 
nebudu moct dělat věčně.“  

Po ukončení průmyslové 
školy dostal práci v První 
líšeňské strojírně v 
oddělení konstrukce 
traktorů. Práce jej velmi 
bavila. Jeho nadřízený mu 
dokonce umožnil, aby měl 
kvůli víře volné soboty. 



Jistý ambiciózní mladý komunista zneužil benevolence nadřízeného. 
Udal ho za to, že věřícímu Jiřímu umožnil nechodit v sobotu do práce a 
dostal se tak na jeho místo. Následně zařídil, aby byl Jiří ihned odveden 
na vojnu, přestože původně dostal roční odklad. „Ty moje volné soboty 
mu posloužily k tomu, aby se dostal na místo šéfa. Komunistická strana 
tehdy takto zasahovala všude.“ Základní vojenská služba pro něj byla 
utrpením. Oznámil velitelům, že je členem Církve adventistů sedmého 
dne, a proto podle svého přesvědčení nemůže vykonávat rozkazy o 
sobotách. Prosil je, aby ho zařadili například mezi zdravotníky. „Když jde 
o službu lidem, o pomoc lidem, tak se to sobot netýká. Jako zdravotník 
bych o sobotách klidně sloužit mohl. Ale nechápu, proč bych měl o 
sobotách dělat otočky na pochodu či dřepy.“  

Stal se obětí šikany kolegů i nadřízených. Velkým překvapením pro něj 
bylo, když velitelé zavolali do posádky v Uherském Hradišti, kde sloužil, 
jeho rodiče. „Cílem bylo, aby mi to rozmluvili. Byl to těžký rozhovor, 
protože táta mi nebránil v otázkách víry, ale apeloval na cit. Ptal se, zda 
chci, aby měl syna kriminálníka. Já na to říkal, že nemohu jinak. Bylo mně 
divné, že maminka nereagovala, nezastávala se mě. Pak mně podala 
ruku a v ní byl složený papírek. Pak jsem si na něm přečetl, že slíbila, že 
nebude mluvit v můj prospěch.“  

Další den byl převezen před soud. Ten měl podivuhodný průběh. Jiří si 
po chvíli uvědomil, že advokát, který mu byl státem přidělen, ho ve 
skutečnosti nehájí, ale mluví v jeho neprospěch. Upozornil na to soud a 
prohlásil, že se chce hájit sám. „Nevím, kde se to ve mně vzalo. Byli 
překvapení, ale vzali to. Hájil jsem se tedy sám a v podstatě tím, že jde o 
mé přesvědčení, které chtějí zlomit. Ptal jsem se, proč ze mě chtějí 
udělat duchovního mrzáka. Vždyť jsem žádal, aby mě zařadili ke 
zdravotníkům, mohl bych sloužit. Když má někdo třeba kratší nohu, tak 
se to bere v úvahu. Ale když se někomu někdo snaží změnit charakter, 
není to vidět, ale ve skutečnosti je ho horší než ta krátká noha,“ 
vzpomíná na podstatu své obhajoby. 

Soud ho poslal na půl roku do vězení za neuposlechnutí rozkazu. 
Prokurátor se odvolal, tak mu byl trest zvýšen na dvanáct měsíců. 



Do vězení nastoupil v roce 1957. Většinu trestu strávil ve věznici v 
Opavě. Byl zařazen do pracovního oddělení, do kterého byli svezeni 
vězni z uranových dolů a dalších věznic, kteří byli odborníky na určité 
činnosti. „Byl tam technický ústav. Přišli na to, že lidé, které mají po 
různých kriminálech, jsou jim schopni vydělat peníze, když budou dělat 
to, co jim je vlastní. Tak tam sesbírali inženýry, různé doktory. 
Zaměstnali mě jako konstruktéra. Byl jsem u prkna, kreslil jsem pro 
různé fabriky, ale podepisoval jsem se místo jména jen číslem.“  

O pobytu ve vězení říká, že mu byl velmi prospěšný, protože se tam 
setkal s řadou zajímavých lidí. Velkou část jeho spoluvězňů tvořily 
vzdělané osobnosti s jasnými názory. „Byli tam vězni převezení z 
uranových dolů, a ti se chovali jako moji tátové. Já byl klouček. Nejhezčí 
část dne byla hodinová přestávka po obědě. Chodili jsme ve dvojici po 
dvoře o rozměru čtyřicet krát čtyřicet kroků. Ty dvojice se nesměly 
měnit. Jednou ke mně přiběhl chlapík z jiné dvojice, rubnul mě do zad a 
řekl, že se nemám hrbit. Že nemám za co, to ať se oni hrbí. Riskoval, že 
mu zarazí výhody, například návštěvu nebo dopis, jen proto, aby mě 
upozornil, že se nemám hrbit. Měli ke mně hezký vztah, to člověk vycítí.“  

Po ukončení trestu si musel znovu odsloužit celou dvouletou vojnu, 
tentokrát byl zařazen k pomocným technickým praporům. Znovu se 
setkal s šikanou a problémy kvůli své víře. Nakonec si však vojnu odbyl 
těžkými pracemi. Dělal kopáče při budování odpalovacích ramp pro 
rakety. 

Našel si místo soustružníka v Královopolských strojírnách v Brně, poté 
pracoval jako kontrolor hasicích přístrojů. Práce mu vyhovovala. Měl 
sice malý plat, ale podstatné bylo, že měl dostatek volného času. Ten 
věnoval práci pro Církev adventistů sedmého dne. Dělal různé akce pro 
mládež, byl laickým kazatelem. V šedesátých letech už byla činnost 
církve znovu povolena. Poté dostal nabídku působit v církvi 
profesionálně jako kazatel. Dálkově vystudoval bohosloveckou fakultu 
Komenského univerzity a získal státní souhlas. Ten musel mít za 
socialismu každý kněz, farář či kazatel, který chtěl veřejně působit. 
Znamenalo to ovšem, že byli pod dozorem církevních tajemníků, tedy 



státních úředníků, 
kteří měli dohled 
nad církvemi. Šlo v 
podstatě o kontrolní 
orgán ovládaný 
komunisty, který 
hlídal, zda církve 

nevystupují 
otevřeně proti 

komunistickému 
režimu. Jiří měl s 

církevními 
tajemníky co do 

činění, protože se v roce 1969 stal vedoucím sdružení všech sborů 
adventistů na Moravě. 

„Naše církev byla v roce 1959 znovu povolena, ale vždy byla politikům 
trnem v oku. Fungovalo to tak, že každý církevní tajemník chtěl mít 
jistotu, že nevznikne malér, proto strašili, vyhrožovali. Když jsem byl ve 
sdružení, dával jsem jim garanci, že to ukočíruju, že to bude v normě. 
Ale co vlastně věřící dělali protistátního? Akorát to, že byli věřící. To byl 
největší problém režimu. Vadilo mu, že věřící nejsou stádo, kterému 
stačí nadiktovat, jak žít, jednat. Jenže oni naopak mysleli samostatně. To 
byl problém.“ Bratr Jiří řekl, že děkuje Bohu za to, že jako mladý muž rok 
poznal kriminál, protože se tam naučil, jak v případech nátlaku jednat. 

V sedmdesátých a osmdesátých letech působil na Ostravsku, v Olomouci 
a řadě dalších míst na Moravě. Právě na Ostravsku bylo v sedmdesátých 
letech mnoho adventistů. „V celém tehdejším Československu jich bylo 
kolem deseti tisíc, ale právě na Ostravsku byla duchovní úroveň vysoká. 
Mnozí adventisté tam přišli pracovat na šachty, byla tam největší 
hustota sborů.“  

Když se podílel na výstavbě modlitebny v Olomouci, kontaktovala jej 
Státní bezpečnost. Označil to za velmi deprimující zážitek. „Nikdy jsem s 
nimi žádnou spolupráci nenavázal, přesto si mě čas od času snažili 



podat. Chápal jsem, že to souvisí s mou funkcí, že mají právo chtít ode 
mě informace. Ale díky tomu, že jsem ve vězení poznal, jak to chodí, 
nezaskočili mě.“  

S agenty StB absolvoval několik schůzek. Při jedné mu nabízeli za 
informace peníze. Když odmítl, začali mu je vnucovat. Protože právě 
kráčeli kolem řeky, vzal je a řekl, že když je nechtějí ani oni, ani on, hodí 
je tedy do řeky. „Chňapli po nich. Bylo vidět, jak se na ně třesou. Možná 
pak vykázali, že mi je dali a ve skutečnosti se rozdělili. Ale já jsem si čisté 
svědomí zachoval,“ říká. 

 

Bratr Veselý nikdy Státní bezpečnosti nesdělil nic, čím by někoho 
poškodil. „Snažili se rozdělovat a panovat. Ale já nic neříkal, pokud jsem 
nemohl říct něco dobrého. A oni o dobré nestáli. Já to bral tak, že i oni 
potřebují slyšet evangelium, aby mohli být spaseni. Tak jsem se jim vždy 
snažil říkat něco o víře.“ 



Po roce 1989 se naplno věnoval práci v církvi. Lidé tehdy byli velmi chtiví 
slyšet názory a myšlenky, které komunistický režim zakazoval naplno 
říkat. Nikdy nelitoval toho, že se víra stala pevnou součástí jeho života, 
ani toho, že mu v něm způsobila řadu problémů. Za nejhorší ovšem 
považuje, že problémy za komunismu měly i děti adventistů. Při práci v 
církvi se často setkával s tím, že se kvůli víře rodičů nedostaly na střední 
či vysoké školy. Týkalo se to i nejstaršího z jeho tří synů, který měl také 
potíže s přijetím na studium, a bylo mu to jasně zdůvodněno tím, že je 
synem kazatele. Z toho všeho si však Jiří odnesl jeden jediný závěr, 
kterým se celý život řídil. Vyjadřuje ho touto větou: „Podstatné je to, že 
se vždy vyplatí důvěřovat Pánu Bohu a on to nakonec zařídí.“ 

převzato z www.pametnaroda.cz 

Vzpomínka na br.Veselého 

Téměř všichni jsme znali bratra Veselého jako kazatele, který jednou za 

čtvrtletí navštívil náš sbor s kázáními, která každého z nás přinutila 

hluboko přemýšlet o tom, co právě slyšel a konfrontovat to s tím, co 

slýchával v minulosti. Snažil se nás vyprovokovat k tomu, abychom se 

nespokojili s černobílým viděním adventních pravd, ale abychom se 

vnořovali do biblických pravd hlouběji a hlouběji a hledali pravý význam 

apokalyptických proroctví.  

Mnozí členové našeho sboru znali br. Veselého i z dřívější doby, kdy byl 

nejdříve hospodářem a později předsedou Moravsko-slezského 

sdružení. V roce 2000 se přestěhoval do kazatelského bytu ve Frenštátě 

pod Radhoštěm, aby tam strávil léta důchodu, a právě odtud nám občas 

přijížděl do Valašského Meziříčí rozdělovat duchovní pokrm.  

Kromě setkání křesťanského domova jsme se pravidelně s Jirkou 

setkávali i v mnohem menším kruhu sborových přátel, jak u nás, tak u 

někoho jiného. Letní sobotní odpoledne jsme trávili ve stínu pergoly, 

pochutnávali jsme si na dobrůtkách, které připravily sestry hospodyňky, 

a které vždy obohatil svým věnečkovým pozdravem i br. Kulig.  Žel, že 

v covidové době už „Erišek“ na setkání nechodil. Kromě přijímání 



tělesných darů jsme diskutovali i různá duchovní témata. Jiří vždy 

obohatil naši diskusi osobními zkušenostmi z mládí, z duchovenské 

práce nebo z období, kdy režim všemožně potlačoval náboženské 

aktivity. Vzpomínám si na příběh jednoho upřímně věřícího Roma, který 

uvěřil a nechal se pokřtít, ale hlavně na jeho dlouholetý duchovní zápas 

s pokušeními, která každého z nás obklopují. Jiří vystupoval vždy jako 

skromný člověk, vhodně se zapojoval do diskuse a dokázal ji obohatit 

věcně i humorem.   

Je tu ještě jedna vzpomínka, o které bych se rád zmínil. Týká se diskusí 

v rámci sobotní školy. Úkol sobotní školy lze probírat striktně podle 

předlohy, ale i úplně volně. V prvním případě jsou otázky i odpovědi 

dané předlohou úkolu. Někomu to vyhovuje, někomu ne. Minimálně 

však platí, že daný rámec je současně kritériem pro posuzování našich 

odpovědí, zda se nevymykají z daného rámce.  V druhém případě se 

učitel i diskutující řídí danou předlohou pouze okrajově. V závislosti na 

osobním nasměrování diskutujících se při probírání úkolů můžeme 

setkat s různými typy odpovědí. Od citací biblických textů, poznámek 

v úkolu, nebo ze spisů ducha prorockého až po vlastní, mnohdy 

uvolněné názory. Nezřídka můžeme být svědky toho, že se ze sobotní 

školy stane názorové bitevní pole. A právě k tomu se vážou mé 

nejdůležitější vzpomínky na Jirku Veselého. Po kontroverzních 

odpovědích dokázal jasně zformulovat biblickou pravdu. Jeho odpověď 

často ukázala, že správný není ani ortodoxní ani liberální pohled a 

postoj. Právě pro tuto jeho vlastnost jsem pravidelně na svých ranních 

procházkách vysílal přímluvnou modlitbu, aby mu Bůh dával neustále 

jasnou mysl, aby mohl být duchovním pilířem frenštátského sboru.  

Jiří Veselý bude bezesporu nejvíc chybět svým synům a jejich rodinám. 

Bude ale chybět i nám spoluvěřícím a přátelům, s kterými příležitostně 

trávil společné chvíle. Bude nám chybět jeho jasný duchovní pohled na 

otázky víry i praktického křesťanského života.     

Ján Petrovič 



Modlitební týden 2021 

Stejně jako každý rok, i letos jsme byli při ohlašování modlitebního týdne 

překvapeni – to už je rok, co jsme se naposledy scházeli? To to uteklo. 

Se zájmem si každý z nás prohlédl přednášky s tématem – Poselství tří 

andělů a poslání církve. Otázky ne právě lehké a stále diskutované. Na 

mysl nám přišlo kázání bratra Jirky Veselého, které měl v našem sboru 

16.října (pár dní před svým ůmrtím) právě na toto téma a byli jsme za 

ně opětovně vděčni. Umožnil nám vnést do problému možná trochu více 

světla a usnadnil nám pochopení některých skutečností.  

Kvůli obtížnosti tématu jsme se rozhodli, že se při studiu zaměříme na  

otázky, které se věnují Boží lásce, úctě k našemu Stvořiteli a evangeliu 

jako radostné zprávě o naději pro tento svět. Rozvrhli jsme si, u koho se 

v ten či onen večer 

sejdeme a budeme 

společně studovat 

a modlit se. 

Postupně jsme 

navštívili Pimkovi, 

Donovi, Chárovi a 

půvabný vodní 

mlýn v Mikulůvce, 

kam nás pozvala 

sestra Svaťka. 

Studium bylo jen úvodní částí večera, nejdůležitější byly modlitby za 

všechny potřebné, nemocné, osamocené, za sbor, církev, státní 

představitele i každého jednotlivce. Neboť jak nás vybízí náš Pán: „Z 

naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí.“ 

Řím 12, 12. Příjemným završením každého setkání bylo vždy 

pohoštění, u kterého jsme se sdíleli, rozebírali ještě probrané téma 

a radovali se ze společně prožitého času.  

Iva Chárová 



Dvě zkušenosti s pomocí z Potravinové banky 

 

Koncem října, jednoho pátečního dopoledne jsem vezla potraviny jedné 

mamince samoživitelce. Je to maminka, která pomáhá i jiným 

maminkám samoživitelkám. Přijela jsem tam a ona byla venku se svými 

vnoučátky, které má v péči. Když viděla, co jsem ji mohla díky 

Potravinové bance přivézt, byla úplně dojatá. Říkala mi, že se do dvou 

do rána modlila, neboť veškeré peníze, které měla, musela použít na 

nájem a doplatky za energie. Modlila se za jídlo pro své děti a vnoučata. 

Pán Bůh ji v noci naplnil pokojem a ujištěním, že se o ni postará.  

 

Druhá maminka samoživitelka také děkovala, že díky potravinám, které 

od nás dostává, mohla ušetřit na doplatek nájmu, který dlužila.  

Díky Pánu Bohu, že On vede, chystá příležitosti, dává sílu, abychom 

mohli nést břemena jedni druhých, aniž bychom to mnohdy vůbec tušili. 

 

Výzva na vánoční čas 

 

Opět se na vás, milí sourozenci, přátele, mládeži i děti, obracím s výzvou 

připravit dárek s osobním dopisem pro lidi bez domova. Mnoho z nich 

se postupně obrací k Pánu Bohu, zakouší Boží doteky, přiznání, modlí 

se… Někteří letos zemřeli, ale stihli odevzdat svůj život Bohu. Přála bych 

jim, aby tak třeba i skrze dárky a dopisy od nás mohli cítit teplo Boží 

lásky. 

Kdo by tak cítil v srdci touhu udělat těmto lidem radost, může jim 

připravit ponožky, toaletní potřeby, trvanlivé potraviny, pro muže 

spodní prádlo, rukavice, čepky…. Opět poprosím o případné označení, 

zda se jedná o dárek pro muže či ženu. 

Kdo by případně chtěl potěšit např. maminky samoživitelky s dětmi, tak 

je možné taky. Velkou radost jim dělají prací prostředky, šampony, 

mýdla, dobrůtky pro děti… 

Pokud byste chtěli být u předání těchto dárků, je to možné. 

Moc vám za to ze srdce děkujeme. 



Stejně tak, kdyby některá z našich šikovných sestřiček chtěla něco 

napéct, můžeme potěšit i obyvatele domovů pro seniory, případně i 

personál, kterému to mnohdy udělá ještě větší radost než klientům 

samotným . 

„Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdal 

slávu vašemu Otci v nebesích…“ 

Lidka Obadalová 

 

 

 

ČTVRTSTOLETÍ ADRY VALMEZ 

miniserál na pokračování, dokončení 

 

S balíčky do Mostaru , Vánoce 1995 

Předposlední díl reportáže o první humanitární aktivitě valašské Adry, 

směřované do hercegovského Mostaru, vyšel v květnovém čísle 

sborového bulletinu. Protože se finále zmíněné akce odehrávalo na 

prahu vánočního času, dokončení seriálu přichází na řadu právě teď, 

v době Adventu. Připomeňme si ve stručnosti obsah minulých dílů: 

Na podzim 

roku 1995 

oslovila 

začínající 

meziříčská 

Adra bezmála 

padesát 

základních a 

středních škol 

s návrhem 

připravit co 

nejvíce 

dárkových balíčků pro děti z válkou postižených oblastí někdejší 



Jugoslávie. Výzva se setkala s nečekaným ohlasem a tak mohl plně 

naložený kamion s vlekem vyrazit na dalekou cestu. Výprava musela 

cestou řešit nejrůznější problémy, až se přes Chorvaty zpustošenou 

Srbskou Krajinu dostala v předvečer vánoc do totálně rozmláceného 

Mostaru. Zatím uveřejněná část končí vzpomínkou na večerní procházku 

mezi ruinami zničených domů a následným zatčením na policejní stanici. 

Následující řádky navazují na situaci po propuštění adráků na svobodu: 

 

Mírně rozechvělí se vracíme na základnu. Řidič kamionu a ředitel české 

Adry se mezím stačil převtělit v kuchaře. Na plynovém vařiči už bublá 

hrachová polévka, ke které později přibudou špagety a další dobroty z 

našich přibalených zásob. Po třech a půl dnech konečně teplé jídlo! 

Lezeme do spacáků a zaléháme. Někdo do auta, někdo na stůl a někdo 

na krabice s vánoční čokoládou. Vzdálené štěkání střelných zbraní se v 

kratších či delších intervalech ozývá celou noc. Snažíme se věřit, že 

pochází za slepých nábojů. Dnešek, jak už bylo předesláno, by měl být 

na celém rozlehlém bojišti vůbec prvním mírovým dnem. 

Je ráno 22. prosince a venku docela slušně prší. K zaparkovanému 

kamionu by měli přijet zástupci šesti mostarských škol pro balíčky z 

dalekého Valašska. Ti, z druhé strany řeky, se samozřejmě nedostaví. Až 

po návratu k nám přichází zpráva, že ani muslimské děti nepřišly zkrátka. 

Byla pro ně předem odložena poměrná část a jedné temné noci tajně 

dopravena na druhý břeh. Hádáte, kým? Samozřejmě, oním adrákem, 

který byl za svoji nestrannost už třikrát za mřížemi. A naposledy právě u 

Muslimů… 

U zadní části pomalovaného mercedesu se začínají houfovat dodávky, 

osobáky i šéf sociálního úřadu, ale mohutné zadní dveře nejdou za 

žádnou cenu odemknout. Možná nastříkaná špína, spíš ale pokus o 

vloupání. Nakonec se musí rozšroubovat a vysadit z pantů. Každá škola 

dostává určitý počet balíčků daný adekvátním počtem žáků. Je to 



smutné, ale na všechny se stejně nedostane. Vlastní předávání 

jednotlivým dětem už necháme na učitelích. 

Aniž bychom to předem někomu oznámili, do nejbližší školy se jedeme 

osobně podívat. Děcka jsou rozdělena do vánočně vyzdobených tříd a 

pro dárky si na vyzvání přichází k tabuli. Zdají se o poznání vystrašenější 

než ta naše, válkou nepoznamenaná. Učitelé jsou neobyčejně milí a 

nepřestávají nám děkovat. Dva dny před Štědrým dnem prožívají velký 

svátek. Během tří roků válčení nebylo na něco takového ani pomyšlení. 

Dostáváme tzv. „zahvalnici“, nebo-li děkovnou plaketu a vracíme se k 

vyprázdněnému autu. Ještě dlouho poté kolem kamionu pobíhají 

usměvaví školáci i se svými balíčky. Přepadá nás zvláštní pocit blaha, na 

který asi jen tak lehce nezapomeneme. 

Zbývá nám 

ještě nějaký 

čas, a tak 

přepadáváme 

úplně největší 

mostarskou 

školu. Přítomni 

jsou v ní i 

školáci z 

budovy, která 

stála v bojové 

linii. Ze země ji 

smetly dělostřelecký granáty. Do vzdělávacího zařízení, kam jsme 

zavítali, dnes chodí asi 1 300 dětí. Nejméně tři z nich přišly během války 

o život. Příjemná zástupkyně ředitele, která uprchla z obleženého 

Sarajeva, umí docela obstojně rusky. Říká, že i tato škola byla zasažena 

dvěma granáty, ale opravu už stačila zrealizovat Evropská unie. 

Navštívíme postupně několik tříd. Děcka jsou šťastná a vystrašená 

zároveň. Spoustě z nich chybí někdo z rodičů. Některým dokonce oba. 

Také tady jsme svědky nepřetržitého děkování a stejně jako na minulé 



škole, i tady od vedení přebíráme děkovnou plaketu, chcete-li 

„zahvalnici“. Paní zástupkyně nám klade na srdce, ať všem, kteří se na 

akci podíleli, předáme projev její hluboké úcty. 

Na tuto školu nás doprovází místní rodák, který se proti své vůli musel 

účastnit probíhajících bojů. Dali mu do ruky pušku a poslali jej stavět 

bunkry z pytlů s pískem. S hrůzou v očích přibližuje své setkání s 

nesmyslnou válkou. Plazil se po boku, za sebou tahal pytle a třicet metrů 

od něj byli po zuby ozbrojení protivníci. „Zvednout trochu hlavu, 

znamenalo zemřít, bylo to příšerné,“ říká rozechvěle a po tvářích mu 

stékají slzy. „Já jsem ale nikdy, opravdu nikdy nevystřelil,“ dodává tiše a 

tupě se zahledí do neznáma. 

Jsme zpátky u skladu Adry. Budova zůstala během bojů jakoby zázrakem 

nepoškozena. Z vedle stojícího domu zbyly jen trosky, které pohřbily 

jednu ženu. Setkáváme se tady s poslední várkou školáků, kteří s 

deštníky a našimi balíčky putují do svých domovů. Žurnalista Jura Kopáč 

je zkouší fotografovat. Jeden ze snímků se o pár dní později dostane do 

jednoho respektovaného celostátního deníku. Dokonce na jeho první 

stranu! 

Je pátek, něco po poledni. Naskakujeme do prázdných aut a z míst, kde 

měla donedávna hlavní slovo smrt, startujeme k domovu. Kousek nad 

Mostarem míjíme u malé vesnice hřbitov, který musel být o polovinu 

rozšířen. Kolem něj se trousí děcka s taškami. Odnášejí si domů vánoční 

dárky od valašských kamarádů a čokoládové adventní kalendáře od 

meziříčské firmy Global Glóza. Teplo u srdce se mění v tichý proud díků 

směrovaný k šedivému nebi nad námi. Za těch pár slziček radosti, které 

dnes ukáply do slzavého údolí.  

Pomalu se stmívá. Je pátek a vyznavači šabatu právě vplouvají do 

sváteční atmosféry. Nás ale tmavnoucí nebe znovu vrhá do kraje, jímž 

se prohnala smršť lidské nenávisti. Dlouhé desítky kilometrů nevidíme 

žádné světlo ani jakýkoliv náznak života. Reflektory ozařují zase jen ty 



smutně ohořelé pozůstatky někdejších obydlí. Všude kolem jen tichá, 

mrtvolně tichá noc… 

Za necelých čtyřiadvacet hodin už sedím v brněnské modlitebně na 

Olomoucké ulici a spolu s novinářem Romanem Vernerem poslouchám 

písničky o narození Zachránce. Vnímám je na kulise čerstvých vzpomínek 

z krajiny zmaru. Zhasíná světlo a zpívá se „Tichá noc“. Ta dnešní je ale 

naprosto jiná než ona minulá. Blikají tu desítky svíček. Rozhořívají se 

plamínky naděje na zemi beze stínů… 

Převalí se Vánoce, Silvestr i Nový rok, ale akce „Balíček“ není zdaleka u 

konce. V denním tisku se objevují kratší či delší články. Hanácké noviny 

otisknou kromě vlastního textu černobílé fotografie Jury Kopáče, 

Učitelské listy příspěvek Bedřicha Jeteliny, meziříčský Obelisk zveřejní 

přepis mého cestovního deníku a rozsáhlá reportáž Romana Vernera 

stačí na bezmála celou víkendovou přílohu ve Zlínských novinách. 

Bedřich, který za všechno může, dává s Milanem Kubičíkem dohromady 

videonahrávku, Jura Žwak děkovnou plaketu a Petr Chára zajišťuje ve 

Sklenářství Sezima její bezplatné zarámování. Obojí se později dostane 



ke všem, kteří se nějakou měrou na neobyčejně úspěšném podniku 

podíleli. (Na jednu takovou relikvii jsem narazil ještě koncem roku 2019. 

Visí na čestném místě u Jelínků.) 

Koncertem vše začalo, koncertem vše také končí. 17. března se na 

prknech největšího meziříčského sálu opět objevují zástupci 

kroměřížské Konzervatoře P.J.Vejvanovského, kterým úspěšně 

sekundují jejich mladší kolegové z místní Lidové školy umění, mezi nimi 

i nám všem známá Jitka Škrlová. Slušně zaplněný sál rozezvučí také tóny 

kytar, basy a violoncella v podání rodinné trojice Krutílkových, jakož i 

dalších Dlouho Dřímajících Talentů, kteří před čtvrt rokem brnkali na 

předvánočním startu na promrzlém náměstí. 

Většina přítomných má možnost konečně naživo spatřit i 

nezapomenutelného moderátora Jindru Motýla z Rádia Apollo a ředitele 

české Adry Rudu Reitze. V předsálí jsou vystaveny fotografie a z televizní 

obrazovky probleskuje zmiňovaný videodokument z adrácké dílny 

Milana a Bedřicha. Samozřejmě se vybírá i vstupné. Jeho výtěžek je 

věnován Krizovému centru dětí a mládeže ve Valašském Meziříčí. 

Premiéra čerstvě 

zrozené valašské Adry se 

tak stává minulostí. 

Nebyla to žádná One 

Man Show, ale dílo 

bezmála tří tisícovek 

dobrých lidí. A v první 

řadě onoho 

Neviditelného, který je 

dokázal sladit do 

jednoho harmonicky znějícího akordu lidské solidarity. „Správně vidíme 

jen srdcem“, tak znělo motto celé akce. Skutečnost ukázala, že je to 

pravda pravdoucí... 

František publikán Tomanec 



Písničky s příběhem 

Čas kupředu rychle kvapí 

písnička s příběhem a vzpomínkou na Jiřího Veselého 

 

 

Zrození následující písničky nemá na svědomí jistý rozporuplný autor, 

který v posledních číslech bulletinu pravidelně okupuje předposlední 

stránky, ale jeho vrstevník Mirek Škrla, zvaný Bob. Došlo k tomu někdy 

v polovině šedesátých let, kdy brýlatý chasník s knírkem atakoval 

vytoužený mezník své plnoletosti. Do rukou se mu dostala krátká 

básnička Zdeňky Svrčkové, manželky tehdejšího kazatele a maminky 

našeho kamaráda Luďka. Bob, který velice slušně ovládal hru na kytaru 

i mandolínu, oděl text do přívětivé melodie, jíž si překvapivě brzy oblíbila 

většina adventistických mládežníků. Písnička se nakonec dostala i do 

ilegálně vydaného cyklostylovaného sborníku s názvem Písně ke kytaře.  

 
Za všeobecné rozšíření patrně vděčí tak zvané Veletržní sobotě, která se 

každé září konávala v brněnské modlitebně na Střední ulici. Psal se rok 



1967 a do moravské metropole přichvátala značná část tehdejší 

československé adventní omladiny. Mezi nimi i naše početná skupina ze 

Vsetína a přilehlého okolí. Nepřijeli jsme jenom poslouchat, ale 

přeplněnému sálu nabídnout také krátké pásmo s převahou do té doby 

neznámých písniček. Mimo jiné i zmíněnou Bobovu prvotinu. Autor ji 

svým osobitým způsobem uvedl a celou řeč uzavřel památnou, archaicky 

znějící větou, okopírovanou od tehdejšího charismatického guru 

populární liberecké zpívající úderky, Ladislava Stejskala: „Nuže, pojď 

mezi nás, kdož chceš !!!“ Ono zvolání pak bylo v souvislosti s Bobem 

pravidelně zmiňováno. Vraťme se však zpátky k programu. Mirek Škrla 

po nezbytném úvodu 

postupně svým zvučným 

barytonem přezpíval 

všechny tři sloky, 

zatímco my, zbytek 

valašského lidu, jsme se 

přidávali k refrénu. Naše 

vystoupení patrně hýřilo 

veselím, protože po 

doznění tónů poslední 

písně vystoupil na 

pódium moderátor 

programu, Jiří Veselý a 

prohlásil: „ Je potřeba 

elánu! Je potřeba 

nadšení! A mládež ze 

Vsetína nám ukázala, jak 

to má vypadat!“ To byl 

náš první kontakt s 

člověkem, kterého jsme 

si pak s rychle kvapícím 

časem více a více vážili… 



Jiří nebyl jen brilantní kazatel, při jehož promluvách se jen obtížně 

usínalo, ale i čestný a odvážný funkcionář. Ve druhé polovině 

osmdesátých let, kdy zastával post předsedy Moravskoslezského 

sdružení a ve Valmezu probíhala Velká Charismatická Revoluce, 

přichvátal do sboru i se svými dvěma pobočníky. Čekali jsme, že z titulu 

svého postavení začne dělat „velké pořádky“. Dočkali jsme se však 

„zklamání“. Pod jeho taktovkou se rozproudila živá, otevřená, přitom 

velice přátelská diskuse. Se zájmem naslouchal našim revolučním 

námětům a k našemu překvapení je nesmetl ze stolu, ale na závěr 

prohlásil: „ Já teď sice zastávám jiný názor, ale čas možná jednou ukáže, 

že se mýlím.“ Na málo příjemné otázky odpovídal pohotově a naprosto 

klidně. Tu poslední si pamatuji naprosto přesně: „Co myslíš, Jiří, má 

církev pravdu anebo hledá pravdu?“ Odpověď byla okamžitá a naprosto 

přesvědčivá: „Hledá 

pravdu!“ 

Poté, co se zmiňovaný 

„strýček ze Sdružení“ 

převtělil v běžného 

smrtelníka a přesídlil do 

nedalekého Frenštátu, 

dostal meziříčský sbor šanci 

vidět jej častěji. Katka 

Lukášová, nyní Kubičíková, 

patrně nezapomene na 

chvíle, kdy ji na vyznání své 

víry ve zmrtvýchvstalého 

Mesiáše ponořil do očistné 

vody malého krytého 

bazénu. Došlo k tomu na 

přelomu milénia v 

samotném centru naší 

modlitebny. 

 



Čas kvapil rychle kupředu a v srpnu tohoto roku se za bílou kazatelnu 

postavil statný bělovlasý osmdesátník. Začal mluvit o soudu. Tedy o 

tématu, které většinou nahánělo děs a hrůzu. V podání Jiřího Veselého 

však tradiční adventistické téma vyústilo v jednoznačné evangelium. 

Tedy, více než dobrou zprávu. Samozřejmě pro ty, kteří jsou zamilovaní. 

(Do koho asi?) Úplně stejným happy endem skončilo i jeho úplně 

poslední meziříčské kázání. Zaznělo ze stejné kazatelny v sobotu 16. 

října. Trojandělské poselství v netradičním hávu přímo šokovalo. 

Samozřejmě, v tom nejlepším slova smyslu. Čekají nás sice časy 

všelijaké, ale Beránek, tedy absolutní Láska, nakonec zvítězí! A pak už 

bude veselo. Veselý Jiří, ostatně, ani jinak končit neuměl. Netušili jsme, 

že příští společné veselí už nebude u prostřeného stolu v naší 

modlitebně, ale na svatbě. Pochopitelně, té Beránkově. 2. listopadu nás 

Jiří nečekaně předběhl..... 

 

František publikán Tomanec 

 

 

Čas kupředu rychle kvapí 

text Zdeňka Svrčková, melodie Miroslav Škrla 

 

1. Bible, toť zdroj velké pravdy, tam jsou slova Kristova: 

Učiním tě šťastným navždy a tak dojdeš domova 

R: Čas kupředu rychle kvapí, blíží se den, soudu den 

Vody života se napí, volá hlas: Buď připraven! 

 

2. Nemysli si, zítra je čas, užívaje světa dál 

Pak již možná ztichne ten hlas: Pojď, já život za tě dal! 

R: Čas kupředu rychle kvapí… 

 

3. Proto milý bratře, sestro, na stráži buď připraven 

Až pak uzříš Svaté město, tam nebudeš unaven 

R: Čas kupředu rychle kvapí... 



 



Křesťanský vtip – Ameňák 

 
 
 

 


