Anketa – Projekt Dům
9. 2. 2009
Milí přátelé,
představte si, že jste vešli do velkého domu a stojíte v prostorné dvoraně, odkud vedou dveře do několika
pokojů. Ty dveře jsou zavřené, před některými stojí dveřník. Ve dvoraně je sice dost místa (kolem Vás či
opodál stojí několik dalších lidí), ale není na co usednout, není zde nic k jídlu, ani oheň, u kterého byste
se mohli ohřát. Zdá se, že k životu je příhodnější libovolný, třeba i nejhorší z pokojů. Někteří lidé zřejmě
čekají ve dvoraně už dosti dlouho, zatímco jiní okamžitě vědí, na které dveře zaklepat... Tímto obrazem
popisuje křesťanství C. S. Lewis v úvodu své knihy Mere Christianity (česky vyšlo pod názvem K jádru
křesťanství, vydalo nakladatelství Návrat domů v roce 1993 a 2008).
Pojďme se společně podívat, jak vypadá náš dům, pojďme do něj vstoupit jakožto nový příchozí
do jednoho z "pokojů" Lewisova "domu křesťanství". Možná namítnete, že česká Obec křesťanů
neznamená jen fyzický dům v Praze v ulici Na Špejcharu, je zde přece i několik újezdních sborů
(v Olomouci, Brně, Pardubicích a Příbrami) a Obec křesťanů jako společenství mnoha podobně
naladěných lidí existuje především v jejich srdcích. Nicméně fyzický dům má Obec křesťanů jen jeden
a ten ke své činnosti velmi potřebuje. Abychom věděli, jak v tomto domě pobývat nadále tak, aby nám
a naší společné věci dobře sloužil, rozhodli jsme se oslovit Vás, členy a příznivce Obce křesťanů.
Pojďme společně udělat několik kroků v projektu, který jsme pracovně nazvali "Projekt Dům".
Prvním krokem je přiložená Anketa, o jejíž vyplnění Vás prosíme. Velmi tím pomůžete k vymýšlení
dalších kroků.
Vyplněné anketní listy vložte do krabice s názvem Anketa – Projekt Dům, kterou najdete
na knižním stole v předkaplí sborového domu Na Špejcharu, nebo pošlete mailem na adresu
stanislava.veselkova@gmail.com Abychom stihli anketní listy zpracovat, potřebujeme je co nejdříve,
nejpozději v neděli 22. února.
Výsledky ankety se dozvíte na Sborovém večeru (ve středu 25. února od 18.00 v kapli Sv. Jana,
Sborový dům Obce křesťanů, Na Špejcharu 3, Praha 7), který je tématicky věnován právě
budoucnosti české Obce křesťanů a na který jste srdečně zváni.
Další kroky v Projektu Dům budou záležet i na Vás. K inspiraci a podnícení Vašich nápadů, které jak
doufáme přijdou, jsme připravili pár akcí na seznámení s domem a jeho zajímavou historií. Ve středu
25. března si prohlédneme dům zvenku i zevnitř a dozvíme se jistě mnoho zajímavého od architektky
Michaely Glosové, která nás bude domem provázet. Koncem dubna chceme udělat besedu o historii
domu (s promítáním), zaměřenou především na život a dílo grafika a loutkáře Richarda Teschnera,
který v domě zhruba před sto lety působil. Připravujeme dvoudenní dílnu výroby papírového modelu
domu s architektem Oldřichem Hozmanem. O podrobnostech Vás budeme včas informovat na nástěnce
ve vstupu domu, v Oznamovateli a na internetových stránkách Galerie Josefa Adamce (www.gja.cz).
Těšíme se na setkání s Vámi a na to, že budeme společně zkoumat minulost, společně tvořit současnost
a společně hledat tvář budoucnosti našeho sborového domu.
Členové skupiny Projekt Dům
Stanislava Veselková, Michaela Glosová, Ludmila Geryšerová, Pavel Hlavatý, Oldřich Hozman

Anketní list – Projekt Dům, únor 2009
Prosíme, zaškrtněte variantu, která nejvíce vystihuje Váš postoj k uvedené věci nebo odpovídá Vašim znalostem dané
věci. Můžete zaškrtnout i více variant najednou, nebo nechat anketní bod nevyplněný.
1. Do Obce křesťanů
a) chodím krátce, teprve se tu rozhlížím
b) chodím už pár let (uveďte kolik....................)
c) chodím již velmi dlouho, jsem pamětník, Obec znám od r. ..............
d) jsem zavítal/a zatím jen jednou
2. Chodím do Obce křesťanů nejčastěji
a) v Praze
b) v Brně
c) v Olomouci

d) v Pardubicích

e) v Příbrami

3. Do Obce křesťanů přicházím
a) na bohoslužby a svátostné pořady
b) na dětské neděle či jiné akce pro rodiče s dětmi
c) na pracovní skupiny
d) na kulturní a vzdělávací pořady pro veřejnost
e) na uzavřené semináře a kursy
4. Při vstupu do pražského sborového domu Na Špejcharu mě napadne:
a) tady jakoby něco chybí
b) to je ale krásný sloup
c) tady ty stěny jsou ale ušmudlané
d) tak co je nového na nástěnce?
e) to je úleva přijít z té vřavy světa sem do tohoto domu
f) uff, zase jdu pozdě!
g) něco jiného: ..................................................................................................................................................................
5. Při příchodu z ulice na pozemek Obce křesťanů mě napadne:
a) chtělo by to pořádnou nástěnku pro kolemjdoucí
b) tak co nového tady roste na těch záhonkách?
c) nespadne mi ten odfouklý kus omítky na hlavu?
d) něco jiného: ..................................................................................................................................................................
6. Zúčastňuji se pravidelně (nebo alespoň tehdy, když to stíhám) těchto pracovních skupin:
a) Nový zákon ve světle Starého zákona
b) Janovo evangelium
c) Apokalypsa
d) Sociální situace dnešního světa
e) Proměny křesťanství (Barrandov)
f) Úvod do duchovních cvičení
g) Sborový zpěv
h) Mateřský klub
7. Nezúčastňuji se žádné pracovní skupiny, protože
a) nemám čas
b) nezajímají mě jejich témata a zaměření
c) jsem o jejich existenci nevěděl/a
d) zatím jsem neměl/a odvahu do některé začít chodit, ale rád/a bych
8. Uvítal/a bych novou pracovní skupinu na toto téma:
...........................................................................................................................................................................................
9. O pracovních skupinách, bohoslužbách a dalších pořadech, bezprostředně se týkajících svátostného života Obce
křesťanů, se dozvídám:
a) včas, a to z tohoto zdroje: .............................................................................................................................................
b) pozdě, ale přece jen, a to z tohoto zdroje: ....................................................................................................................
c) téměř vůbec ke mě ty informace nepřijdou

10. Dveřník stojící před dveřmi do "pokoje" Obce křesťanů v "domě křesťanství" (vysvětleno v úvodním dopise
k anketě)
a) se nově příchozímu jeví takto:
vypadá................................................................................................................................................................................
dělá.....................................................................................................................................................................................
říká.....................................................................................................................................................................................
b) se jeví, jakoby tam ani nebyl a je tudíž jedno, jak vypadá, co dělá a říká
c) tam ve skutečnosti žádný není
d) tam je, ale nezáleží na tom, jak vypadá, co dělá a říká, protože správný duchovně hledající nově příchozí přece
pozná, že uvnitř se říká pravda a jde rovnou dovnitř
11. O pořadech pro veřejnost, konaných v Galerii Josefa Adamce a ostatních prostorách domu, se dozvídám:
a) včas, a to z tohoto zdroje: .............................................................................................................................................
b) pozdě, ale přece jen, a to z tohoto zdroje: ....................................................................................................................
c) téměř vůbec ke mě ty informace nepřijdou
12. Program pořadů pro veřejnost
a) není třeba šířit více, než se aktuálně děje; připadá mi, že na pořady chodí dostatečné množství lidí
b) je příliš bohatý a do domu pak chodí moc lidí, kteří ruší a dělají nepořádek
c) je tak akorát bohatý, jak má být a provoz v domě podle mě klape bez problémů
d) je tak akorát bohatý, jak má být, ale provoz v domě, včetně úklidu, je pak moc náročný a mělo by se to nějak řešit
e) je chudý a nezajímavý a do Obce tak chodí málo nových lidí
f) by podle mého názoru měl být uváděn v některém pražském či mimopražském periodiku, aby se o aktivitách Obce
křesťanů dozvídalo víc lidí (máte-li konkrétní tip, uveďte jej sem, prosím:
..........................................................................................................................................................................................)
g) bych doplnil/a, vylepšil/a, upravil/a takto: ...................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
13. Myslím si, že provoz Obce křesťanů, tj. platy farářů, pravidelný úklid, pravidelné i mimořádné opravy, náklady
na teplo, vodu, elektřinu, telefony, poštovné, dopravu atd., je financován z těchto zdrojů:
a) z pravidelné finanční částky, kterou Obec křesťanů dostává od státu
b) z pravidelných a občasných příspěvků členů Obce a občasných darů příznivců Obce
c) z toho, co se vybere za svátostné úkony (křty, svatby, pohřby...)
d) z toho, co se vybere na vstupném při kulturních a vzdělávacích pořadech pro veřejnost
e) z toho, co se vybere jako poplatky za pronájem prostor na různé akce
f) z grantů
g) z jiných zdrojů: .............................................................................................................................................................
h) nevím, z čeho je provoz Obce křesťanů financován
14. Nejvíce by podle mě dům potřeboval
a) opravit fasádu
b) opravit střešní krytinu
c) vymalovat
d) opravit okna
e) zateplit
f) instalovat nějaké úsporné ekologické vytápění
g) něco dalšího: ................................................................................................................................................................
15. Pokud by Vám to nevadilo, prozraďte prosím na sebe více:
a) jsem muž
b) jsem žena
c) je mi .................roků
16. Pokud chcete něco dodat k anketě, napište to sem, prosím:

d) mám .................dětí

e) nemám děti

