
DOZVUKY Z ANKETY ― Projekt Dům, únor 2009
Milí přátelé, 7. března 2009

dostalo se mi zpátky celkem 60 vyplněných anketních listů, za což velmi děkuji všem jejich autorům. Ráda 
bych se s Vámi podělila o výsledky. Některé jsem četla na sborovém večeru 25. února, ale řada z Vás na tento 
večer nemohla přijít, proto výsledky zveřejňuji ještě touto cestou. Podrobné výsledky jsou moc dlouhé, zde 
uvádím pouze nejzajímavější postřehy a informace, které jdou k jádru věci. (Podrobné výsledky mohu 
zájemcům poslat, případně se ozvěte na adresu stanislava.veselkova@gmail.com)

S pozdravem
Stanislava Veselková

Při vstupu do pražského sborového domu Na Špejcharu mě napadne:
● to je úleva přijít z té vřavy světa sem do tohoto domu
● proč já sem nechodím častěji???
● Jak souvisí ten vchod, ty dveře s tím, do čeho právě vstupuji?
● těším se, co krásného tu zažiju, jaké tu potkám lidi
● je to jiné, přátelské a dobře známé ... a vždycky mne mrzí, že křesťanství jako by bylo příliš těžké 

v celku, takže se nosí po částech: něco pravoslavní, něco evangelíci, něco Obec křesťanů...
● vstupní dveře a opadávající fasáda kolem dveří není reprezentativní 
● škoda, že tu není místo, kde by člověk poseděl u čaje, než začne (naše pracovní skupina, ..)
● co tu bude nového, jak dnes dům cítím
● omšelé, neradostné
● vnímám příjemnou atmosféru a klid
● už jsem tam dlouho nebyla
● jsem ráda, že už jsem tu
● přijde dost lidí? Nebo to zase bude „jak do mariáše...“
● starý ale pokojný dům, určitá domácí atmosféra
● je tu zvláštní atmosféra (nejspíš by se dala popsat jako duchovní, bratrská (sesterská), steinerovská), 

nekoupím si Okruh a Střed?
● Sem patřím! 
● Je báječné,že takový dům a takové společenství existuje
● krásné květiny na schodišti i na zahrádce, krásné místo, krásný dům
● je to nádherný dům
● Bylo by pěkné, kdyby se dům mohl opravit.
● je to tady skutečná oáza uprostřed současného světa, musím pomoci, aby se udržela a rozkvétala
● konečně zase doma
● to je zajímavý dům

Při příchodu z ulice na pozemek Obce křesťanů mě napadne:
● chtělo by to pořádnou nástěnku pro kolemjdoucí
● tak co nového tady roste na těch záhonkách?
● ta kachlíková budova se sem nějak nehodí :-(
● jak se ta Virve s láskou stará o zahrádku
● Je to oáza.…..Nádherný dům, ale údržba bude asi velmi nákladná.
● Ta branka, ta vrátnice, tady to ještě trochu dejchá nedávnou minulostí
● Vždy mě napadne, že by to chtělo navrhnout krásnou branku a její okolí z vnějšku 
● škoda, že o Obci tak málo lidí ví
● Pochmurná nálada, ošklivý pohled na uskladněné věci za oknem v malé budově.
● zahrádka je čím dál hezčí (chtělo by to více rukou)
● není to zrovna vstřícný vchod – je jen pro „zasvěcené“
● ten kdo má, OK najde
● moc betonu, málo života
● Kolik práce muselo to zvelebování záhonků dát.
● vstup by mohl být mírně nápadnější. Jde přece jen o vstup do kaple – posvátného místa. Ale to mě 

napadlo až při vyplňování dotazníku.
● Tady se někdo s láskou a péčí stará o zahrádku, ale jinak by bylo potřeba něco udělat s tím vstupním 



prostorem.
● To je oáza
● ano, možná navenek trochu uzavřené, žádné info (kdo jsme, co jsme, kam jdeme)
● Kdopak o ty záhonky pečuje? Zdá se mi, že „ví co dělá“.
● dozvoním se, jdu-li mimo „úřední hodiny“?; jak by se dala využít vrátnice?
● proč ta vstupní branka nejde zavřít?
● bylo by hezké mít ve vrátnici malý obchůdek na knihy, zeleninu, svíčky, fair trade...
● Oáza mírnosti a pokoje. Není třeba halasné propagace, pak už by to nebyla oáza pokoje.

Dveřník stojící před dveřmi do "pokoje" Obce křesťanů v "domě křesťanství" se nově příchozímu jeví 
takto:

● vypadá šedohnědě, stojí a hledí, neříká nic
● vypadá jakkoli, usmívá se, říká: račte vstoupit, máme otevřeno i pro Vás
● vypadá.....jako uvaděč, není zábranou vstupu
● vypadá jako Frank Peschel, Milan Horák nebo Tomáš Boněk :-), zdrženlivě se usmívá a čeká na otázku, 

neříká nic, prostě mlčí a zdvořile očekává aktivitu od příchozího
● vypadá jako libovolný stálý návštěvník, který se rozhodl se věnovat někomu z nově příchozích, dělá a 

říká: mluví o šatně a posílá ke stolu s časopisy a těmi nepatrnými pár brožurkami, bohužel téměř jen 
v češtině

● postarší, ušumělejší, těžký hnědý háv hrdě nese na sobě, stojí a kouká, říká: A co ty tady? Co tady chceš?
● vypadá, dělá, říká: Dveřník či ostiář přijímá a vpouští do posvátného prostoru celého domu, je osobou 

rozhraničující profánní od sakrálního. Může mít vnější značení. (Vzdálená podoba: Šňůry službu 
konajícího důstojníka.) Musí být jasné že to není vrátný či recepční, ale ostiář.

● vypadá staře, čeká co udělám, říká: bez tvé přítomnosti to nepůjde
● vypadá jakoby trochu spal
● vypadá příliš nenápadně, nejasně, vítá – trošku nehřejivě, ale je tam a to je příjemné, říká: tudy a tam, ale 

směr není vždy jistý
● vypadá jako farář OK, zdraví
● starší vlídný pán, usmívá se, vlídně hovoří s příchozími
● vypadá uzavřeně, dělá kdovíco, tajuplně mlčí
● moudrý starý muž, slušně oděn, vítá a ukazuje rukama, abych vstoupila dovnitř, neříká nic, usmívá se, 

jeho oči a úsměv říkají vše
● vypadá jako neviditelná elementární bytost, pečuje o zeleň okolo domu, květiny ve vázách, výzdobu, 

úpravu, čistotu a útulnost vnitřních prostor domu a dává tušit hlubší atmosféru
● vypadá jako z doby založení Obce křesťanů, ve společenském obleku. Mírně záhadný výraz v obličeji. 

Nápadně připomíná R. Steinera. Je tichý, nenápadný, nepovyšuje se nad ostatní dveřníky, chová se 
úslužně, přívětivě. Neříká nic, jen posunkem zve ty, kteří přišli blíže, aby vstoupili a okusili. Nebrání 
nikomu v odchodu z pokoje ani vstupu jinam.

● je spíš cítit než vidět, klidně se svěřuji jeho dobrým úmyslům
● dělá to, co hlásá (– téměř vždy), říká: jsi zde vítán, ale svou cestu si zvol sám
● působí trochu tajemně, ale je přirozený a do ničeho se nestylizuje, stojí důstojně, přitom je přátelský a 

osobní, říká: je tu pro tebe spousta zajímavého, ale rozhodni se sám
● vypadá lidsky, co dělá: lidsky, skoro mlčky vítá, nemluví moc a to je dobře
● vypadá přívětivě, říká: dělej jak myslíš
● vypadá, že má o příchozí zájem

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     5 (není tomu tak, Obec od státu nic nedostává)
b) z pravidelných a občasných příspěvků členů Obce
    a občasných darů příznivců Obce 45 (jednou připsáno "zejména", což je pravda)
c) z toho, co se vybere za svát. úkony (křty, svatby, pohřby) 22 
d) ze vstupného při kultur. a vzděl. poř. pro veřejnost 35
e) z pronájmu prostor na různé akce 34
f) z grantů   8 (není tomu tak, Obec z žádných grantů nežije)
g) z jiných zdrojů:   5

● možná je dotován z dědictví (stalo se poprvé nedávno) nebo ze zahraničních poboček Obce křesťanů (je  
s otazníkem, zda k tomu bude muset dojít)

h) nevím, z čeho je provoz Obce křesťanů financován 12



Nejvíce by podle mě dům potřeboval
a) opravit fasádu 26
b) opravit střešní krytinu 16
c) vymalovat 13
d) opravit okna 13
e) zateplit 12
f) instalovat nějaké úsporné ekologické vytápění 14
g) něco dalšího: 15

● jako návštěvník neshledávám viditelné závady na domě, ale vstupní prostory by mohly být útulnější, 
zdají se mi strohé, možná více světla, zelené velké rostliny

● vyměnit vybledlá okna v kapli, na kterých téměř zcela vymizela původní malba
● Výrazně zútulnit vstup před domem, za vstupními dveřmi i ve vstupní hlavní hale. Nyní je to temné a 

pochmurné.
● Celkově nově upravit a přeřešit vstupní prostory z ulice. Zamyslet se nad architektonickým i funkčním 

využitím budovy vrátnice i budov garáží.
● Více příspěvků a aktivních členů – pak by obyvatelé jistě věděli, co je potřeba a mohli to nechat udělat.
● láskyplného údržbáře
● Nevím co by dům opravdu potřeboval (pakliže je to něco „vnitřního“ nepoznám to.
● Nejlépe to budou vědět lidé, které v něm bydlí
● Možná skoro všechno, nedovedu přesněji posoudit, vím však, že „se dělá“ vše, co vzhledem k času a 

financím dělat lze.
● dokončit společné prostory
● parkoviště (jako 1. krok opravit střechu)
● najít řemeslníka typu Ferdy Mravence, který by byl schopný veškeré opravy a úpravy provádět (nejlépe 

z lásky k práci a Obci).
● natřít dveře a branku
● zkrášlit schodiště (obrázky), lepší péče o rostliny

Další nápady, dodatky k anketě:
● O záměrech s domem a souvislostech s financováním informovat veřejnost častěji
● Jsem moc ráda, že tady Obec je.
● Záhonky a plochy pro zeleň nechat odborně navrhnout a upravit nejlépe stálezelenými rostlinami, aby 

bylo celý rok radost pohledět a nemuselo se plet plevel
● Díky Bohu, že Obec existuje a žije. Díky všem, kteří se o to zasloužili. // Myslím, že v době krize se 

někdo ze členů, nebo blízkých přátel Obce může dostat do neřešitelné situace. Navrhuji, aby se dala do 
haly zvláštní kasička, kde by bylo možno přispět a pokud by někdo byl v krajní nouzi, mohl by požádat 
o malou výpomoc.

● Díky za to, že JSTE, že JSME, s pevným základem a zároveň stále „ve vývoji“, s vírou, nadějí, láskou. 
Dům nechť dále září, třeba (zatím( s tou nedokonalou fasádou či střešní krytinou!

● 1) Deset let řešíme, jak chodit pravidelně na obřady celá rodina. Pro mne je toto, když máme malé děti, 
největší problém členství v OK. Na obřadu nejsem ani se svým partnerem, pokud není babička.
2) „neviditelná“ kasička pro nově příchozí – nepřispějí   
3) moc vám všem za vše děkujeme!

● Překvapuje mě velice nízká účast rodin s dětmi mimo dětské neděle. Pravděpodobnou příčinou může být 
nemožnost společného prožívání obřadu s dětmi nebo v současnosti nemožnost účasti obou rodičů na 
obřadu (co s dětmi?). Toto trápí i nás.

● Jsem velmi vděčná, že takový dům v Praze existuje.
● Držím palce, neb na vás a podobných stojí tenhle svět...


