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VÍTEJTE!
Pravidelný sborový program

Neděle 9.30

14.30

bohoslužby (první neděli v měsíci rodinné, 
třetí neděli vysluhována sv. Večeře Páně)
bohoslužby „Pražské společenství Kristovo“

Úterý 7.30
8.08

17.30
18.30

modlitební setkání
společné čtení (J. A. Komenský – Labyrint světa…)
ukulele – lekce pro začátečníky
mládež

Středa 18.00 biblická hodina
Čtvrtek 19.00 PoMlaSG (každý 2. a 4. čtvrtek v měsíci)

Křesťanština (každý 1., 3. a 5. čtvrtek v měsíci)
Pátek 14.30

15.30
15.30
17.00
23.00

ukulele – lekce pro začátečníky
mladší dorost
biblická hodina pro maminky s dětmi
starší dorost
noční modlitební stráž („Ambasáda Boží“, v ruštině)

Úřední hodiny faráře Jaroslava F. Pechara:
úterý 14.00–17.00, jinak po předchozí domluvě

Sbor Českobratrské církve evangelické
Modřanská 1821/118, 147 00 Praha 4-Braník
Telefon: 244 461 037
E-mail: branik@evangnet.cz

Číslo účtu: 135027438/0300

Variabilní symboly:
111 křesťanská služba
222 salár
333 dar
444 Jeronýmova jednota
555 nepálský student
888 přístavba web: http://branik.evangnet.cz
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Poprvé po prázdninách se staršovstvo sešlo v pondělí 14. září.

Z kalendáře
 ͵ 27. 9. Pavel Hanych, bohoslužby 

budou obohaceny vystoupením 
pěveckého sboru z Německa. Té-
hož dne odpoledne křesťansko- 

-židovský festival sukat šalóm (stá-
nek míru) v Berouně

 ͵ 2.–4. 10. „Přes čáru“ – sjezd evan-
gelické mládeže v Litoměřicích

 ͵ 4. 10. Jaroslav F. Pechar
 ͵ 10. 10. sobota – úklid kostela a okolí.
 ͵ 11. 10. J. F. Pechar (rodinné )
 ͵ 18. 10. J. F. Pechar, ohlédnutí za 

letními akcemi
 ͵ 25. 10. v jednání
 ͵ 7.11. sobota – konvent pražského 

seniorátu ČCE

Biblickým základem bohoslužeb budou až do adventu příběhy o Abra-
hamovi (lectio continua), na středečních biblických hodinách pak budou pro-
bírány jednotlivé body Desatera.

Přípravy na stavbu sborového zázemí – nové budovy vedle kostela – 
postoupily do další fáze díky oficiálnímu stavebnímu povolení s platností od 
25. 8. 2015. Nyní probíhají drobné úpravy projektu (viz včerejší prezentace 
br. Slabého ve shromáždění). Na základě projektu by pak v období podzim 
2015 až jaro 2016 mělo proběhnout výběrové řízení na dodavatele. Stavba by 
měla být zahájena v létě 2016 a dokončena na podzim 2016. Děkujeme všem, 
kdo již delší dobu na stavbu přispívají. Na stavbu je určena sbírka z každé 
třetí neděle v měsíci, příspěvky je také možno kdykoli zasílat na sborový účet 
135027438/0300, variabilní symbol 888. Jedná se o dlouhodobou záležitost, 
proto doporučujeme ke zvážení, založit trvalý příkaz. Celkové finanční náklady 
odhadujeme na 3,5–4,5 milionů Kč (blíže je nelze konkretizovat, dokud ne-
bude uzavřené výběrové řízení) a z této částky zbývá vybrat 1–2 miliony Kč. 
Peníze budou vynaloženy nejen na samotnou stavbu, ale i na interiér a nové 
řešení sociálního a technického zázemí v obou budovách (topný systém, ku-
chyňská linka, bezbariérové WC atd.).

Diskuse o ohláškách vyústila v přání, aby byly stručné a krátké. Ohlášky 
zpravidla vede ten člen sboru, který má v neděli službu (viz rozpis na nástěnce). 
Prosíme všechny, aby s ním spolupracovali a včas se s ním domluvili o tom, 
co chtějí ohlásit. Rušíme také vyhlašování všech položek pravidelného tý-
denního programu (bude výrazněji na nástěnce, je také na webových strán-

STARŠOVSTVO
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kách a v Bráně), ohlašovány budou jen změny. Zvažujeme také nové řešení 
vzhledu předsíně a nástěnek.

Na přelomu září a října končí vikariát bratra Pavla Hanycha v našem 
sboru. Přejeme mu mnoho zdaru a Božího požehnání v jeho dalším působi-
šti – Diakonii ČCE.

Co je lecito continua
Jak již vědí účastníci prvních zářijových bohoslužeb, tématem příštích kázání 
až do adventu budou příběhy o Abrahamovi. Souvislé čtení (lectio continua) 
je nejstarší metodou písmácké práce, křesťané ji převzali od Židů. Čtenářům 
i posluchačům umožňuje hlouběji se ponořit do té či oné biblické knihy, po-
střehnout její zvláštnosti, její strukturu a vnitřní souvislosti. V uspořádaném 
souvislém čtení je méně prostoru pro svévoli a nahodilé nápady, svoboda vý-
kladu přitom zůstává neokleštěná. Rozhodnutí pro souvislé čtení v sobě zahr-
nuje také odvážné předsevzetí, nepodřizovat své myšlení žádnému vnějšímu 
diktátu. Ani vnější proměny okolního světa (ať už lokálního nebo globálního 
rázu), ani občanský rok se svými prázdninami či státními svátky, a dokonce 
ani církevní rok a církevní svátky nemusejí a nemají mít při volbě textu kázání 
poslední slovo. Svědectví svého druhu o tom vydává i stará církevní tradice, 
která velkou péči věnovala tzv. perikopám. Tyto seznamy oddílů, doporuče-
ných k četbě v příslušnou neděli, existují v různých variantách (podrobněji 
viz např. www.etf.cuni.cz/peri). Perikopální a kontinuální systém se navzájem 
nemusí vylučovat. Jejich společným jmenovatelem je respekt a důvěra k Bo-
žímu slovu jakožto základnímu vodítku křesťanského života. Jsme rádi, že náš 
bratr farář dokáže ve svých kazatelských cyklech obě tradice citlivě skloubit.

Přehled biblických čtení
Ti, kdo nesledují pravidelně webovou stránku branického sboru (branik.
evangnet.cz) a její kalendář, možná uvítají přehled biblických čtení při pra-
videlných nedělních bohoslužbách v 9.30: 20. 9. Rozchod s Lotem (Gene-
sis 13); 27. 9. Smlouva s Abrahamem (Gn 15); 4. 10. Sáraj a Hagar (Gn 16); 
11. 10. Smlouva a změna jmen (Gn 17); 18. 10. Abrahamovi hosté (Gn 18,1–15); 
25. 10. Smlouvání o Sodomu (Gn 18,16–33); 1. 11. Narození Izáka (Gn 21); 
8. 11. Obětování Izáka (Gn 22); 15. 11. Smrt Sáry (Gn 23); 22. 11. Žena pro Izáka (Gn 24).

Při biblických hodinách ve středu v 18.00 probíráme biblické Desatero 
a v úterý v 8.08 ráno společně čteme Komenského Labyrint světa a ráj srdce.

jad
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Setba i žeň a chlad i žár, léto i zima a den i noc nikdy nepřestanou po všechny 
dny země. (Gn 8,22)

Když se na polích sklízel oves, nad vysočinskými cestami vyšlehly plameny 
jeřabin a bylo cítit vůni posledního sena, říkávali jsme si jako malí kluci, že 
už je to moc špatné. A uznale jsme při tom pokyvovali hlavami. Prvního září, 
kdy jsme pak museli usednout do školní lavice, většinou pršelo. Nebo aspoň 
mělo. To aby se nám snáz zapomínalo na léto. Září je trochu teskným měsí-
cem, kdy se (jak napsal Jan Skácel) stmívá už bez sametu, hrubě, naholo, a po 
konopných cestách podzimu chodí Smuténka.

A přece věřím, že i v září jsou příležitosti k vděčnosti. Třeba za ten oves 
i jeřabiny. Za obilí, za ovoce, za víno, za vše, co se urodilo. Za to, že z útrob 
země vycházejí plody mnohé a výborné. A za to, co že je čas sázet i čas tr-
hat, čas plakat i čas smát se, čas boje i čas pokoje (jak pravil moudrý Kazatel).

Křesťanská služba
Aktuální potřeba:

 ͵ Hledáme pomocníka či pomocnici pro osamělou maminku cizinku s po-
stiženým malým dítětem.

 ͵ Rádi bychom rozšířili okruh řidičů. Bližší informace u Lenky Pecharové.

 ͵ Průběžná sbírka pro partnerské středisko Diakonie – věnujte pozornost 
papíru na nástěnce (zeptat se Pepy Zemana).

Další informace
 ͵ Vedle knih Sama Hejzlara (jsou na lavičce pod nástěnkou) je možno si 

v kanceláři za 100 korun zakoupit sbírku kázání Vojtěcha Hroudy z No-
vého Města na Moravě o Abrahamovi a sbírku kázání a vzpomínek Jana 
Blahoslava Šourka.

 ͵ Bratr Václav vytváří na stránkách www.pragos.cz archiv sborových foto-
grafií, chcete-li je takto zpřístupnit, dodejte je buď přímo bratru Václa-
vovi, nebo je můžete nahrát na sborový počítač a bratr farář mu je předá. 
S dotazy se obracejte na bratra Vaněčka.

ZÁŘIJOVÉ STMÍVÁNÍ
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Po letním odpočinku, dovolených, po časech, kdy na nějaký čas smí čas 
plynout časem svým, začalo zase trochu smutné září, ač tentokrát bylo prv-
ního slunečno. Otevřel se před námi nový školní rok. Nevíme, co přinese 

– v rodině, ve škole, v práci, ve sboru, ve světě. Ale situace muže jménem 
Noe ze známého biblického příběhu nebyla o nic snazší. On musel stavět 
z ničeho. My navazujeme na to, co už tady je. Stejně jako tenkrát i dnes 
ovšem smíme slyšet a snad také zažít ujištění z Hospodinových úst: Setba 
i žeň a chlad i žár, léto i zima a den i noc nikdy nepřestanou po všechny 
dny země. Proto smíme rozlišovat darovaný čas: Je čas sázet i čas trhat, 
čas pracovat i čas odpočívat, čas veselí i čas usebrání, čas s druhými i čas 
o samotě, čas hluku i čas ticha, senem provoněný čas červnový i čas lou-
čících se vlaštovek v září.

Tak ať nás na úsvitu podzimu provází vědomí, že po setbě přichází skli-
zeň, že svět i život mají svůj řád, který jim dává Ten, který je stvořil a který 
se o ně stará. A že my toho všeho můžeme být součástí.

Milí braničtí přátelé,

posledního září skončí rok, v němž jsem v dřevěném kostelíku u Vl-

tavy absolvoval roční stáž farářské praxe, jíž naše církev říká vikariát.

Těší mě, že jsem vás mohl poznat, být s vámi a prožívat mnohé ze 

sborového života. Raduji se z řady setkání, rozhovorů a nových přátel-

ství. Děkuji za dobré zázemí i za vaše modlitby.

A jelikož zatím zůstanu v Praze (mé další kroky povedou zpět do 

Diakonie ČCE), neloučím se zcela, nýbrž se těším na další příležitostn
á 

setkávání.

Ať vás Hospodin provází!

 

Váš vikář 

 

Pavel Hanych
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Letošní sborová dovolená v předposledním srpnovém týdnu se již podruhé 
konala u rybníka Olšina v Hodňově u Horní Plané v šumavském podhůří. Loni 
jsme měli nepříznivé počasí, hodně pršelo a bylo chladno. Letos byli všichni 
vyčerpáni předchozími úmornými vedry, takže ochlazení jsme přivítali. Počet 
účastníků se jako vždy v posledních letech pohyboval kolem stovky, přesně 
to stanovit nelze, protože lidé v průběhu týdne přijížděli a odjížděli. 

Prostředí rekreačního střediska je příjemné, vyhovuje jak rodinám s dětmi, 
tak i starší generaci. Každý si volil program podle své chuti, dispozic a nálady. 
Olšina, nejvýše položený rybník u nás, poskytuje možnosti koupání. Místo je 
vhodné k výletům pro pěší, cyklisty i automobilisty, nejen do blízkých šumav-
ských lokalit (kraj Adalberta Stiftera), na Lipno, do vyšebrodského kláštera, 
Českého Krumlova, ale i do nedalekého Rakouska. Tradiční součástí sborové 
dovolené jsou ranní duchovní zamyšlení (tentokrát je připravil vikář Pavel Ha-
nych) i večerní programy. V nich tentokrát vystoupili Jaroslav Kučera (čeští 
vodáci na Sibiři), Iva Jungwirthová (výchova předškoláka a školáka), Pavel 
Jungwirth (rodinná kronika a Češi v Palestině), Jiří Holý (současná evange-
lická literatura), Tomáš Bucki a Tomáš Bedrník (oba o sobě).

Jako každoročně patří poděkování řádce lidí, bez jejichž pomoci by se 
taková náročná akce nedala zvládnout. 
Zdeňce Kučerové za perfektní organizaci 
cesty, ubytování a stravování, obratné 
jednání s vedením střediska a nekon-
čící trpělivost při řešení mnoha nečeka-
ných situací. Rut Nývltové, která spolu 
se mnou připravovala večerní programy. 
Miriam Žilkové za programy pro děti. 
Pavlu Hanychovi za sedmero ranních za-
myšlení. Ladislavu Žilkovi za nedělní bo-

hoslužbu. Věře Jelínkové za zpívání pro malé děti. Miladě Borovské a dalším za 
přípravu výletů. Michalu Maznému za polytechnický kroužek… A mnoha dalším.

Příští sborová dovolená byla plánovaná ve středisku Medlov na Vysočině. 
Měli jsme už i rezervaci, ale podnik změnil majitele a je možné, že nový ma-
jitel nasadí tržní ceny, které budou pro nás vysoké. Hledáme intenzivně ná-
hradu a věříme, že ji najdeme. 

Jiří Holý

SBOROVÁ DOVOLENÁ
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Den za dnem jeden jako druhý. Všední život. Stereotyp. Otroctví. To už neba-
vilo nikoho. Proto jsme se 1. srpna rozhodli vydat na útěk, na strastiplnou pouť 
do svobodné země Narnie, kde se stráně zelenají a zvířata mluví.

Vydalo se nás celkem čtyřicet pět – jedenáct dospělých koní a třicet čtyři 
hříbátek. Cesta nebyla jednoduchá, museli jsme se vzdát mnoha vymožeností, 
které jen moderní svět koni nabízí. Neomezené množství pitné vody, bydlení 
v útulné stáji, teplá koupel a hřebelcování či jídlo, které nám připraví jiní ka-
ždý den několikrát až do žlabu. Bez toho všeho jsme se obešli, přesto jsme 
se však na cestě potýkali s problémy. Především v podobě malého hmyzu – 
četných vos, které nás pronásledovaly každý den. Narnijští koně jsou však 
otrlá zvířata, a tak jsme společnice trpělivě snášeli, a přestože nás otravovaly 
značně, nad nějakým desátým žihadlem už jsme jen mávli kopytem. Navíc 
nám vše velmi ulehčovala naše ošetřovatelka, klisna Šárí, která každé štíp-
nutí a bolístku hbitě ošetřila.

Na cestu jsme se rozdělili do pěti putovních skupinek (vždy šest nebo sedm 
hříbat a dva koně). Jejich názvy: arion, popokatepetr, ragnator, yellow stone, 
to( )máš blbý. Všem nám velel zkušený válečný oř Denzilerus – sice byl ve své 
funkci nový, přesto jsme však pod jeho vedením do Narnie šťastně dorazili.

Prošli jsme mnoha místy a kraji a zažili rozličná dobrodružství. Jednou 
jsme byli nuceni zůstat jen o senu a mírně nazelenalé paštice, jinak jsme 
však ochutnávali spoustu skvělých jídel z lokálních surovin, které nás naše 
šikovná klisna Betyna učila připravovat. Hummus, domácí arabský chléb, tor-
tilly a v Tašebánu ledový šerbet, který bychom, nebýt v tom nebezpečném 
městě, pili až do konce života.

Velká část naší cesty naneštěstí vedla pouští, a tak jsme se potýkali s ve-
likým horkem. Jen jednou za naši dlouhou pouť zapršelo, a to jen na deset 
minut a tak jemně, že to naše odolná srst sotva stačila postřehnout. 

To vše jsme však překonali. Přípravy na cestu byly dlouhé, stejně bychom 
však nejspíš neunikli všem nebezpečím nebýt Aslana, který nás celou dobu 
chránil a vedl. Pomáhal nám překonat únavu a vyčerpání a když jsme putovali 
po okraji zrádných skal, stál mezi námi a srázem, aby naše noha neuklouzla.

A tak jsme to zvládli. Ne bez obtíží, avšak na konci s radostí o to větší.
Eva Pincová

(Foto z tábora je na zadní straně obálky.)

SEVER! NARNIE!
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VÝSTAVA JIŘINY ADAMCOVÉ
V neděli 30. srpna jsme se připojili k mnoha dalším účastníkům vernisáže 
v kulturním domě v Dobříši. Přijeli jsme tam s očekáváním, že uvidíme nejno-
vější obrazy Jiřiny Adamcové, že se setkáme s Janou Ungerovou, která svým 
tancem obohatí program, i s Pavlem Hanychem, který výstavu uvede. Oče-
kávání se splnilo. Setkali jsme se s těmi, kdo byli uvedeni na pozvánce i s řa-
dou dalších nám milých lidí, kteří se vernisáže zúčastnili.

A hlavně, viděli jsme obrazy a obrázky, mnohé doplněné textem – jakoby 
útržky z deníčku, který zachycuje myšlenky, zápasy i odpověď na pochyb-
nosti, rozhodnutí dát se znovu do práce. Chtělo by to projít výstavu ještě 
jednou a nedívat se jen na to, co bylo namalováno, ale přečíst všechny texty 

„... kreslila jsem celé dny, týdny, měsíce... Stále nová řešení pro jednu a tutéž 
plochu Velké lunety. Zápas o sdělení nesdělitelného... Propadla jsem se. Ja-
koby se na mne zřítila Velká luneta... Nemohu, neumím, zápas je nad mé síly... 
Luneta je prázdná... Nejdřív ráno byly prázdné ruce, pak začala jsem kreslit, 
ruka vedla čáru sama...“

Děkujeme za krásný večer a přejeme Jiřince, aby v zápase o zaplnění 
prázdné lunety zvítězila.

RČ
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MALÝ TÁBOR
Olešínky 2015

Budíček, rozcvička, snídaně, bonbónování, ducháčkové divadlo, ducháček, 
svačina, workshop (hudební kroužek, výroba mlýnků a stavba hrázek u po-
toka, origami, výroba korálků, jízda na kajaku, střelba ze vzduchovky, výroba 
hraček z vlny, vaření, lesní hry, domečky v lese, šifrování, batika, azimuty), 
oběd, polední klid, odpolední divadlo, svačina, etapová hra, večeře, nástup 
a vyhlášení výsledků hry, modlitebka, večerní hygiena, čtení na dobrou noc. 
To je běžný program na táboře pro mladší děti (6–12let). Přidejte k tomu bo-
hoslužby, celodenní výlet, táboráky, spaní pod širákem, olympiáda, hlídání 
želvičky Alberta, koupání v bazénu a spoustu dalších aktivit a máte z toho 
přibližný obrázek letošního Malého tábora v Olešínkách.

Obec Olešínky se nachází nedaleko Nového města na Moravě. Spali jsme 
opět ve stanech s podsadou, hlavní budova byla luxusně zařízená a hlavně 
jsme měli k dispozici bazén!!! Ten nás velmi potěšil v horkém počasí, které 
nás provázelo celý tábor. Téma letošního tábora bylo inspirované dobrodruž-
ným románem J. Verna „Cesta kolem světa za 80 dní“. Děti se před každou 
odpolední hrou setkaly s hrdiny tohoto románu prostřednictvím divadelního 
představení. Divadlo bylo velmi oblíbeným bodem denního programu díky 
mistrovským hereckým. výkonům všech vedoucích.

V duchovních programech jsme se také zaměřili na cestování. Probírali 
jsme apoštola Pavla a jeho misijní cesty. Každý „ducháček“ byl zahájen krát-
kým divadelním představením inscenujícím některý z příběhů apoštola Pavla. 

Díky Pánu Bohu a modlitbám vás všech jsme unikli úrazům, epidemiím 
a podobným trampotám, které rády znepříjemňují tábory dětem i vedou-
cím. Měli jsme hojnost v jídle, pití, radosti, zábavě, kamarádství, sluníčku 
a vosách?

A co o táboře řekly děti?
 ͵ „Líbilo se mi koupání v bazénu a spaní pod širákem.“
 ͵ „Nejlepší byly dopolední workshopy.“
 ͵ „Ke konci tábora jsme si zřídili obchůdky, kde se platilo kůrou ze stromů.“
 ͵ „Nejhorší byly vosy a déšť.“ (pršelo nám jednou asi 10 minut – objektivní 

upřesnění J)
Adéla Bedrníková
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MALEJOVICE 17.–18. 9. 2015
První výprava dorostu v tomto školním roce nás zavedla do Malejovic (obec 
nedaleko Uhlířských Janovic). Byla to společná akce malého a velkého do-
rostu. Akce se zúčastnilo 19 dětí a 5 vedoucích. V Malejovicích v bývalé škole 
pracuje nadace Klíček. Tato nadace se snaží o zřízení 1. dětského hospicu v ČR 
právě na pozemku připadající Malejovické škole. Nadace Klíček organizuje re-
spitní (odlehčovací ) pobyty a služby dětem a rodinám, které postihla vážná 
nemoc (nejčastěji onkologické onemocnění, ale i různá progresivní degenera-
tivní onemocnění a postižení). Náš sbor dlouho spolupracoval s touto nadací. 
Posledních 12 let se Klíček snaží shromáždit dostatečné množství financí na 
rozšíření a provoz objektu, který bude již více připomínat dětský hospic dle 
britského vzoru, ale nastaly problémy se sesterskou organizací. Vše bude 
popsáno ve výroční zprávě nadace Klíček (www.klicek.org).

My jsme přijeli do Malejovic s cílem pomoci při úklidových pracích na za-
hradě. Děti se naučily pracovat s krumpáčem a lopatou, smetákem, hráběmi a 
kolečkem, vázat otýpky z chrastí, ale také zatopit v teepee, kde jsme spali, apod.

Kromě srdečných díků od místních byla největší odměnou možnost maz-
lit se s koťátky, hrát si s kozou nebo pozorovat oslíka. Všechny nás hřál nejen 
dobrý pocit z vykonané práce, ale i sluníčko, které nám svítilo k práci i radosti.

Těší nás, že děti měly možnost pomáhat jiným dětem, a že to dělaly na-
plno!!!

Adéla Bedrníková
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NEPÁLSKÝ STUDENT
Nový student Biblické školy

Staršovstvo sboru již v květnu odsouhlasilo podporu dalšího nepálského stu-
denta Biblické školy v severní Indii.

Poněkud opožděně se dostávají do Brány i podrobnější informace o „na-
šem studentovi“.

Jmenuje se Asish Gairel a je mu 18 let. Jeho otec byl alkoholik a násilník. 
Jednou utrpěl úraz a Ashisovi prarodiče, kteří již byli křesťané, mu zvěsto-
vali evangelium. Otec si uvědomil, jak se špatně chová ke své rodině. Bůh ho 
uzdravil a pak celá rodina přijala Ježíše jako svého Spasitele a chodí do církve. 
Ashish pomáhá se setkáváními mládeže a vedením chval. Momentálně je již 
na škole v přípravném ročníku. Po ukončení studia chce sloužit v církvi a nést 
evangelium mládeži. Ahishův starší bratr již působí jako evangelista.

Dále ještě uvádím výňatek z dopisu vedení Nadace Mezinárodní potřeby, 
která zprostředkuje tuto pomoc.

Jitka Zvánovcová

Milí přátelé,

ze srdce Vám děkuji za vaši ochotu podporovat naším prostřednic-

tvím nepálského studenta biblické školy Ashishe Gairela. Přeji Vám Boží 

požehnání! Kéž se na vás naplní biblické slovo ze 2. listu Korintským 

9,12–14: „Zprostředkování této oběti totiž nejenže naplňuje potřeby sva-

tých, ale také rozhojňuje vděčnost mnoha lidí Bohu. Přesvědčeni upřím-

ností této vaší pomoci budou oslavovat Boha za vaši jednomyslnou pod-

danost Kristovu evangeliu a za vaše štědré sdílení s nimi a se všemi 

lidmi. Budou se za vás modlit a toužit po vás pro tu nesmírnou milost, 

kterou vám Bůh dal.“

 

s upřímným pozdravem 

 

Daniela Horáčková
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Starší dorost

… se bude v sezóně 2015/2016 scházet 

v obvyklý čas (v pátek v 17.00) a obvyk-

lém místě (v našem kostele, zpravidla 

v malém sálku). Hlavní vedení po Bla-

fovi převezme Tadeáš Friedrich, kte-

rého podpoří další čerství vedoucí pře-

vážně z řad odrostlých účastníků.

 
David Slabý

Do kostela na kole

Opět se našla řada odvážlivců, kteří uposlechli výzvy a přijeli 20. září do kostela 
na kole. Dokonce se objevila i koloběžka:

K branickým vánočním hrám

Ještě jsme nestačili uložit plavky a zhodnotit letošní léto, a už je tu článek 
o Vánocích:

Jak tak počítám, čeká nás – to jest mě, moje dvě starší dcery, které mi vy-
datně pomáhají, a manžela, který je náš trpělivý posluchač a glosátor – letos 
příprava v pořadí šesté vánoční hry. Uvedli jsme hitovky osvědčených autorů 
(Luděk Rejchrt, Jaroslav Pechar) i naše vlastní hry. Jejich příprava je úžasná 
práce plná napínavého hledání, nalézání a objevování, obav i radosti, práce, 
kterou se pořád ještě učíme, a toho učení asi nikdy nebude konce, což je 
nejspíš dobře. U jednoho nedělního oběda nás ale napadla jedna věc: nevy-
padá to náhodou tak, že jsme si vánoční branické hry nějak zamluvili, že na 
ně máme nějaký patent? A tak posílám do světa výzvu všem, kdo by se v příš-
tích letech chtěli podílet na námětech i vlastní tvorbě: nebojte se, navrhujte, 
sdílejte, pište. Rádi pomůžeme v rozvíjení vašich dramatických i režijních ná-
padů tak, jak nám naše amatérské síly a zkušenosti dovolí.

P. S.: A nezapomeňte se zapsat na tu letošní! Lída Holá
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