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EDITORIAL 
 

Tak jsme přátelé vpluli do předposledního mě-
síce roku 2016. Sluníčko ještě kolem svátku ze-
snulých uronilo malinkou slzu babího léta, ale 
spadané listí ze stromů za krátko zasypalo pří-
rodu pod nimi a ta se odebírá k zimnímu 
spánku.  
 

Někdo bude vyhlížet s jakou k nám letos při-
jede Martin, já budu spíš vyhlížet konec zimy, 
která mne nebaví, ještě ani nezačala . 
 

Počasí ovlivňuje naše pocity, náladu i rozhodo-
vání a vzdalující se sluníčko některým z nás 
bude hodně chybět.  
 

Snad vám pozvedne náladu listopadový zpra-
vodaj, do kterého přispěla Jiřinka zamyšlením 
nad životem bez kompromisu. Ellen se podělila 
o zážitky z daleké Číny a pravidelný program 
Lávky na závěr nás seznámí s nabídkami, které 
vás mohou také pozitivně naladit.  
Za příspěvky redakce děkuje a těší se na další 
i od jiných čtenářů.  
 

Pavel Přibyl 

 

ŽIVOT BEZ KOMPROMISU 
 

Úvodní text: Ježíš řekl: „Zůstanete-li v mém 
slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte 
pravdu a pravda vás učiní svobodnými." (Jan 
8:31-32) 
 

Proč nezůstáváme v Božím slově? Protože dě-
láme kompromisy. Co to znamená?  Když 
budu dělat kompromis vůči Božímu slovu,  
těžko se stanu Kristovým učedníkem, nepo-
znám pravdu a nestanu se svobodným.  
Kdy jsem schopen zůstávat v Kristovu slovu? 
Když se shodnu s tím, co mě Boží slovo učí. 

 

Pak se mohu stát učedníkem Kristovým, po-
znám pravdu a stanu se svobodným. 

Kompromis je způsob rozhodování nebo ře-
šení sporů. Označuje takový výsledek, na 
který jsou schopny přistoupit všechny zúčast-
něné strany. 

Kompromis ale neznamená optimální způsob 
řešení sporů, neboť ve skutečnosti znamená 
ústupek. Optimální způsob řešení sporu je do-
hoda ve smyslu všestranného vítězství, 
tedy konsenzus. 

Konsensus znamená shodu mínění jistého 
společenství, zejména spontánní a živelný 
souhlas, obecně jakýkoliv vzájemný souhlas.  

Smyslem hledání konsensu je dosáhnout co 
nejlepšího rozhodnutí a zároveň získat maxi-
mální možnou podporu těch, kterých se to 
týká.  

Základním předpokladem dosažení konsensu 
je umění naslouchat druhé straně, věcně rea-
govat na námitky, respektovat odlišné názory 
a pružně navrhovat akceptovatelné řešení.  

Jak použít konsensus 

 je potřeba správně identifikovat rozhod-
nutí, které je potřeba přijmout, nebo pro-
blém, který je potřeba vyřešit (nezabývat 
se podružnostmi nebo zástupnými pro-
blémy)  

 každý účastník jasně identifikuje svůj po-
stoj k řešení problému 

 je potřeba dobře vysvětlit svůj názor tak, 
aby ostatní účastníci mohli pochopit po-
hnutky, které k tomuto názoru vedou 

 je potřeba pozorně naslouchat názorům a 
pocitům ostatních 
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 změnit navrhované řešení tak, aby jej 
mohli ostatní podpořit, nepokoušet se 
měnit mysl lidí (mohu řešení podpořit i 
tehdy, pokud si zachovám kritický náhled)  

 uvědomit si, že dosažení konsensu je ob-
tížné 
 

Jak zůstávat v tom Božím slovu? To je tím pá-
dem důležitá otázka. Je opravdu moc důle-
žitá. Je to tak důležité, že Pán Bůh Židům radil 
toto: „Tato má slova si vložte do srdce a do 
své duše, přivažte si je jako znamení na ruku a 
ať jsou jako pásek na čele mezi vašima očima. 
Budete jim vyučovat své syny a rozmlouvat o 
nich, ať budeš sedět doma nebo-půjdeš ces-
tou, ať budeš uléhat nebo vstávat. Napíšeš je 
na veřeje svého domu a na své brány.“     
(Deut. 11:18-20) 
 

 Bůh vede své následovníky, aby měli 
Jeho slovo na očích, aby ho vystavovali 
před své děti a před všechny, kdo vchá-
zejí do jejich domu. Boží slovo je totiž 
to zásadní. 

 

Zpracovala Jiřina Krejzová 
 

 
AKTUÁLNĚ Z PEKINGU 
 

Milí přátelé, 
 

tak Vás opět zdravím z Pekingu. Letos se tady 

podzim moc nevyvedl a domnívám se, že Gol-

den Week byl z hlediska počasí nejhorším 

svátkem za posledních minimálně 100 let. 

Bylo upršeno a sychravo, ale nám to zase tak 

moc nevadilo. Měli jsme tady na návštěvě 

Pavlova bratra Petra a jeho manželku Irenu. 

Na konci září, týden před Golden Weekem, 

bylo ještě stále hezké počasí a udělali jsme ně-

kolik zajímavých výletů do okolí Pekingu. Ná-

vštěva nám slíbila, že se společně podíváme  

 na místa, kde jsme ještě nebyli a svůj slib do-

držela – alespoň ve dvou případech. 

 Prvním výletem byla návštěva skleněné vy-

hlídky v místě zvaném Shilinxia. Je to v hor-

naté oblasti vzdálené asi 100 km od Pekingu a 

rozhodně stojí za návštěvu. Jedná se o pří-

rodní kaňon, na jehož vrcholu byla vytvořena 

vyhlídka se skleněnou podlahou. Je to zvláštní 

pocit procházet se po skleněné desce nad ně-

kolik stovek metrů hlubokým kaňonem. 

Číňané si v poslední době na takové technické 

zajímavosti potrpí a Shilixia není výjimkou. Na 

nohou jsme museli mít návleky, abychom ne-

poškrábali sklo. Byli jsme tam jediní cizinci, tak 

se s námi hodně Číňanů chtělo vyfotit. Stává 

se nám to často, protože jsme výrazně světlé 

typy, tak už jsme si na to zvykli a snažíme se 

být přátelští. Na vyhlídku naštěstí jede la-

novka, která ale končí kus pod vrcholem a 

k vyhlídce vede strmé schodiště. Byl to ná-

ročný výšlap a ještě náročnější sestup dolů. 

V údolí jsme si prošli celý kaňon, kde byl k vi-

dění vodopád, socha Budhy, ale hlavně krásná 

příroda, která v Číně stojí za to. Ten den bylo 

nízké znečištění vzduchu, tak byl úchvatný vý-

hled do daleka, což je tady tak trochu uni-

kátní. 

Druhý výlet byl zcela přírodní, a sice do sou-

těsky Longqing Gorge, která je od Pekingu 

vzdálená asi 120 km. Jedná se o jezero obklo-

pené skalami, které mají zvláštní kulatý tvar a 

jsou porostlé typickou zelení. Vytváří dojem 

krajiny jako z filmu Avatar. Po jezeře jsme jeli 

na lodi, kde nás průvodkyně upozorňovala na 

různé skály a zajímavosti. Mezi vrcholy dvou 

skal bylo natažené lano a k pobavení návštěv-

níků po něm jezdil na kole provazochodec. Po-

dařilo se nám vylézt na skálu k budce, odkud 

bylo nataženo lano a jen při tom pohledu dolů 

se nám dělalo špatně. Nechápu, že ti mladí  

kluci byli schopni po tom laně jezdit na kole se 
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závažím a nevadilo jim to. Golden Week jsme 

už převážně strávili v Pekingu, kde byly sice 

trochu volnější silnice, ale památky byly přepl-

něny čínskými i zahraničními turisty. Ale to už 

je tady v Číně úděl a člověk si musí na davy lidí 

zvyknout. Petr s Irenou byli i nadšenými obje-

vovateli zapadlých uliček, hutongů a poulič-

ních marketů. Několikrát jsme se byli podívat 

i na proslulém antique marketu Panjiayuan, 

kde se dá sehnat vše možné i nemožné. 

Spousta stánkařů má na zemi vystaveno své 

zboží a smlouvání se meze nekladou. V prů-

vodcích se můžete dočíst, že se zde dá narazit 

i na skutečné historické skvosty, které si mů-

žete usmlouvat za hubičku. Ale to nebyl náš 

případ, tak jsme si alespoň koupili čínské hu-

dební nástroje: starožitnou loutnu a nějaké 

místní flétny. Ale žádný koncert od nás neče-

kejte . 
      

Z Pekingu zdraví Ellen 
 

 

KŘESŤANSKÉ AFORISMY  
 

•  Chcete patřit mezi Boží oblíbence? Položte 

na oltář svou oblíbenost! 

 • Nemysli si o ničem, že ti to patří a může to 

být tvoje. 

•  V okamžiku smrti přicházíme o všechno, ale 

zase jdeme tam, kde všechno je. 

 

NAROZENINY V LISTOPADU OSLAVÍ: 

  

             Alena F.    -        22. 11. 
                 Halyna U. -    26.11. 
             Dana Ň.         -    28.11. 
 

 Miriam H  -    24.11. 
 Simona H. -    24.11. 
 Dominik H. -    29.11. 
          

 

Všem oslavencům ze srdce přejeme hodně 
lásky, stálé zdraví a Boží přízeň a Jeho 
ochranu. 
 
 

PŘEHLED FINANČNÍCH DARŮ 

SBORU ZA MĚSÍC ŘÍJEN 
 

Sbírky pro potřeby sboru     2 539 Kč 
Na fond oprav 10% sb. pro sbor       283 Kč 
Zvláštní dary pro sbor                2 155 Kč 
Sbírka na podporu misie     1 171 Kč 
Sbírka na podporu misie - Lipník       320 Kč 

                               Úterý 1. listopadu v 19:00 hod. 

 

ZA CO MOHOU GENY A ZA CO JÁ 
 

Nejmodernější poznatky epigenetiky ukazují 
na možnosti, jak významně zlepšit své zdraví a 
eliminovat rodinná rizika. Přednáší RNDr. Vla-
dimír Král PhD., DrSc - přední evropský vědec 
v oboru supramolekulární  chemie a genetiky, 
nanotechnolog, vedoucí laboratoře moleku-
lárního rozpoznávání na VŠ chemicko-techno-
logické v Praze. 
 

Vstupné dobrovolné 
 

Čtvrtek 3. listopadu v 19:00 hod. 
 

O KVALITĚ ŽIVOTA A JAK JI MĚŘIT 
 

Moderní výzkum a biblický pohled na parame-
try kvality lidského života. Přednáší RNDr. 
Vladimír Král PhD., DrSc - přední evropský vě-
dec v oboru supramolekulární chemie a gene-
tiky, nanotechnolog, vedoucí laboratoře mo-
lekulárního rozpoznávání na VŠ chemicko-
technologické v Praze. 
 

Vstupné dobrovolné 
 
 

Úterý 8. listopadu v 18:00 hod. 
 

KLUB ZDRAVÍ  

PROGRAM LÁVKY - LISTOPAD 2016 
www.lavkamb.cz 
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- STŘEVNÍ MIKROFLÓRA A IMUNITA 
 

V našich střevech se děje víc, než si myslíme. 
A dokonce to můžeme ovlivnit. Dozvíme se o 
zcela novém pohledu na úlohu střevní mi-
kroflóry. Přednáší MUDr. Marek Ondráček, 
internista a diabetolog z Jičína. 
 

Vstupné - dobrovolný příspěvek 
 

Úterý 8. listopadu v 18:00 hod. 
 

CESTOPISNÝ DOKUMENT  
- TAJEMSTVÍ IZRAELE 

 

Nahlédneme do pestré minulosti i přítom-
nosti zemí, jejíž návštěva neponechá žádného 
zájemce chladným (Izrael, Palestina, Egypt a 
Jordánsko). Projekcí, odborným komentářem 
a osobními zážitky okořeněnými zkušenostmi 
nás provede Ing. Robert Žižka, nadšený cesto-
vatel a amatérský fotograf.  
 

Vstupné dobrovolné 
 

 

Čtvrtek 10. listopadu v 18:00 hod. 
 
 

KINO – VLČÍ HORY 
 

Filmový dokument získal v roce 2015 hlavní 
cenu festivalu Ekofilm. Dokumentuje na-
prosto unikátní oblast pomezí hranic Sloven-
ska, Polska a Ukrajiny, která patří k posledním 
divočinám ve střední Evropě z hlediska toho, 
jací tvorové tam žijí. Jsou to například zubři, 
vlci, bobři a další velká zvířata, která už v Ev-
ropě nevidíme. "Filmaři museli natáčením 
strávit 500 dnů, aby se k nim dostali. 
 

Slovenský film v původním znění, scénář a re-
žie Erik Baláž. (48 min). Z nabídky projektu 
Ekofilm. 
 

Vstupné dobrovolné 
 

Čtvrtek 17. listopadu v 18:00 hod. 
 

 

VEČER DESKOVÝCH A SPOLEČENSKÝCH HER 
 

Každý lichý čtvrtek v měsíci od 18:00 hod.                                                    
Vstup volný 

Úterý 22. listopadu v 18:00 hod. 
 

KLUB ZDRAVÍ - STRES A JÁ 
 

Roman Uhrin vstoupil do povědomí veřejnosti 
jako šéfkuchař Country Lifu a propagátor 
zdravého životního stylu. V současnosti při-
pravuje otevření rekondičního sanatoria a z 
vlastní praxe nám přijede představit velice 
efektivní tradiční, ale i méně využívané způ-
soby řešení stresu, se kterým se v našem ži-
votě setkáváme.  
 

Vstupné – dobrovolný příspěvek 
 

 

Čtvrtek 24. listopadu v 18:00 hod. 
 

1/ TEPUI DREAM - filmová kamera nás zavede 
do Venezuely, která je dnes sama o sobě ne-
bezpečnou zemí a společně zažijeme svízel-
nou cestu tří kamarádů až k samotnému úpatí 
legendárního Salto Angel.  
Český dokument 26 min. 
 

2/ LEKCE DIVOKOSTI - Je příběh o vzácných 
exmoorských koních, kteří svůj nový domov 
našli v bývalém vojenském prostoru Milovice. 
Český dokument, scénář a režie Jan Svatoš, 
stopáž 26. min. 
 

Vstupné dobrovolné 
 

Neděle 27. listopadu v 17:00 hod. 
 

ADVENTNÍ KONCERT V LÁVCE Adventní čas 
vybízí k hlubšímu zamyšlení nad smyslem ži-
vota, vírou, nadějí a láskou. V podání praž-
ského komorního souboru FIDES zazní skladby 
G. F. Händela, A. Vivaldiho, E. Moriconeho, A 
Corelliho, P. Simona, G. Bizeta, A. Charpen-
tiera a dalších. Skladby doplní adventní slovo 
o naději a pomoci. 
 

Komorní soubor FIDES vystupuje ve složení: 
Karin Kašparová a Jiří Tomášek – housle, 
Lenka Říhová – klavír, Jan Kubík – flétna a kla-
vír, Pavel Bláha - violoncello. 
 
Vstupné dobrovolné 


