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„A“ jako Autoportrét
Můžeš v krátkosti popsat, jak 
vidíš sama sebe? Charakter, 
temperament, tvé schopnosti, 

touhy a plány...

Jsem myslím pozitivní 
a optimistická, snažím 

se s každým vyjít. Jsem věřící, 
takže se snažím chovat sluš-
ně a nikomu neškodit. I když 
jsem v jistých věcech extré-
mista, hledám  správnou míru. 
Hledám pravdu a chci sloužit 
Bohu a neminout jeho vůli. Nijak moc neplánuji a když mám nějaké 
přání, tak se modlím. Modlím se docela dost, i když žádné osobní přání 
nemám.

„B“ jako Běh života
Mohla bys nastínit svůj životopis? Co vlastně všechno děláš? Kde 

bydlíš? A jaký je tvůj směr služby?

Narodila jsem se v Hlinsku do nevěřící rodiny. Rodiče se roz-
vedli, když mi bylo asi 15 let. Mamka se znova vdala, taťka se 

znovu oženil. Vystudovala jsem gymnázium v Hlinsku a šla pracovat 
do Prahy, kde jsem byla asi rok. To už jsem chodila s Liborem. Ve 20 
letech jsem se vdala a narodila se nám dcera Michaela. V manželství 
nastaly problémy, neměli jsme kde bydlet, tak jsme se rozešli. Potom 
jsem uvěřila v Boha. Chtěla jsem manželství zachránit, ale tím, že 
jsem byla věřící a manžel ne, se vše spíš zhoršilo. S manželem jsme se 
rozvedli, ale Pán Bůh to tak nenechal. Postupně se začal Libor vracet, 
přistěhoval se k nám a  po  letech jsme se opět vzali. V současné době 
se učím podřizovat manželovi, protože já jsem vždy do všeho šla po 
hlavě a všude musela být.   



„C“ jako Cíl
Mají všechny tvé aktivity nějaký společný jmenovatel?  

Jaký vidíš cíl pro svůj život?

Chci být v nebi a chci, aby tam byli všichni moji blízcí, rodina 
a co nejvíc lidí.

„D“ jako Domov 
Prozraď nám prosím něco o svém domově, o své rodině.

Bydlím  v Hlinsku, mám 
manžela Libora (45), dceru 

Michaelu (20) a kočičku Darinku 
(0,5). Rodiče bydlí také v Hlinsku. 
Míša studuje druhým rokem na VŠ 
v Hradci Králové, má pronajatý byt 
v Pardubicích s přítelem Lukášem 

(25), s kterým chodí 2,5 roku. Mám mladší sestru Zuzku, ta bydlí 
s manželem a dcerou v Luži. Ve Rváčově máme chalupu a zahradu.



„E“ jako Evangelium
Jak k tobě vlastně přišlo Evangelium, neboli Dobrá Zpráva?

Uvěřila jsem v roce 1990, když mě spolužák z gymplu vzal v Pra-
ze do církve Voda života a na evangelizaci s Ulfem Ekmanem. 

Jeden den jsem uvěřila a přijala Ježíše, druhý den jsem byla pokřtěná 
Duchem svatým a třetí den mi dal Pán bratry z Hlinska. 

„F“ jako Film 
Které filmy bys zařadila mezi své nejoblíbenější? Napiš tři, čtyři... 

Asi starší české filmy, u kterých se dobře relaxuje a kde nic není 
tak vážné, jak to vypadá nebo aby nebylo ještě hůř, takže starší 

české komedie. Mám ráda Postřižiny, Jáchyme hoď ho do stroje, Taková 
normální rodinka, a hlavně ty staré herce, kteří už tady nejsou. A taky 
klasické české pohádky. Nemám ráda násilí a vraždy ani ve filmu ani 
ve zprávách. Taky se mi líbí filmy křesťanské, biblické příběhy a film 
Ježíš. 

„G“ jako Galerie 
Které lidi máš v pomyslné galerii svého srdce jako vzory, od kterých 

ses něčemu přiučila, nebo od nich něco četla?

Takových lidí je víc, patří sem určitě služebníci, kteří k nám jez-
dili sloužit po revoluci a zasáhli svoji službou hodně lidí. Určitě 

Derek Prince, John Mc Farlane, Jongi Cho, Chavda a další. Zasáhla mě 
kniha Modlitba a půst mění dějiny, Požehnání nebo kletba, vyber si, 
Poslední bitva, líbí se mi svědectví, kdy zase něco nového pochopím 
z těch neviditelných věcí.  

„H“ jako Hudba
Co pro tebe znamená hudba? A jakou posloucháš nejraději? 

Mám ráda chvály a uctívání, ale i populární hudbu, když je hezký 
text. V zaměstnání jsem vystavena poslechu rádia a v autě 

skupině Kabát, kterou poslouchá můj muž. 



„CH“ jako Charakter 
Jakých charakterových vlastností si vážíš u lidí okolo sebe, a proč? 

Věrnosti, mírnosti a sebeovládání, protože to je těžké. A ne-
zištnosti, upřímnosti a pokory. A taky lásky, protože ta je 

největší.
I“ jako Ideál 

Můžeš v krátkosti popsat, jakou máš představu o ideální církvi pro 
21. století? 

Církev jako rodina pro sirotky a vdovy, církev , která zasáhne 
svět Boží mocí, ať už tím, že uzdravuje nemocné a křísí mrtvé 

(rozuměj především duchovně), a svojí láskou ke všem. Církev jako 
dospělá, krásná nevěsta, která je plodná a rodí děti. 

„J“ jako Jídlo 
Jaká máš oblíbená jídla (a nápoje?) 

Mám ráda jogurty, sýry, kuřecí maso, ovoce a zeleninu, ryby. 
Spíš dietní jídla. Nepiji alkohol, jen příležitostně na oslavě, 

piji hodně čaj. Občas se postím nebo držím dietu.

„K“ jako Koníčky 
Jaké máš koníčky, baví tě nějaký sport? 

Chodím 2x týdně do vily cvičit, ráda čtu. V létě ráda plavu. Dřív 
jsem šila a pletla, to už dnes zřídka. Ráda něco vyrobím, upeču. 

Vždy mě bavily výtvarné a ruční práce. V létě se budu muset věnovat 
zahrádce, ale to mě zatím nebaví, to má na starosti můj manžel, který 
je zahrádkář, chovatel a rybář. Taky ráda cestuji.

„L“ jako Láska 
Jakým způsobem se tě v současnosti nejvíce dotýká Boží láska? 

Boží láska se mě dotýká vždy. Je nezávislá na výkonu nebo 
dobrém chování. Je bezpodmínečná. 



„M“ jako Motto 
Znáš nějaký výrok, který tě vystihuje, nebo pod který by ses bez vá-

hání podepsala?

Chtěla jsem napsat Žalm 37,3-5: Hledej blaho v Hospodinu, dá 
Ti vše oč požádá Tvé srdce, ale teď se mi dostal do ruky výrok 

Haliny Pavlovské: Někdy si myslím, že už všemu rozumím, ale obvyk-
le vzápětí přijdu k vědomí. (Nebo mě k němu přivede moje rodinka.) 
Takže asi obojí.

„N“ jako Národ 
Které vlastnosti našeho národa se ti líbí a které naopak vůbec?

Po sametové revoluci se mi náš národ líbil (jednota, láska, od-
hodlání, i víra), teď už se mě tolik nelíbí (korupce, pomluvy, 

materialismus, reptání). 

„O“ jako Odpočinek 
Jakým způsobem nejraději odpočíváš? 

Vleže. A aktivně při cvičení, v létě venku  ve Rváčově nebo 
u vody. Nejlepší je moře. Ráda plavu a občas jezdím s Liborem 

na ryby. (Když je teplo a nejsou 4 hodiny ráno.)

„P“ jako Práce 
Popiš prosím ve stručnosti kde všude jsi pracovala, čím se živíš teď 

a co tvá práce obnáší. 

Po gymplu jsem pracovala v Motokovu v Praze, potom na Měst-
ském úřadu v Hlinsku. Po mateřské dovolené v Aksemě, v ZZN, 

na Technických službách a nyní na Finančním úřadě. Pracuji u počítače, 
jsem účetní státních příjmů. 



„R“ jako Roční období 
Které roční období máš nejraději?

Nejraději  mám 
léto, prázdniny 

a dovolenou. Když svítí 
slunce a je hezky. I když 
nejsem závislá na počasí, 
tuhá zima je za oknem 
taky hezká, ale teplo je 
lepší.  

„S“ jako Splněná přání 
Můžeš prozradit, jaké bylo v poslední dob tvé nejkrásnější splněné 

přání? 

Jsem ráda, když jsme zdraví a máme se rádi. Takže asi uzdravení 
z virózy, že můžu dýchat.

„T“ jako Televize 
Sleduješ televizi? Pokud ano, jaký typ pořadů se ti líbí? 

Někdy se mě zdá, že až moc. Hlavně teď v zimě. Dívám se na 
rady ptáka Loskutáka, na zprávy, KIS (hlinecká kabelovka), 

NOE (křesťanské vysílání), hezký film. 

„U“ jako Úsměv 
Máš nějakou úsměvnou historku, na kterou ráda vzpomínáš? 

Když jsem chtěla kolegovi z práce ukázat kuchyň po rekonstrukci, 
tak jsme přišli k nám a v prostředku kuchyně byla neidentifi-

kovatelná hromádka, jak se náš kocour na celou tu nádheru poblinkal. 
To jsem se předvedla.



„V“ jako Verš 
Který verš z Písma tě v současnosti nejvíce oslovuje? 

Neřekl jsem Ti, že uvidíš slávu Boží, budeš-li věřit. Pak Přísloví 
31/10-31. Mám ráda Píseň písní, knihy Daniel a Ester. Taky 

Izaiáš od 40 kapitoly.

„Z“ jako Zajímavost na závěr 
Víš o sobě ještě nějakou zajímavost, na kterou se těmito otázkami 

nepřišlo? 

Vždycky jsem chtěla jít pryč, nebyl by pro mě problém jít kam-
koliv do světa, nechtěla jsem být doma, ani jako nevěřící. Je 

paradox, že jsem zůstala celý život v Hlinsku a ani pokus jít do Prahy 
nevyšel, dostala jsem se nanejvýš do Rváčova. Postupně i za to začínám 
být Bohu vděčná a jsem ráda doma.


