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Představení nového staršovstva  
 

V březnu jsme zvolili nové staršovstvo, většina jeho členů pokračuje ve 

své službě, tři členky a členové jsou noví. Přesto mi přijde jako dobré 

využít tuto možnost k jistému ohledání, představení. Poprosil jsem 

nejprve (staro)nového kurátora našeho sboru Petra Hladíka, aby se krátce 

představil, pověděl o své cestě k víře a do staršovstva a případně nás 

seznámil se svou vizi pro působení v něm v dalších letech. Další 

presbyterky a presbyteři budou následovat.  

Ondřej Ruml 

 

Narodil jsem 

se a žiji v Novém 

Městě na Moravě. 

Do novoměstského 

sboru mě přivedla 

moje žena, jako 

člověka prakticky 

nedotčeného vírou. 

Postupem času mi 

došlo, že víra se 

nedá naučit. 

Velikost či 

množství víry se 

nedá změřit. 

Pevnost víry se nedá 

potvrdit počtem biblických citátů, které člověk sype z rukávu na potkání. 

Víru získávám tím, že stále hledám svůj vztah s Bohem. Díky tomu si 

připadám jako poutník v Komenského Labyrintu světa. Putuji světem, 
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sleduji dění kolem sebe a hledám Boží lásku. Občas se přitom vydám 

nesprávným směrem a chybuji.  Podivuji se také tomu, jak její síla 

dokáže při sobě držet tolik lidí, kteří mají rozdílné povahy, názory, 

myšlenky. Přesto se v kritických chvílích se dokážou navzájem 

semknout a podporovat. V tomto ohledu jsem stále na cestě a stále mám 

co objevovat. 

Moc vážím důvěry, kterou mi členové sboru vyjádřili tím, že mě 

zvolili do staršovstva. Vážím si i důvěry presbyterů, kteří mě zvolili za 

kurátora našeho sboru. Budu se snažit to, abych v našem sboru 

spoluvytvářel prostor pro jeho další rozvoj. Chci při tom lidem 

naslouchat. Chci také vnímat, že svět kolem nás se neustále proměňuje. 

Budu se proto snažit dívat na zavedené a tradiční věci novou optikou. 

Novinářská profese, které jsem se věnoval více než dvacet let, mě 

naučila zjišťovat si podrobnosti, analyzovat je, a pak je předávat dál tak, 

aby sdělení nevnucovalo jeden názor, ale spíše pobízelo k zamyšlení a 

vytvoření vlastního úsudku. 

V posledních pěti letech směřuji svoji profesní aktivitu do sociální 

oblasti, a stále se stále snažím pokračovat v publikační činnosti. Snažím 

se věnovat čas svým blízkým a také svým zálibám. Rád se vydávám na 

pěší poutě a píšu o tom. Čtu knihy a snažím se podporovat naše pěvecké 

sbory. 

V dalším funkčním období ve staršovstvu chci mít na paměti, že 

víru je možné celý život upevňovat, ovšem je možné o ni také přijít.  

 

Petr Hladík 

 

 

Modlitba Svatopluka Karáska  
 

Bože, prosíme tě, buď svým Duchem v našem středu. Ať k nám tvůj 

Duch, ten, který mluvil ústy našich předků ve víře, ten, který mluvil ústy 

Kristovými, promlouvá, ať je naším středem nejen v této chvíli, ale nechť 

se stane páteří našich celých životů, nejvlastnějším motivem našich dní, 

našeho zápasu mezi nicotou a životem věčným. Přijď, tvůrčí Duchu, 

přijď a promlouvej k nám. Dej pak, ať tě zaslechneme, ať tě nemineme, 

ať tě nezmanipulujeme a nezařadíme do přihrádky toho, co už je za námi, 

a spomáhej naší nedověře, naší neschopnosti vymanit se z kleští naší 

malosti. Dej, ať slyšíme tvůj hlas – hlas volajícího na poušti.  
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Informace ze sboru 
 

sbírky: 
Postní sbírka na pomoc Ukrajině vynesla částku 54.123,- Kč.  

Na Hlavní dar lásky Jeronýmovy jednoty se vybralo 14.772,- Kč. 

Moc děkujeme všem, kteří jste na sbírky přispěli. 

Ještě stále probíhá výběr jarní sbírky, která je určena, polovina na 

Jeronýmovu jednotu a polovina na podporu sboru. Prosíme, pamatujte na 

ni. Peníze můžete také zaslat na sborový účet č. 5500213339/0800 pod 

VS 7. Peníze prosím odevzdejte do 25. května. 

 

 

Shromáždění, která nás čekají 
4.5. 18.00 - staršovstvo 

6.5. 19.30 – schůzka učitelů nedělní školy 

10.5. 19.30 - KRUH  

17.5. 10.00 – Kavárnička (nejen) pro seniory – Lena Lišková 

slovem i obrazem o partnerství s Betzingen 

17.5. 19.30 – „Ježíš na okraji“ – v rámci střední generace Mikuláš 

Vymětal 

1.6.. 18.00 - Staršovstvo 

3.6. 19.30 – schůzka učitelů nedělní školy  

4.6. Horácká galerie 13.00-20.00 – Food festival na podporu 

domova Pomněnka  

10.6. Noc kostelů 

12.6. 6.30 – 19.00  Autobusový zájezd (Hranice na Moravě, 

Valašské Meziříčí a Hrubá Lhota) 

 

Srdečně Vás zveme na AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD s návštěvou 

HRANIC NA MORAVĚ, VALAŠSKÉHO MEZIŘÍČÍ A HRUBÉ 

LHOTY  

Program: bohoslužby v Hranicích na Moravě + setkání při kávě. 

Oběd ve Valašském Meziříčí, návštěva hospice Citadela. Prohlídka 

kostelů v Hrubé Lhotě a Valašském Meziříčí, setkání při kávě. 

Odjezd v 6.30 z NMNM. Předpokládaný návrat okolo 19.00 Cena: 

500 Kč (záleží na obsazení autobusu) Přihlásit se můžete: na přihlašovací 

listinu v kostele, nebo e-mailem: nmnm@evangnet.cz do 22.května.  

 

mailto:nmnm@evangnet.cz
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Pozvánky ze seniorátu 
 

KONFIRMAČNÍ VÍKEND 

proběhne 27. - 29. 5. (Velká Lhota a Podcestný Mlýn) 

 

Pozvání do sborů 
Horní Dubenky: 

1.5. od 9:00 česko – ukrajinský sborový den s bohoslužbami, povídáním 

o obou zemích s promítáním, oběd. 

15.5. neděle Cantate s bohoslužbami od 9:00 a koncertem smyčcového 

kvartetu Leňadores od 10:30 

 

Horní Vilémovice: 

22.5. v 15 hod: koncert skupiny Dvorkaři (v kostele) 

29.5. konfirmace 

 

Humpolec: 

23. 5. od 17 hod Koncert fléten (žáci ZUŠ) v evangelickém kostele 

Jihlava: 

10. 5. v 19.00 Modlitba Taizé v kostele Povýšení sv. Kříže. 

15. 5. v 17.30 Něco pro uši, pro oči i pro duši: Ukáže-li se duha (Jan 

Keřkovský) hraje smyčcový kvartet Leňadores 

 

Sázava a Žďár nad Sázavou: 

5.5. Žďár 10:00 velikonoční bohoslužby v Domově klidného stáří 

8.5. Žďár 18:00 bohoslužby u tety Hany - slovem provede farář Mikuláš 

Vymětal, hudbu zajistí kapela Pepíčkovo štěstí ACOUSTIC 

11.5. on-line 18:00 biblická hodina 

21.5. Sázava 18:00 koncert ekumenické hudební skupiny JIZEROŠ 

19.6. Sázava 10:00 loučení se školním rokem (rodinné bohoslužby + 

následný program pro děti především) 

30.5.-1.6. Sázava, seminář pro pastorační pracovníky 

10.6. Sázava 17:00 Noc kostelů 

 

Velké Meziříčí: 

8.5. sborové dopoledne se syn. Seniorem 

9h bohoslužby se sv. VP, 10.15 beseda, 12h sborový oběd 

14.5. 19:00 střední generace na téma Uprchlíci v Evropě s M. 

Vymětalem 
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15.5. 9:00 bohoslužby M. Vymětal, 15:00 klavírní koncert Daniela Juna 

Úterky 15.30 a soboty 9.30 základy češtiny pro ukrajinské hosty 

 

 

Z dubnového a květnového staršovstva 
 

Na své první schůzi nově zvolené staršovstvo ustavilo, zvolilo 

kurátorem bratra Petra Hladíka a místokurátorkou sestru Hanu 

Bučkovou. Předsedou staršovstva Ondřeje Rumla. A pověřilo dalšími 

službami ve staršovstvu a sboru – zapisovatelem bratra Jaroslava 

Strnada. Vedením pokladny a účetnictví – sestru Martinu Dvořákovou. 

Další rozdělení zodpovědností provede na další schůzi. 

Zabývalo se žádostí o půjčku ze sboru ve Sněžném a také žádostí 

Milana Kocandy o doporučení pro zápis na seznam bohoslovců naší 

církve – a mluvilo s ním také o práci s mládeží v našem sboru. 
 

Zprávy ze staršovstva konaného dne 4.5.2022 
 

Starší sboru na své květnové schůzi mj. rozhodli: 

Rozdělili mezi sebe úseky života sboru:  Blažkov (Král), Bystřice 

(Bučková a Kintr). Hospodáři - Dvořák, Fiala, Mach, Rusňák (+ 

Gregor); ekonomická komise - Hladík, Jirků, Peňáz  

katecheze (děti, konfirmandi, mládež, střední generace, nš) - Strnad, 

Šimková; ekuména, seniorát, církev - Hladík, Ruml, Ženatý; pohoštění a 

mimořádné akce - Novotná; Betzingen a kulturní komise - Lišková  

Kulturní komise, Noc kostelů, pašijové čtení - Zikmund 

Po diskusi schválilo vysluhování večeře Páně na svatodušní neděli - 5. 

června - z kalichů i kalíšků. 

Přivítalo na svém jednání starostku obce Blažkov Petru Tatíčkovou a 

jednalo s ní o převodu hřbitova v Blažkově na obec i o dalším výhledu 

spolupráce s obcí. 

 

 

Noc kostelů 
 

Na pátek 10. června se chystá Noc kostelů, v tom našem by se měl 

odehrát tento program:  

17.30 - Ve dne i v noci se zpěvem a chválou - hudební interaktivní 

dílna pro děti - park u evangelického kostela 



  

6 

 

17.30 – 21.30 – otevřený kostel  

18.30 - Velký mužský pěvecký sbor (spojení sborů B. Martinů z 

Poličky a Vocatus Ecumenicus Jimramov) - koncert 

20.30 - Projekce filmu Zdeňka N. Bričkovského s uvedením autora: 

Raduga – slavnost duhy. 

22.00 – závěrečná ekumenická bohoslužba v kostele sv. Kunhuty 
 

 

Návštěva z Betzingen  
 

Na přelomu dubna a května jsme přivítali po přestávce vynucené 

kovidem návštěvu z partnerského sboru v (Baden-Württemberském) 

Betzingen. Díky vyjadřuji především Lence Liškové, která se ujala 

mnoha podstatných rolí – hlavní korespondentky a organizátorky, 

tlumočnice, průvodkyně, koordinátorky.   

Sedm milých hostů přijelo v pátek a večer jsme strávili 

v presbyterně při společné večeři (za její koordinaci a přípravu patří díky 

manželům Simoně a Jakubovi Jirkům). Bylo dobré takto společný pobyt 

zahájit u jednoho stolu. Velkou radost naši hosté měli ze setkání s 

Danielem Ženatým, který kdysi stál u zrodu našeho partnerství. Počty 

hostů a hostitelů byly takřka vyrovnané, možnost dorozumění byla 

vyzkoušena a shledána dostatečnou. Poté se hosté rozdělili do čtyř 

hostitelských rodin a domovů (i jejich hostitelům je dobré projevit 

vděčnost).  
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Sobota patřila výletu do Jihlavy a Telče – českou stranu posílil Jan 

Teplý ml., když jsme někteří jet nemohli. I v obou cílech cesty čekaly 

otevřené dveře – na evangelické faře v Jihlavě (veliké díky patří sestře 

kurátorce tamějšího evangelického sboru Janě Nedbalové i za 

zpřístupnění kostela), kde při kávě bylo možno přiblížit dějiny 

jihlavského soužití Čechů, Němců i židovských obyvatel. V Telči se zase 

naší výpravy ujali faráři Eva Melmuková-Šašecí a Petr Melmuk, kteří 

promluvili o situaci a dějinách evangelíků ve zdejším kraji. Dále došlo 

na procházku náměstím, okolím zámku i na vystoupání na věž kostela sv. 

Ducha. Do svých přechodných domovů se vraceli výletníci až kolem 

sedmé hodiny večer.  

V neděli jsme společně slavili bohoslužby, shromáždění pozdravil 

farář Christoph Zügel (jeho řeč je přetištěna níže) a hosté nám zazpívali. 

S vděčností a radostí nejen hosté slyšeli v podání pěveckého sboru 

Naenia mši Missa gioiosa. Po bohoslužbách a obligátní kávě jsme 

navštívili místní muzeum, kde nám Miloslava Gregorová představila a 

okomentovala svou výstavu kraslic a velikonočních pohlednic (a 

odpoledne ještě vedla menší dílnu, na které ukázala a učila, jak zdobí 

velikonoční vajíčka). Hosty z Betzingen také zaujala výstava lyží a taky 

expozice staré horácké školní třídy. Potom jsme procházkou prošli okolo 

staveniště domova Diakonie Pomněnka, kde Petr Hladík pověděl o 

stavbě samé, o tom, co jí předcházelo i o využití postaveného domova. 

Na oběd jsme byli v Maršovské rychtě (i tam naši němečtí přátelé 

poctivě ochutnávali poklady české kuchyně – svíčkovou a moravského 

vrabce). Po návratu ke kostelu jsme spolu s dalšími (možná 20 členy 

našeho sboru) strávili podvečer a večer v rámci zahradní slavnosti – u 

pohoštění, ohně, v rozhovoru (děkujeme především sestrám Mužátkové a 

Dvořákové za zajištění dobrého k jídlu a pití). Nejvytrvalejší zůstali 

takřka do desáté hodiny večerní. Jedno auto našich hostů odjelo v neděli, 

druhé v pondělí dopoledne. Naše partnerství trvá 29 let a máme moc 

pěkné vztahy a toto společné setkání je určitě zase obohatilo. 

Vše se vydařilo, a tak plánujeme další setkání – na podzim menší 

delegace našeho sboru pojede na loučení se s farářem Zügelem, který po 

22leté službě zakončí své působení v betzingenskému evangelickém 

sboru. A na jaro příštího roku – prodloužený víkend 6.-8. května 2023 – 

jsme zváni do Betzingen. Pojeďte, stojí to za to, otevírá obzory, dává 

nahlédnout do jiného světa, se kterým nás ale mnohé pojí… 

Ondřej Ruml 
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Pozdrav Christopha Zügela při 
bohoslužbách – 1. května 2022 – překládala L.Lišková 
 

Milí sourozenci tady v Novém Městě, je to jednoduše krásné být 

opět s vámi. Setkání zde s vámi, jsme tu dva dny, nás velmi obohatilo. Je 

zkrátka krásné cítit společenství a to, že jsme tu vítání. Zvláště v těchto 

časech.  

Vyřizuji pozdravy od našeho staršovstva a našeho sboru. Pandemie 

koronaviru po nás požadovala velmi mnoho. Museli jsme omezit naše 

kontakty kvůli vzájemné ochraně. Nevím, jak to bylo u vás, ale my jsme 

museli mnoho naší společné práce promyslet a dělat jinak či nově 

vytvořit. Proto jsme museli také naše setkávání s vámi omezit.  

Jsem zde naposled jako farář. V říjnu jdu do důchodu, po 22 letech 

v Betzingen. A zažívám, tak jako dřív, jak jste úžasné společenství. 

Především je citelná síla víry. V bohoslužbě, kterou tu společně 

prožíváme. Velmi 

srdečný dík. Budu vás 

stále nést v srdci, 

myšlenkách i 

modlitbách.  

Válka na 

Ukrajině s námi velmi 

zatřásla. V Německu 

jsme vůbec 

neočekávali, že se něco 

takového může v 21. 

století stát. Vy, v 

Čechách, jste možná 

byli dál, co se týče 

Ruska a iluzí o něm. Je velmi důležité, že ve všem se budeme držet 

Ježíše, který udržuje naši sílu a duši. K tomu potřebujeme bdělou mysl, 

abychom učinili to, co je správné v pravý čas. A potřebujeme naději a 

vizi o společném mírovém životě. Tak jako zde žijeme my tady, 

navzájem. A potřebujeme především lásku, která bere ostatní v jejich 

důstojnosti a ctí je. A proto jsme společně vám přinesli jednu píseň „Ať 

není jediný den, kdy by sis musel říct, není tu nikdo, kdo by ti podal 

ruku.“ 
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Procházka bohoslužbami – hudba a ticho -  
 

Pořád vlastně kroužím okolo bohoslužeb, ale myslím, že je to 

důležité. V poslední době zní při našich bohoslužbách více hudby, díky 

novému zpěvníku a také elánu našich takřka již kantorů Jany Kabrdové a 

Marka Peňáze (kteří budou v neděli 26. června slavnostně promováni a 

to na půdě našeho sboru). Jsem rád, že tomu tak je. Teď v neděli 1. 

května jsme slyšeli po kázání dokonce celou mši. Jsem si vědom 

možných otazníků, proč takový takřka „koncert“ a od někoho jsem 

slyšel, že to byl umělecký zážitek. Byl bych ale rád, kdyby to byl také 

duchovní zážitek spojený s tím uměleckým, propojený s celými 

bohoslužbami. Hudba jen nepůsobí na jiné stránky lidského vnímání, ale 

taky dává prostor být (přece jen) v tichu, sám se sebou tomu, kdo 

poslouchá. I to k bohoslužbám (i evangelickým) patří. Proto docela rád a 

často zařazuji tichou modlitbu. Ticho i hudba rozechvívají ještě jiné 

struny lidského nitra, otevírají prostor být sám se sebou a svými 

myšlenkami, dávají možnost Slovu, aby doznívalo. Samozřejmě je hudba 

věcí služebnou a tou má zůstat, ale má své nezastupitelné místo v našich 

bohoslužbách.  

 

 

Ještě za Janem Pavláskem (1923-2022) – 
Štěpán Hájek 
 

Narodil se v Praze u Dejvického nádraží v Žižkově ulici 27. 10. 

1923. V půl roce se dostal do Kolína nad Rýnem, kde jeho otec působil v 

diplomatických službách. V Kolíně chodil dva roky do německé obecné 

školy. Po návratu do Prahy začal v roce 1932 svou skautskou stezku, 

které zůstal věrný po celý život. Roky 1934 – 38 prožívá ve Vídni, 

potom jeden rok v Táboře a další v Praze. V roce 1942 dokončuje 

gymnasium a na podzim je nasazen do Německa. O Vánocích 1943 je 

přesunut do Prahy do budovy starého výstaviště v Holešovicích. Zúčastní 

se 5. 5. 1945 pražského povstání.  

V roce 1946 přichází na Moravu, na vysokou školu veterinární v 

Brně. V srpnu 1950 promuje a dva roky působí v ústavu hygieny 

potravin. Od Velikonoc 1952 začíná pracovat na veterinárním středisku v 

Bystřici nad Pernštejnem.  
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Do života mu vstupují dvě ženy – Jaroslava a Miluše. První vztah 

trvá 20 let, poté Jaroslava umírá na rakovinu, a on se stará o syna a 

dceru. Druhý vztah trvá víc jak 40 let a je věnován pomoci všem v 

rodině.  

Víc než 30 let byl vedoucím veterinárního střediska v Bystřici n. P. 

25 let učil na střední zemědělské škole. 10 let byl předsedou pěveckého 

spolku Vysočina. Několik let byl předsedou rodičovského sdružení při 

gymnasiu.  

Hodně času věnoval práci s dětmi a mládeží, nejdřív v 

přírodovědeckém kroužku, a poté ve skautské organizaci. Bystřicko 

poznal na svých cestách dokonale a tento kraj si zamiloval. Převážnou 

část života prožil na Vysočině. Závěr života prožil v Praze u dcery v 

domě svých rodičů. V Praze také ve vojenské nemocnici 20. 2. 2022 jeho 

život skončil. Tento životopis si bratr Jan Pavlásek sám předem sepsal 

pro případ svého pohřbu.  

Vážení přátelé, ve své skromnosti Jenda Pavlásek nezmínil 

důležitou věc: Za svůj dlouhý život ovlivnil pozitivně obrovské množství 

dětí a mladých lidí. Jako skautský vedoucí byl ctěn a milován, a 

zanechává skvělou vzpomínku v srdcích opravdu velkého zástupu těch, 

kteří s ním kdy byli v kontaktu. Také pro mě byl v dětství důležitý, 

nejprve jako přítel naší rodiny, a později v letech 1968 – 1971 jako 

vedoucí evangelických táborů na Blažkově. Jsem rád, že jsem mu v 

dospělém věku stihl poděkovat za vše, co pro mě v dětství znamenal. 

Odpověděl lakonicky: „Dávej to dál.“ Já se snažil, ale nemělo to ty 

grády, chyběl mi jeho smysl pro humor, chyběl mi ten jeho správný 

esprit. Jenda Pavlásek byl výjimečný člověk, a díky Bohu za něj.  

Štěpán Hájek, obřadní síň krematoria, 1. 3. 2022 

 

 

Rok 2002 v novoměstském sboru (díky za 
doplnění D.Ženatému) 
 

Život sboru 

Sbor přizval do staršovstva bratra Luboše Kabíčka, dříve faráře v 

Jihlavě a seniora Horáckého seniorátu, který se přistěhoval na penzi se 

svou ženou Ester do Nového Města.  

Další varhanicí se stala sestra Ester Kabíčková. 
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Vedením prací při malování kostela byli pověřeni Zdeněk Tatíček a 

Jan Teplý st.  

V Bystřici byl umístěn na čelní stěnu ukazatel písní podle návrhu 

Petry Pleskačové.  

O velikonoční neděli 31. března bylo konfirmováno 6 dospělých 

sester a bratří našeho sboru. 

Bohoslužby v rádiu Svobodná Evropa z našeho sboru 4. srpna. 

Od srpna má náš sbor své www stránky, díky Tomáši Feltlovi. 

Simeona Zikmundová rezignovala v září na funkci kurátorky sboru. 

Na říjnové schůzi staršovstva nepřijal nikdo kandidaturu k volbě za 

kurátora sboru.  

V prosinci byl skácen monumentální buk před kostelem. Byl 

nemocný, napaden dřevokaznou houbou. 

 

Opravy - v pondělí 30. září začaly práce na malování interiéru kostela. 

 

Sbírky a finance 

Výtěžek bazaru obnošeného šatstva činil 5.830 Kč, byl věnován 

krajanům v Bohemce a Veselynivce. 

Dlouhodobá sbírka, kterou jsme přivezli jako dar do Bohemky a 

Veselinovky, činila 27.800 Kč. 

Obdrželi jsme dar od sboru v Aegust ve Švýcarsku 25.000 Kč. S 

tímto sborem měla kontakt rodina faráře Josefa Batelky. Bible pro Indii – 

4.338 Kč. 

 

Cizina 

V dubnu přijel německý farář Ingo Sperl, měl přednášku v rámci 

akce Hospicového hnutí Vysočina. 

V květnu jsme jeli autobusem na zájezd do Bohemky a 

Veselynivky, spolu s valašskomeziříčskými.  

V červenci mládež a oba faráři v Hohendorfu. 

Počátkem srpna koncert Musica sacra z Tübingen. 

V srpnu jsme byli na týdenní sborové rekreaci v Nösslachu v 

Tyrolsku. Bylo nás 44. 

 

Jiné  

Střední generace pozvala herce divadla Husa na provázku 

Vladimíra Hausera, který zahrál hru jednoho herce „Smlouva“. Pěvecký 

sbor jel autobusem do Sázavy na seniorátní zpívání. Zdeněk Slonek s 
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dětmi podnikl dvoudenní výlet. Autobusem na seniorátní den rodiny do 

Telče. Sborový den rodiny koncem června, autobusem do Jimramova a 

Telecího, po stopách Broučků.  

 

 

 

Lunch Meet pro Pomněnku 
 

Lunch Meet (čti lánčmít) otevírá Festival pro Pomněnku. Food 

festival organizuje náš sbor s podporou grantu z Diakonických a 

rozvojových projektů ČCE a grantu Nového Města na Moravě. Lunch 

Meet nabídne dobré jídlo a pití, připravena je také řízená degustace kávy 

s baristou roku 2022, živé vysílání Českého rozhlasu, DJ anebo Cooking 

show VAŘÍME Z VODY s hercem a gastro nadšencem Lukášem 

Hejlíkem. Spolu s ním navštívíme země Evropské unie, seznámíte se s 

vybranými deseti evropskými tatínky, které ztvární Alan Novotný. A 

těšit se můžete na velkou divadelní kuchařskou show! 

Udělejte si uzlík na kapesníku a NEZAPOMEŇTE přijít v sobotu 

4. června od 13:00 do 20:00 hodin do Horácké galerie na jedinečná jídla 

a nápoje. Výtěžek ze vstupného podpoří veřejnou sbírku na vybavení 

Domova Pomněnka. Taky NEZAPOMEŇTE, že při jídle nejde jenom o 

to, abychom nasytili svůj žaludem, ale jde také o společný 

prožitek. Bližší informace na sociálních sítích @lunchmeet.nmnm nebo 

na webu www.domovpomnenka.cz 

 

Pro pořádání této akce hledáme také dobrovolníky, kteří by 

pomohli například při prodeji vstupenek a propagačních materiálů nebo 

s přípravou a úklidem nádvoří Horácké galerie. Pokud budete chtít 

pomoci tak se ozvěte na telefon 602 730 793 nebo pište na 

phnmnm@gmail.com. 

 

Petr Hladík 

mailto:phnmnm@gmail.com
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