
 
 
          V Kolíně 13.12. 2020 
Milí přátelé, vedoucí, rodiče, 
 
ačkoliv byl tento rok naprosto odlišný od všech ostatních, ráda bych vám poděkovala za 
službu, kterou děláte. Nepracujete s dětmi totiž protože musíte, většinou to není součást 
vašeho zaměstnání, ale protože chcete. Na sociálních sítích jde vidět, že to děláte s nadšením 
a vytrvalostí a vtom se projevuje vaše vnitřní motivace, která mě moc těší.  
 

Vánoční dny se kvapem blíží, uvidíme, kam nás situace v zemi dovede, zatím to ovšem 
vypadáže si ten Největší dar rozbalíme spíše v kruhu rodiny.Ať už to bude jakkoliv, jsem 
vděčná, že stále máme několik možností, jak se spojit, od zoom setkání až po ručně vytvořené, 
českou poštou zaslané přání někomu, koho tím potěšíme.S některými z vás jsem v kontaktu 
víc, s některými méně, věřím, že podle potřeby se ozvete. 
Jako vánoční dar pro děti našich blízkých, a tedy i nevěřících přátel mě letos zaujala kniha 
Maxe Lucada Děti Krále https://krestanskyzivot.cz/produkt/3273 
Loni jsme kupovali od stejného autora knihu Jsi úžasný, a měla úspěch. 
 

Petr Rattay s týmem připravil dárek pro Vaše přátele, kolegy, rodiny a příbuzné. 
Vytvořili stylový Nový zákon STORY316 k rozdávání, jehož součástí jsou svědectví i 
srozumitelné vysvětlení evangelia. Do konce roku bude stát pouhých 40 Kč a můžete jej nyní 
příhodně využít jako dárek k Vánocům.  
Vaše objednávky přijímají na webové adrese: https://krestanskyzivot.cz/produkt/3435 
Další informace o STORY316 najdete na stránkách www.story316-promo.cz 
 

Někteří z vás možná víte, že od léta pracujeme s maminkami z Kidztown Kolín a ženami 
z církve na unikátní česko-americké kuchařce. Kuchařka Spolu u jednoho stolu vzniká z milého 
soužití nás a našich amerických přátel, pastorů a návštěv. Nabízím jí tímto vám, lidem v církvi a 
přátelům kolem vás. Kromě toho, že to je hezký dárek a kuchařka s mnoha zajímavými 
recepty, z každé prodané kuchařky půjde minimálně 100 korun Odboru dětí. 
V kuchařce jsou americké recepty převážně od misionářů, které vždy chutnaly na 
Díkůvzdáních a setkáních v rámci církve a na které jsme se Američanů často ptali. Až přišel od 
Andrejky Morrison nápad recepty vytisknout, spojit je s oblíbenými českými rodinnými 
recepty a kuchařku vydat. Tohle je vlastně už druhý díl, s novými recepty. Kuchařka se bude 
prodávat v ČR a v USA a vznikne tím krásné sdílení jídla a lásky přes celý oceán 
Možná vám tahle informace pomůže v posledním rozhodování, co si přát, nebo naopak co dát 
svým maminkám, babičkám a nadšeným amatérským kuchařům k Vánocům. 
Kuchařka bude k objednání v Nakladatelství Křesťanský život, nebo u nás v Kolíně.Za mě můžu 
říct, že se budeme snažit vám ji doručit do Vánoc. Pokud budou pošty přetížené, což je letos 
z důvodu zavřených obchodů možné, pošleme e-mailem elektronický voucher, aby bylo co dát 
pod stromeček a kuchařka dojde o něco později. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Kuchařka má 146 stran a kovovou kroužkovou vazbu, aby dobře držela otevřená na kuchyňské 
lince.  
Kuchařka „Spolu u jednoho stolu“: Prodejní cena 300 Kč 
Kuchařka 5 a více kusů varianta: Prodejní cena 270 Kč (při koupi 5 ks, množ. sleva 10 %) 
V nakladatelství KŽ máte možnost pouze varianty A, protože na nákup přes E-shop nabízí 
vlastní slevu. 
Budu ráda, když si jí objednáte nebo nabídnete přátelům kolem. 
Za vaši pomoc, sdílení na vašich sociálních sítích, rozeslání plakátku e-mailem nebo vyvěšení 
na nástěnku, budu moc ráda! 
Děkuji vám všem a také těm, kteří s kuchařkou jakkoli pomáhali. 
 
Na rok 2021 plánujeme nejen seminář, ale také různě zaměřené online setkání, proto rádi 
uvítáme podněty, které by vás zajímaly. 
 
Mirka Smetanová 
Vedoucí Služby dětem v AC 
  
Objednávejte na: saseku@seznam.cz 
Facebook: fb.me/spoluujednohostolu 
Instagram www.instagram.com/spoluujednohostolu  @spoluujednohostolu 
#spoluujednohostolu 
 
 
 
 

„Z Davidova potomstva dal Bůh Izraeli 
podle svého slibu Spasitele Ježíše.“  

Skutky 13:23 

 


