
Dalibor Dračka

Vážené sestry, vážení bratři,

jmenuji se Dalibor Dračka. 
Jsem členem střešovického 
sboru od roku 1991. 
Pocházím ze severní Moravy 
a s manželkou Olgou 
Brožovou máme tři děti, 
Libuši, Stanislava a Vojtěcha.
Pracuji u Českých drah jako 
strojvedoucí.

Do Střešovic mne přivedla 
Olga. Napřed to byla 
čtvrteční sdružení vedená 
bratrem farářem Vetterem, 
po svatbě pak již pravidelné 
návštěvy nedělních 
bohoslužeb a účast na 
sborovém životě. Nedělní 

kázání se brzo stala tím hlavním důvodem, proč jsem velmi záhy 
začal považovat prostředí sboru za místo, kde je mi dobře. Patřily 
k tomu nové tváře, nové společné zážitky, ale i možnost otevřeně 
hovořit o svých myšlenkách, nápadech, názorech.

V kázáních jsem se vždy snažil najít tu „dobrou zprávu“, která 
mne pak posilovala v příštích dnech. Někdy to dalo zabrat, ale i to je
jedna z věcí, která mne v neděli baví.

Rád o věcech přemýšlím. A z tohoto pohledu vnímám výklad 
Písma při kázáních, modlitbu a účast při Večeři Páně jako hlavní a 
naprosto zásadní poslání evangelického prostředí. Toto zažívám v 
našem sboru v plné míře (kromě posledního „pandemického“ roku), 
a jsem za to vděčný. 

Je dost složité uvažovat o změnách v životě sboru v této nejisté 
době. Spoléhám na to, že dlouhodobé odloučení nás posílí ve 
vědomí, že ač máme v něčem rozdílné názory, patříme tady ve 
Střešovicích k sobě. 

Toto by mělo přispět k celkovému uklidnění současné napjaté 
situace ve sboru a navázání narušených vztahů.

Je správné na tomto místě napsat můj názor na dostavbu kostela.
Nesouhlasím s tímto projektem již od chvíle, kdy jsem se seznámil 
se zadanými kritérií pro jednotlivé architektonické společnosti. Dále 



konečná cena dle mého názoru neodpovídá finančním možnostem 
našeho sboru. Nicméně  sborové shromáždění většinou hlasů přijalo
rozhodnutí dostavbu uskutečnit, a jako člen staršovstva bych byl 
tímto rozhodnutím vázán. Jsem ale připraven iniciovat debatu o 
odložení, případě zrušení celého projektu.

Svou  profesí  jsem  technik  a  mám  i  jisté  zkušenosti  ze
stavebnictví.  V  novém  staršovstvu  bych  hledal  uplatnění  v
údržbových  činnostech  a  drobných  stavebních  úpravách  a
opravách. Ale nevyhýbám se pomoci, s čím bude potřeba.


