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Pomník 
U velkých pomníků vojenských bitev si připomínáme nejen bitvu, jejíž vítězství 
nějakým způsobem ovlivňuje naše životy, ale také oběti, množství vyhaslých životů 
pro vítězství. Pomníky jsou často na bojištích, kde se bitva odehrála a my v rámci 
našich výletů si zpestříme program jejich obhlídkou. Do paměti se nám vryje, jaké 
bylo počasí nebo proč vlastně jsme tam jeli a s kým, ale o co vlastně v bitvě šlo, 
nebývá pro nás tolik podstatné. 
U připomínání si toho, co Ježíš udělal pro každého člověka, jistě nejde o výlet do 
Izraele, pěknou vazbu knihy Bible nebo pojídání vajíček. Až příliš jasně nám Bůh 
nezaznamenáním přesných dat narození a úmrtí Ježíše dává najevo, že nejde o 
pouhé vzpomínání, dny volna ani o speciální jídlo, ale jde především o víru člověka 
v Ježíše jako Pána a Mesiáše. Skutečnost víry v Něj a následování Jeho je čitelné na 
životech kristovců. O Velikonocích si intenzivněji připomeňme, kdo je pro nás 
Ježíš, a ptejme se, jestli Ho skutečně následujeme nebo je pro nás jen volnočasovou 
aktivitou, příležitostí dobře se najíst a zpestřením výletů či dovolených, zkrátka jen 
ozvláštněním našich životů, kterým ve skutečnosti panujeme sami. 
Využívejme všech možností, aby se co nejvíce lidí dovědělo o Ježíši Mesiáši a 
Pánu. Předpokládám, že každý čtenář těchto řádek poznal, že odevzdat život Ježíši 
a uvěřit v Něj, je ten nejlepší způsob života. Připojme se jako živé důkazy Boží 
lásky a milosti i k evangelizaci na veletrhu esoteriky 17. - 19. 4., ať už osobní účastí 
nebo přímluvnou modlitbou. Náš sbor také rozdává Nové zákony na nám. Jiřího 
z Poděbrad ještě 25. 4. a 30. 5. Podporujme i úsilí Živorových v Řepích. Jistě 
najdeme i další příležitosti k šíření Ježíšovy dobré zprávy, ke kterému nás vyzval. 
Ať On není jen nějakým "památníkem", ale skutečně Zachráncem a Pánem pro co 
nejvíce lidí. 

E. Poloha 

Pravdivý příběh pro děti i pro dospělé vyprávěný 25. 1. 2015 
To jsem se jednou prohraboval starými novinami a narazil jsem na komentář 
k fotografiím z února 1968, jenž začínal slovy: „Jako po zemětřesení to vypadalo ve 
Staré Boleslavi na místě, kde byla změť patnácti zdemolovaných a roztříštěných 
vagonů…“ 
Pán Bůh nikdy nejedná zbrkle, ale všechno má předem rozmyšlené. V Bibli 
bychom našli celou řadu příběhů na toto téma. Děti, jistě znáte příběh o Mojžíšovi a 
faraónovi. Na faraóna a Egypťany muselo přijít deset ran, než se uvolil pustit 
Izraelity z otroctví. 
Tak i při této nehodě Bůh připravil sled událostí tak, abych vám o něm mohl 
vyprávět živ a zdráv. V ten čas jsme vozili Nex (nákladní expres) z jižních zemí do 
severských zemí. Kolegové vozili vlak v úseku Dvořiště – Libeň, na nás připadl 
úsek z Libně do Děčína. Do Horního Dvořiště ho přivezli rakouští kolegové a tam 
po důkladné celní prohlídce, kterou vykonávali vojáci (psal se rok 1968), nastoupili 
kolegové z našeho depa. V noci ho odvezli do Prahy Libně, kde jsme se měli 
vystřídat.  
Když na nás připadl devátý turnusový den (tenkrát náš turnus obsahoval dvanáct 
dní, které se po sobě stále opakovaly), měli jsme se střídat v Libni. Odtud jsme měli 
pokračovat s vlakem přes Kralupy do Děčína. Ten den byl ale jiný. 
Před odchodem z depa ve Vršovicích (kde byla moje mateřská služebna), mi 
přidělili do zácviku kandidáta strojvedoucího. Odjeli jsme do Libně, kde na nás 
čekala silná motorová lokomotiva. Každá řada lokomotiv má svoje jméno. Tato 
lokomotiva byla vyrobena v Rusku. Jaké asi měla jméno, co myslíte, děti? Jaké 
jméno tam dávají silákům? No přece většinou Sergej! My tady ve sboru také 
jednoho strýčka Sergeje máme. Je silný a navíc velmi šikovný. Na lokomotivě jsme 
měli rychloměr, kam se zapisovala na proužek voskovaného papíru nejen rychlost, 
ale i ujetá dráha, doba stání, každé houknutí, zmáčknutí tlačítka bdělosti a tlak 
vzduchu v brzdovém potrubí. Rychloměr na lokomotivě – to je jako černá skříňka 
v letadle. 
Vy starší děti jistě víte, co je to Labe. Je to naše největší řeka, která pramení 
v Krkonoších a teče do moře a vlévá se do ní většina českých řek. Po každé straně 
této řeky vede trať. Jedna začíná v Kolíně a druhá v Praze. Sbíhají se až u hranic v 
Děčíně. My jsme měli tenkrát vézt nákladní expres z Prahy do Děčína. Tam měl 
pokračovat s německou mašinou až k moři. V Libni nás čekala zpráva, že na naší 
trati praskla někde kolej. To znamenalo, že jsme museli jet odklonem (to je 
objížďkou) po trati na druhé straně Labe. Nejbližší železniční most přes Labe byl 
ale v Nymburce (to je dále od Děčína). Lokomotiva musela tedy nejdřív objet vlak 
a připojit se na druhý konec a přejet Labe v Nymburce. Tam musela lokomotiva 
znovu přejet na druhou stranu vlaku, abychom byli správně nasměrováni na Děčín. 
Protože, jak již jsem podotkl, jsem měl s sebou kandidáta, rozhodl jsem se, že ho 
budu učit všechno správně, jak to má být podle předpisů. Na lokomotivě jsme již 



jezdili v jednom, bez pomocníka i vlakvedoucího, a tak jsme museli sami zapisovat 
do vlakopisu každé zastavení, v jakém kilometru jsme zastavili, čas zastavení a 
důvod, pokud jsme jej znali a délku stání. Tohle všechno kandidát dělal. 
Mimořádně nás zastavili víckrát. V Nymburce po zastavení se mne ptal pan 
výpravčí, jestli znám trať přes Mělník, po které máme jet. Každý strojvedoucí musí 
znát trať, po které má jet a musí ji mít několikrát projetou. Znalost trati se 
podepisuje u strojmistra v domovské služebně. Odpověděl jsem po pravdě, že trať 
neznám, a že požaduji pilota (to je strojvedoucí, který trať zná a který mne bude 
informovat o každá mimořádnosti). Mohl jsem mu odpovědět, trať znám, abychom 
se nemusili zdržovat sháněním pilota. Pravda byla, že trať jsem znal jen do Lysé 
nad Labem a dále jsem po ní nikdy nejel. A znalost tratě za Lysou jsem neměl 
nikde podepsánu. Než jsme objeli v Nymburce vlak, očekával nás pilot. Přistoupil 
k nám a usedl na místo vlakvedoucího. Přeptal jsem se ještě výpravčího, zda jsme 
vedeni jako Nex, protože jsme dostali číslo Rn (nákladního rychlíku, který je 
pomalejší). Odpověděl, že ano, ale že rychlejší číslo nemají, protože touto tratí 
žádné vlaky kategorie Nex nejezdí. Jakmile byly splněny všechny náležitosti, 
rozsvítilo se na návěstidle u naší koleje zelené světlo, přišel výpravčí, zapískal a 
zdvihl výpravku. Už nic nebránilo odjezdu. Zatočil jsem kontrolérem a pomalu 
jsem tam sázel rozjezdové stupně. Když jsme opustili nádraží, přidával jsem další 
stupně a vlak se rozjížděl až na povolenou devadesátku. Před Lysou nad Labem 
jsem musil přibrzdit až na 40 km/hod, protože tam vlak jede do výhybek a uhýbá na 
Mělnickou trať. Až potud jsem trať znal. Zeptal jsem se proto pilota, v jakém stavu 
je trať dále. Odpověděl mi jen: „To víš, jako všude.“ Nu, tak toho jsem se moc 
nedověděl. Za Lysou jsme opět měli povolenou rychlost 90 km/hod. Všude svítila 
zelená a já jsem si pomyslel: „Když to takhle bude pokračovat, tak za chvilku jsme 
ve Všetatech, Mělníce, Litoměřicích a v Děčíně, kde na nás již netrpělivě čekají 
němečtí kolegové.“ Rychlostník na trati nám přikazoval snížit na 80 km/hod. Blížili 
jsme se ke stanici Stará Boleslav. Snížil jsem tedy rychlost na přikazovanou 
hodnotu. Ve stanici jsme zdvihli prach, protože tam nebývá zvykem, aby vlaky tak 
rychle projížděly. Při výjezdu ze stanice to mašinou nezvykle zacloumalo ze strany 
na stranu tak jsem si řekl, co tomu budou říkat vozy. Vyhlédl jsem z okénka, ale 
tam se již silně prášilo. S námi jely jen asi dva vozy, ostatní si našly cestu do lesa. 
Podíval jsem se dopředu, ale tam se zatřásla trolej (to jsou ty dráty, z nichž mašina 
bere elektřinu) a spadla nám na střechu lokomotivy. Na troleji jsou zavěšeny 
izolátory, které bývají až 50 kg těžké. Při představě, že by se izolátor dostal před 
okno, jistě by jej rozbil. Zavelel jsem proto: „K zemi!“ A sám jsem utekl do 
strojovny a díval jsem přes okénko, dokud jsme nezastavili. Brzdit nemělo cenu, 
protože při přetržení vlaku již obě části brzdí automaticky. V utrženém dílu byl 
zařazen chladicí vůz, který měl stěny obloženy polystyrenem postříkaným červenou 
barvou. Na první pohled to vypadalo, jako kdyby tam byl někdo roztrhaný. Když to 
viděla výhybkářka, utíkala za námi celá vystrašená a volala, jestli jsme v pořádku. 
Odpověděli jsme jí, že ano. První moje myšlenky byly, na kolik let mne zavřou. 

Když jsem to tak pomalu rozebíral a přemýšlel jsem, co jsem udělal špatně, nic mne 
nenapadalo. Za chvíli volala výhybkářka, že mám vyjmout z rychloměru proužek, 
na kterém byly záznamy o předchozí jízdě a jít s ním do dopravní kanceláře. Stál 
tam dopravní kontrolor. Měl v ruce vlakopis a jízdní řád. Vzal si ode mne 
rychloměrný proužek a po dobu kontroly kroutil hlavou. Řekl mi, že hledá nějakou 
závadu, ale nic nenalézá. Snad hloubková kontrola, které to musí podstoupit, tam 
něco objeví. Při podrobné prohlídce vozů zjistili, že největší vliv na nehodu měla 
prasklina na rámu podvozku u jednoho vozu a stav svršku (to je kolejí). Podle mojí 
zkušenosti vadný svršek zavinil prasknutí rámu podvozku a to byl počátek velké 
nehody s několikamilionovou škodou. Já a moji kolegové jsme z toho vyklouzli bez 
viny. 
Když se na to dívám s odstupem času, tak si říkám: „Co bylo Božím záměrem?“ 
Myslím, že prvořadý úkol byl přinutit údržbáře trati, aby dali tento úsek do 
pořádku. Kdyby tam jel náhodou odklonem rychlík s cestujícími, který tam 
nezastavuje, dopadlo by to špatně. To traťováci stejně musili, protože jsme jim to 
tam pěkně vyorali. A co mně Pán Bůh chtěl tímto říci? Asi to, co já nyní vypravuji 
vám. Pán Bůh již dopředu zná vývoj událostí. Jistě věděl, že vám ten příběh budu 
po 47 letech vypravovat a chtěl, abyste se z něj poučili. A k poučení používá různé 
metody, i když při nich vznikne škoda. Všimněme si, jak to Bůh měl vymyšlené: 
1) Praskla kolejnice – kvůli tomu jsme museli jet po jiné trati.  
2) Dostal jsem kandidáta na zácvik. 
3) Pán Bůh (kdo jiný?) mi řekl, abych ho učil jízdu přesně podle předpisů. 
4) Požádal jsem o pilota. 
5) Dodržoval jsem přesně rychlost. 
To všechno dohromady posloužilo k tomu, aby na mně nenašli vinu. 
Malý příklad: Dostanete úkol. Je jedno, jestli je od maminky nebo paní učitelky. A 
vám se nechce teď hned ten úkol splnit. Říkáte si, že to počká a jdete si hrát, až na 
úkol zapomenete. A já jsem si teprve nyní vzpomněl, že jsem Pánu Bohu ani 
nepoděkoval. Ale Pán Bůh je milostivý, jistě přijme díky i s tak velkým zpožděním 
po 47 letech. Tak nezapomeňte, když od někoho něco dostanete, také poděkovat. 
Ať nemusí čekat tak dlouho. 

Jan Kubaň 

Klecany 
Milí bratři a sestry, 
jak jistě víte, zhruba od listopadu jsme se začali scházet k pravidelným 
bohoslužbám v Klecanech (malé městečko 5 km severně od Prahy, kde bydlíme). 
Setkáváme se vždy jednou za 14 dní. Naším záměrem je oslovit 3 skupiny lidí: 1) 
naše přátelé a sousedy, 2) křesťany, kteří bydlí v Klecanech a dojíždí do své církve 
někam daleko a 3) věřící "sólisty", kteří se na své cestě víry nějak poztráceli a 
v současné době nepatří do žádného společenství víry. Setkání se účastní do 10 
dospělých a zhruba stejný počet malých dětí. Téměř vždy jsou mezi nimi někteří 



naši přátelé, kteří ještě Pána do svého života nepozvali, často nikdy nebyli na 
bohoslužbě a to ani v katolickém kostele. Takových lidí jsme celkem od začátku 
napočítali 10 (plus jejich děti). Přes malý počet nás, kteří se doopravdy v neděli 
sejdeme, je právě toto velmi povzbuzující. Někteří naši nevěřící kamarádi se 
objevili už několikrát. Asi 2x měli dokonce přesilovku - v neděli se sešlo více 
nevěřících než křesťanů. Naším záměrem je zvát především ty, se kterými máme 
nějaký vztah a vídáme se, což je na malém městě v podstatě velmi přirozené. Naše 
pozvání je velmi prosté - nesnažíme se o nějaké kontaktní aktivity, jednoduše 
zveme naše známé a sousedy na bohoslužbu. 
V okolí cca 15 min. jízdy autem není žádné křesťanské společenství nebo sbor. U 
nás v Klecanech je pouze malá katolická farnost. Klecany mají cca 2500 obyvatel a 
v místním kostele se na mši schází asi 50 lidí. Tento malý počet věřících zřejmě 
vyplývá i z historie města - byla zde léta vojenská posádka a mnoho dnešních 
obyvatel je nějak spojeno s touto vojensko-komunistickou minulostí. Než jsme 
začali bohoslužby pořádat v místním rodinném centru Klíček, které máme celé 
pronajaté za neuvěřitelných 60 Kč na hodinu, navštívili jsme zdejšího katolického 
faráře p. Pavla Kuneše a ke svému překvapení jsme zjistili, že je velmi ekumenicky 
otevřený a vítá v Klecanech další křesťanskou aktivitu. Klecanská farnost nás tedy 
vůbec nevnímá jako nějakou konkurenci, právě naopak! Pavel Kuneš nám dokonce 
několikrát volal s tím, jak se máme a v naší misijní činnosti nás velmi povzbuzuje. 
Jeho farní spolupracovnice Zdena Lomová nám zase zajistila zdarma inzerci 
bohoslužeb v místním Klecanském zpravodaji.  
Byli bychom velmi vděční, kdybyste nás v naší práci modlitebně podporovali - je to 
něco, co skutečně potřebujeme. Společenství, které zde pomalu vzniká, musí být 
založené na vztazích a na modlitbách. Mimo to sami čelíme také různým 
těžkostem. Od té doby, co jsme začali vůbec tuto práci v Klecanech dělat, máme 
velmi často nemocné děti (od prosince 4x, do té doby měly naše děti max. 1x něco 
lehčího za rok). Těžko říci, jestli jde o shodu okolností nebo jestli za těmito 
nemocemi je nějaké duchovní pozadí, v každém případě je to pro nás velmi 
vyčerpávající. Nemoc dětí je také častá překážka pro naše přátele, kteří by rádi na 
bohoslužbu přišli, ale zrovna nemohou.  
Mimo Vinohradského sboru bychom také rádi požádali o modlitební podporu sbor 
CB Praha-Šeberov. Odtud totiž pochází Dita a Zdeněk Zimmermanovi, kteří se 
k nám v této práci připojili. 
Můžete navštívit také naše internetové stránky: klecany.blogspot.cz - zde si můžete 
např. přečíst kázání z našich bohoslužeb. Velmi rádi zodpovíme vaše dotazy. Pokud 
byste se chtěli modlit přímo za konkrétní lidi, kteří navštěvují klecanské 
bohoslužby - rádi s vámi budeme jejich jméno sdílet soukromě v osobní 
komunikaci. 

v Kristu, Tomáš a Hanka Polívkovi 

Pozvání na rozlučkový koncert 
Milí sourozenci v Kristu! 
Můj čas, který mi byl určen přebývat v Praze, se chýlí ke konci. V létě se 
s rodinkou stěhujeme na Žatecko. A tak bych se chtěla touto cestou rozloučit a 
poděkovat. 
Napíši jen několik řádek, ale vím, že by mi nestačil ani celý Zpravodaj na to, abych 
obsáhla vše, za co jsem Vám vděčná. 
Předně za to, že jsem mohla být součástí Boží rodiny. Že jsem se směla zapojit do 
Božího díla a prožít mnoho krásných chvil s mnohými z Vás při uctívání, sdílení a 
zápasech na modlitbách. Mohla bych říci jednoduše: "Děkuji Vám za Vaši lásku a 
přijetí, Vaše modlitby a vše ostatní!" 
Přiznám se ale, že mám potřebu vyjádřit více, a proto bych Vás chtěla pozvat na 
rozlučkový koncert, který se bude konat dne 16. 5. 2015 od 16 hodin ve velkém 
sále u nás na Vinohradech. 
Kromě písní, které píši Pánu, uslyšíte hrát některé mé žáky a zpívat děti od nás ze 
sboru. Také bych moc ráda v několika písních byla součástí chválící skupinky. 
Po koncertě bude i občerstvení, při kterém můžeme mít ještě společný čas. 
Pokud Vám to jen trochu vyjde, přijďte! Budu se na Vás moc těšit!!! 

S láskou a úctou Radka Žočková 

Konference sester  
Milé sestry, ale také milí bratři, 
konference sester v našem sboru se blíží a je čas se přihlásit. Ano, přihlašovat se 
budou muset i místní sestry a bratři, pokud se chtějí konference zúčastnit. 
Konferenční poplatek je 100,-Kč na každý den konference, oběd 80,-Kč, večeře 
70,-Kč. Členové našeho sboru nemusí konferenční poplatek platit a všechny sestry 
a bratři, kteří nějakým způsobem na konferenci budou sloužit, budou mít i jídlo 
zdarma! I přesto je třeba se do konce března 2015 přihlásit! Neodkládejte to, 
prosím, a zavolejte nebo napište Helence nebo mně. 

Přeji vám krásný den, Iveta Procházková 

Sborový víkend 
Milé sestry a bratři, sborový víkend 5. - 7. 6. 2015 se blíží. Termín jsem avizoval 
již v září, takže doufám, že pro nikoho tento termín nebude problém. Zde je ceník, 
který je na 1 den, my budeme 2 dny, tudíž je nutno násobit dvěma, abyste dostali 
výslednou cenu. Je nutné se přihlásit do 26. 4. 2015 u sborové sestry Věry 
Hallerové a uhradit zálohu 500 Kč na osobu, zbytek na místě. Pokud přijedete jen 
na oběd, je nutno to nahlásit předem. 



Tábor J. A. Komenského v Bělči nad Orlicí 
- cena celkem zahrnuje ubytování, plnou penzi a DPH 15% pro ubytování se snídaní a 
DPH 21% na oběd a večeři v rozsahu 1 dne na osobu 
- stravování zahrnuje jednotnou plnou penzi 
- cena nezahrnuje pojištění 
- ceny do 12 let zahrnují dětskou porci jídla 
období – místo ubytování věková kategorie lůžko jídlo  celkem 
budova     
září -červen do 12 let 190,00 173,00 363,00 
  nad 12 let 190,00 217,00 407,00 
chaty        
Září - červen do 3 let 0,00 0,00 0,00 
 4 – 12 let 112,00 173,00 285,00 
 mládež nad 12 let 112,00 217,00 329,00 
 dospělý 144,00 217,00 361,00 

Ceny jídel bez ubytování (zahrnují DPH 21%) 

 dětské dospělé 

snídaně 45.00 60.00 

oběd 71.00 88.00 

večeře 57.00 69.00 

celkem 173.00 217.00 

Mládež = studující osoba nad 12 let 
Uvedené ceny platí pro pobyty minimálně na 2 noci. 
Cena pobytu na jednu noc se jednotně zvyšuje o 40 Kč. 

Tématem bude život v posvěcení a výchova dětí (není to však zaměřeno jen pro 
aktuálně vychovávající rodiče :) 

Těším se na vás, Erik Poloha 

Narozeniny v dubnu 
  6. Michaela Klusáková 
10. Alena Vojířová 
11. Jiří Boháček 
15. Monika Humpálová 

17. Jiří Pohl 
18. Libuše Procházková 
18. Karel Sedláček 
20. Javad Cihlář 

23. Věra Tučková 
26. Ján Jackanič 
30. Jana Kubaňová 

Klub seniorů 
  7. 4.   Cesta ke štěstí – ke spokojenosti – ses. Julie Hejlová 
14. 4.   Dýka a kříž – David Wilkerson – DVD – br. Roman Klusák 
21. 4.   Tajemství Bible – 12 apoštolů – DVD – br. Roman Klusák 
28. 4.   Letní destinace – br. Ondřej Tláskal 

Mimořádné akce 
Pá   3.   4. 18.30 Velkopáteční shromáždění 
So   4.   4. Rozdávání Biblí na náměstí Jířího z Poděbrad 
Ne   5.   4. 6:32 Jitřní Bohoslužba při východu slunce v Řepích 
Po   6.   4. Velikonoční výlet, sraz 9:30 na Střížkově u metra 
Po 13.   4. 18h Sborová rada 
Pá 17.   4. Večer modliteb a chval 
17. – 19. 4. Veletrh Evolution  – služba na festivalu esoteriky 
So 25.   4. Svatba Tomáš Plevka + Sára Martinková 
So 25.   4. Rozdávání Biblí na náměstí Jiřího z Poděbrad 
1. – 3.   5. Československá konference sester BJB 
So 16.   5. 16h Rozlučkový koncert s Radkou Žočkovou 
Pá 29.   5. Noc kostelů 
So 30.   5. Rozdávání Biblí na náměstí Jiřího z Poděbrad 
5. – 7.   6. Sborový víkend Běleč n. Orlicí 
So 10. 10. 600. / 100. / 30. výročí 

Bohoslužby - neděle 9.30 – 11h 
datum vedení kázání Bělá p. B. 

  3. 4. Velký pátek Vladislav Vovkanič - 

  5. 4. Vladislav Vovkanič Erik Poloha, VP (křest) Roman Klusák 

12. 4. Vladislav Vovkanič Erik Poloha Erik Poloha 

19. 4. Vladimír Hejl Erik Poloha (esoterika) Jiří Boháček 

26. 4. Erik Poloha Roman Klusák Miloš Tresa 

Uzávěrka Zpravodaje je vždy poslední neděli v měsíci, tištěné číslo pak vychází první neděli v měsíci. 
Názory prezentované na stránkách Zpravodaje se nemusí vždy plně shodovat s názory všech členů sboru.  
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