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ÚVODNÍK

Obèas si vzpomenu na jednu pøíhodu civilizace. Zvuky se šíøily lesem, obklopo- mnohem snáze podléhám strachu. A� už 
z mládí. valy nás ze všech stran, takže se nedalo jde o únavu tìlesnou, duševní èi duchovní 

poznat, odkud pøicházely.  No, pøiznávám, vyèerpání. Ve chvílích oslabení se strach Byly jsme na vandru. Tøi holky, tøi 
zøejmì štìkali srnci, ale znìlo to v tu chvíli vplíží mnohem snáz, a pokud si neuvìdo-kamarádky ze skauta. Žádné sleèinky èi 
opravdu pøíšernì. Nic jsme si neøekly, jen mím nebezpeèí, tak roste, prorùstá mé „domácí baèkory“. Jezdily jsme spolu ven 
jsem zpozorovala, jak všechny zaèínáme myšlení a ochromuje mne.èasto. Vandr v našem pojetí znamenal 
vstávat. Nejdøív jsem myslela, že vyjdeme množství našlapaných kilometrù, noc Když jsem kdysi zaèala èíst Bibli, jeden 
na chvíli z lesa a pak se zase vrátíme. Když nìkde pod širákem, povídání u ohýnku, z prvních veršù, který mì oslovil, byl: „Pod 
jsem vidìla, že kamarádky balí spacáky, objevování krásných míst… Urèitì tam køídly jeho bezpeèen budeš.“ (Tak to bylo, 
nelenila jsem a rychle ten svùj smotala nepatøily veèery v hospodì ani divné tenkrát byla jen Bible kralická. )
také. Ráno nás našli lidé z vesnice, jak party. Na tom vandru, na který si vzpomí- V tomto èísle je více èlánkù o strachu. spokojenì spíme na polní cestì. Prostì nám, jsme ušly tìch kilometrù dost, bylo A také mnoho dobrých rad. Pro mne jsme strachem z lesa utekly. Ještì dnes si teplo a my mìly málo vody. Když jsme si osobnì je dùležité jedno poznání: ten strach vybavuji. Proè jsme se tak bály? veèer stlaly v lese, byly jsme dost „Neotvírej se strachu tím, že zapomeneš Pøece jsme mohly vìdìt, že nám nic unavené. Pamatuji si, že už u malého na místo odpoèinutí. Že zapomeneš, že nehrozí. Jak to, že jsme nebyly schopné ohýnku, který jsme si rozdìlaly, jsem pod Božími køídly je bezpeèné místo, kde rozumnì uvažovat a øíci si, že nemá cenu nemìla dobrý pocit. A pak se to stalo - se mùžeš schovat a kde mùžeš spoèinout. se bát? Jindy jsme tak nereagovaly.krátce po tom, co jsme zalezly do spacákù Že pøehlédneš místo odpoèinku“.

s vyhlídkou blížícího se spánku. Z lesa se Myslím, že jedním z faktorù, který tenkrát 
Hodnì síly v boji se strachem zaèaly ozývat hrozné zvuky. Znìly tak hrál roli, byla naše únava. Víckrát v životì 

pøeje Luba Š�astnádìsivì, že štìkot psa, doléhající k nám jsem si uvìdomila, že když jsem vyèerpa-
z nedaleké vesnice, znìl jako sladký zvuk ná, unavená, nìèím oslabená, tak 
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Proè jsme se tak bály?



Emílie a Katarína

Babièkám

Kateøina Supiková

Ta první se dožila dvaadevadesáti mám houževnatost a odvahu, po té druhé „Nepotøebuješ být špièková babièka, aby 
a tøinácti pravnouèat, ta druhá zemøela jméno. Ta první mi darovala inspirativní tì tvoje vnouèata milovala. Jedna 
uprostøed rozdìlané práce – v šestatøice- dìtství a mnoho cenných rad, ta druhá nádherná vzpomínka jim vydrží celý 
ti. Zùstal vdovec (už si jinou nehledal), skvìlého tátu (jedno z onìch dvojèat). život,“ prohlásila Janet Laneseová. 
3 dìti školou povinné a tøídenní dvojèata. Každá dala tolik, kolik mohla… Potvrzuji.
S tou první jsem mìla možnost mluvit 
dennì, s tou druhou nikdy. Po té první 
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Strach

David Novák, kazatel Církve bratrské

Zøejmì první emoce popsaná v Bibli je mu je nìkdy spíše pøítìží. Izraelci se bojí jít zaènou mít církev a ji tvoøící køes�ané 
strach (Gn 3,10). Poté, co Adam zhøešil, pouští z otroctví do zaslíbené zemì. Proto strach, postupnì ztrácejí víru a tím i svoji 
a poté, co se ho Bùh ptá „Kde jsi?“, Adam reptají a svalují svoje problémy na slanost. Totéž ale platí i naopak – pokud 
vysvìtluje, „že se bál, a proto se ukryl“. Mojžíše a Árona. Strach nakonec zcela se nebojí, potom pøichází požehnání. 
Strach nakonec vede Adama ke zcela ochromí jejich poèáteèní nadšení a víru. Slovem „nebojí“ nemyslím potlaèení 
iracionálnímu chování – snaží se skrýt Když poprvé pø icházej í  zvìdové strachu, ale to, že mì strach neovládá a že 
pøed vševìdoucím a všudypøítomným z prùzkumu zaslíbené zemì (Dt), strach je mì neochromuje.
Bohem. Èteme-li biblické pøíbìhy dál, doslova paralyzuje, a tak odrazují Izrael V mnoha církvích se dnes vede diskuse 
vidíme, že téma strachu se opakuje znova od pokusu zemi dobýt. Jozue a Káleb sice o dùvodech urèité poèetní stagnace 
a znova. Abram se bojí, a tak øekne, aby strachujícím se Izraelcùm domlouvají, ale církve. Dùvodem zøejmì nebude 
Sáraj v Egyptì popøela, že je jeho žena. málem pøi tom pøijdou o život. Dalším nedostatek správných informací.  
Izák v Geraru stejnì jako jeho otec zapírá pøíkladem je známý pøíbìh o Davidovi Problém souèasných západních církví 
svoji ženu, protože se bojí. Jákob se kvùli a Goliášovi, kdy izraelská armáda stojí skuteènì není v tom, že by lidé nebo 
svému podvodu skoro celý život bojí sešikována k boji a chybí jediný „detail“ – dokonce duchovní nemìli dostatek 
svého bratra. Rúben se bojí postavit proti buï vyrazit do útoku, nebo se utkat s správných informací. Existuje dostatek 
svým bratrùm, kteøí se rozhodnou zabít Goliášem… Protože se bojí. teologických škol a dobrých knih, máme 
Josefa, a proto nakonec spolu s nimi kolem sebe vzdìlané lidi, jsme vìtšinou Mohli bychom pokraèovat, pøíkladù je v 
vymýšlí lež o tom, že Josefa roztrhala materiálnì zabezpeèení. Jenomže toto Bibli celá øada. Z mnohých pøíbìhù se zdá, 
divoká zvìø. Bratøi se nakonec setkají nestaèí – pokud chybí odvaha. Èlovìk si jako by strach byl jednou z nejúèinnìjších 
s Josefem v Egyptì a logicky se bojí v této souvislosti klade provokativní zbraní, jež brání rùstu víry. Když si do 
pomsty. Mojžíš se bojí svého povolání a otázku, k èemu teologické školy, pokud nìkterých tìchto pøíbìhù dosadíme 
doplatí na to tím, že dostane Árona, který v nich nejsou vychováváni odvážní lidé.sebe, vidíme následující schéma: Jakmile 
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R. Rohr (jeden z pøedstavitelù duchovní se víra stává ponìkud jalovou. Jenže postavit se proti nespravedlnosti a proti 
obnovy v rámci katolické církve v USA) abychom se s realitou svìta støetli, vìtšinì, Mojžíš potøeboval odvahu 
píše, že „Boha poznáváme nikoli skrze musíme mít odvahu do støetu jít, jinak k tomu, aby pøijal zodpovìdnost, k níž ho 
pojem, ale skrze zkušenost“. Tentýž autor budeme rozvíjet maximálnì nové povolal Bùh, Izraelci potøebovali odvahu 
zavádí pojem „køeslová teologie“. Má na myšlenky a koncepty, které budou mít jen dùvìøovat navzdory nepøíznivé situaci, 
mysli teologii, která se rodí odtrženì od malý dopad na každodenní realitu života. izraelská armáda potøebovala odvahu 
svìta, kdesi v závìtøí semináøù a škol, bez prostì vyrazit… Myslím, že se všemi K èemu tedy konkrétnì potøebujeme 
reálného støetu se svìtem (Rohr tìmito pøíklady se mùžeme snadno odvahu?  Adam ji potøeboval k vyznání, že 
R., Martos J., Cesta divokého muže). Tím ztotožnit. Vìtšinou totiž stejnì jako zhøešil, Abram a Izák k tomu, aby mluvili 
není øeèeno, že nepotøebujeme semináøe zmiòované osoby víme, co bychom mìli pravdu, i když hrozilo, že si tím pøitíží, 
èi teologické školy, kde se rodí nové dìlat, ale strach je silnìjší. Nìkolik mìsícù Jákob potøeboval odvahu k tomu, aby 
myšlenky. Citovaný autor chce pouze øíci, po smrti matky Terezy se objevily jednal poctivì, Rúben potøeboval odvahu 
že bez støetu s nìkdy krutou realitou svìta „senzaèní myšlenky“ o tom, jak hluboké 

pochybnosti mìla tato žena ohlednì víry. 
Pøiznám se, že její pochybnosti jsou mi 
mnohem bližší než „jistoty“ nìkterých 
„pravovìrných“. Jsou mi bližší, protože 
plynou z kruté reality støetu se syrovostí 
svìta, z bolesti, ze ztráty nadìje, 
z mnohdy nezodpovìzených otázek, 
s nimiž se tato žena musela v dùsledku 
svého poslání a života støetnout. Její 
pochybnosti jsou mi mnohem bližší než 
zdánlivì jasné a systematické odpovìdi 
na otázky o pùvodu zla, dìtském utrpení, 
o lidské svobodì, Boží vševìdoucnosti 
a jiné. Možná, že kdyby tato žena žila 
v pohodì kdesi v závìtøí, potom by 
podobné otázky a z nich plynoucí kruté 
vnitøní zápasy nikdy nepocítila. Ten, kdo 
se na rozdíl od ní (a mnoha jiných, ne tak 
známých lidí) pøíliš zabydlel v církvi a na 
tomto svìtì vùbec, se možná pøestal ptát, 
což ale nic nevypovídá o síle jeho víry èi 
zakotvenosti v Bohu. Nakonec vidíme 
i Jana Køtitele, který pochybuje o Ježíši, 
zda je to onen pøedpovìdìný Mesiáš (Mt 
11). Tyto pøíklady ukazují, že odvážní lidé 
se nìkdy nevejdou do zabìhlých škatulek 
a že odvahu provázejí pochybnosti.

Existuje cesta k pøekonání strachu? Asi 
nenajdeme jasnou a vyèerpávající 
odpovìï. Proto se v tomto úvodu 
omezím na tøi vlastnosti, kterými jsou 
víra, nadìje a láska. Víra proto, že je 
spojena s dùvìrou. Kdo dùvìøuje, že je 
v dobrých a laskavých rukou, nemusí se 
bát. Nadìje proto, že je spojená 
s budoucností a s tím, že to co dìlám, 
jakkoli to mùže být nìkdy absurdní 
a vyžadující odvahu, smìøuje k vìènosti. 
A nakonec láska – protože pokud jsem 
milován, nemusím mít strach, že když se 
mi nìco nepodaøí, když selžu, tak pøijdu 
o svoji hodnotu a identitu. Pokud se tyto 
tøi vlastnosti spojí se skutkem, potom je 
nadìje, že strach nebude mít v našem 
životì poslední slovo.
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Strach oèima ženy

Jana Balvínová

Ráda bych ho úplnì vymýtila ze svého strachu o svùj život lhal o Sáøe, tím ji zradil mùžeme v boji proti strachu vyznávat, 
života. Frekvence jeho návštìv se sice a vydal. Myslím, že strach panuje ve vìtší abychom se nedali zotroèit. Ovšem 
snížila, ale obèas zaklepe na dveøe mého èi menší míøe nad mnoha lidmi ve svìtì. musíme také poèítat s tím, že všichni 
srdce a chce jít dál. Bývá dlouho neodbyt- Která máma nezažije strach o své dítì, jednou zemøeme, i naši blízcí, jen nevíme, 
ný. Je to strach z bolesti. když se ztratí v davu? Nebo to známé kdy nastane ten èas. Také nemoc 

sledování hodinek s myšlenkou: „Už mìl a zranìní mùže Pán obrátit v požehnání. Jednak je to bolest fyzická zpùsobená 
být dávno doma!” Já bych tøeba moc chtìla vrátit èas, kdy zranìním, nemocemi, lékaøskými 

mùj milovaný manžel žil. Musím však zákroky. Nakonec na porodní bolesti jsem Jak se popasovat se strachem? Nevìstka 
pøiznat, že za dobu od jeho smrti jsem se také netìšila. Nikdy jsem nebyla žádná Rachab se dokázala strachu postavit 
poznala tolik Boží milosti a mnoho vìcí velká hrdinka, ale pøeci jen v dospìlosti se èinem, který zachránil ji a celou její 
vidím z jiného (doufám z lepšího) u lékaøe chovám dùstojnìji než v dìtství. rodinu. Davida urazil Goliášùv výsmìch 
pohledu… Chtìla bych oboje, ale nejde Také vìøím v nadìji na uzdravení tak, že nemìl strach jít bojovat s obrem. 
to. Až v nebi, tam to budu mít všechno a zahojení ran, porodní bolesti také Tomáš øekl: „Pojïme, a� zemøeme spolu 

pominou a po nìjakém èase se na tu míru s ním (s Ježíšem)", když šli k zemøelému a ještì víc! A žádný strach!
intenzity bolesti zapomene. Lazarovi do oblasti, v níž lidé chtìli Každý z nás se setkáme v životì se 

pøedtím Ježíše ukamenovat. Byl rozhod-Pro mì osobnì je horší bolest duševní. strachem a nebývají to pøíjemná setkání. 
nutý postavit se proti strachu. A pak ti tøi Strach ze smrti nìkoho blízkého, z vážné Rádi bychom se jim vyhnuli. Nemùžeme 
Bohu vìrní muži Šadrak, Méšak a Abed-nemoci, zrady, nevìry, ponížení. Nevím, se smíøit s tím, že strach je trvalá souèást 
nego, když jim hrozila smrt v peci, byli co ještì nás lidi mùže bolet. Na duševní našeho života. Z osobní zkušenosti si 
rozhodní:bolest se tak lehce nezapomíná a mùže myslím, že nekompromisní boj se 

pøetrvávat roky a poznamenat tím celý Daniel 3, 17-18: „Jestliže náš Bùh, kterého strachem nás v životì trénuje, abychom 
život. my uctíváme, nás bude chtít vysvobodit zvládali další nároènìjší vìci, kterými 

z rozpálené ohnivé pece i z tvých rukou, máme v životì vítìznì projít. Tedy hlavnì Nikdo nechceme zažívat bolest, ale každý 
králi, vysvobodí nás. Ale i kdyby ne, vìz, se s tímto návštìvníkem dlouho nezdržo-se s ní nìjak v životì setkáme. Tím, že 
králi, že tvé bohy uctívat nebudeme vat, postavit se mu hned ve dveøích svého podlehneme strachu, se bolesti nevyhne-
a pøed zlatou sochou, kterou jsi postavil, srdce, aby se nestal pánem našeho me a ani se nám život nijak neulehèí. 
se nepokloníme.“Naopak, strach nás mùže paralyzovat tak, rozhodování a našich životù. Správný 

že pøestáváme být schopni rozumnì Mám moc ráda tyto verše. Být rozhodný, vztah ke strachu nás mùže vést k touze po 
uvažovat, naši mysl ovládá strach a my se a� to dopadne jakkoliv, a neztratit víru. vìtší dùvìøe a vydanosti Bohu, jako to 
stáváme jeho otroky. Naše životy øídí A pøitom trest za nepoklonìní se soše byl dokázali ti tøi muži pøed pecí. Bùh k nám 
strach, jako tøeba u Saula. Ten ze strachu opravdu krutý. Prostì strach nás v životì mluví mnoha zpùsoby, ale a já si dovoluji 
udìlal hodnì zla, lidé zbyteènì umírali potká, jde o to se mu nepodøídit. A nìkdy tvrdit, že nikdy nemluví skrze strach.
kvùli jeho špatným rozhodnutím, která je to boj. V Bibli je mnoho veršù, které 
byla vedena strachem. Abraham ze 
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In today's world we face a silent enemy – fear. It creeps up 
and pounces without warning. It grips the hearts and minds 
of many people. Most of us have experienced at some time 
or another, the fear that strikes during the night and disturbs 
our sleep, keeping us awake. However the gospel message of 
“do not be afraid” has made it possible for us to disable our 
fears. 

It is daybreak and two women went looking for Jesus. They 
perhaps walked in silence, thoughtful as each one remembe-
red the poignant events of two days ago. At the tomb they 
found things as expected but this was about to change. 
Suddenly an angel of the Lord appeared, easily rolled back 
the stone from the sealed tomb and sat on it! The men 
guarding the tomb were unable to move. That is what fear 
does – it paralyses and makes people ineffective. The women 
were likely afraid too but the angel's message “do not be 
afraid” dispels their fear. He explains why – “He is not here; 
he is risen, just as he said.” (Matthew 28:5-6 NIV) The angel 
points back to what Jesus had spoken to them earlier. 
Remembering Jesus' promises deals with our fear. At times 
we have unfamiliar experiences that we don't understand. 
This is when fear can slip in. If we keep seeking Jesus and 
recalling the promises he has given us from his word we can 
dispel fear and change our future. He means what he says! 

Take time to read the story above in Matthew's gospel 28:1-10. 
The words “do not be afraid” appear twice; by the angel and 
then by Jesus himself to the women. There are some encoura-
ging thoughts here. Fear of the future is common especially 
with the troubles around the world today. However, because 
Jesus has risen, “he is going ahead of 

V dnešním svìtì èelíme tichému nepøíteli – strachu. Vplíží se 
a zaútoèí bez varování. Zmocòuje se srdcí a myslí mnoha lidí. 
Vìtšina z nás nìkdy zakusila strach, který útoèí v noci, ruší náš 
spánek a drží nás v bdìlosti. Ale je tady poselství evangelia: 
„nebojte se“, díky kterému je možné zbavit naše strachy 
moci.

Je ráno a dvì ženy pøicházejí hledat Ježíše. Možná, že jdou 
tiše, jsou zamyšlené, protože obì vzpomínají na bolestné 
události posledních dvou dní. U hrobu nacházejí vše tak, jak 
oèekávaly, ale to se má brzy zmìnit. Náhle se zjevuje andìl 
Pánì, s lehkostí odvalí kámen od zapeèetìného hrobu 
a posadí se na nìj. Muži, kteøí støeží hrob, se nemohou 
pohnout. Takto pùsobí strach – paralyzuje a zpùsobuje, že 
èlovìk není nièeho schopen. Ženy se nejspíš bály také, ale 
andìlovo poselství „nebojte se“ jejich strach zahání. 
Vysvìtluje, proè – „Není zde; byl vzkøíšen, jak øekl.“ (Matouš 
28,5-6; ÈEP) Andìl poukazuje na to, co jim Ježíš døíve øekl. 
Pøipomínka Ježíšových zaslíbení jedná s naším strachem. 
Obèas se dostaneme do neznámých situací, kterým nerozu-
míme. Tehdy se mùže pøiplížit strach. Pokud budeme hledat 
Ježíše a pøipomínat si zaslíbení, která nám dal ve svém Slovì, 
budeme schopni vyhnat strach a zmìnit svou budoucnost. 
On to, co øíká, opravdu myslí vážnì!

Podívejme se blíž na výše zmínìný pøíbìh v Matoušovì 
evangeliu 28,1-10. Výrok „nebojte se“ se tady objevuje 
dvakrát, vyslovují ho andìlé a pozdìji ho øíká ženám samotný 
Ježíš. Nacházíme zde urèité myšlenky, které nás mohou 
povzbudit. Strach z budoucnosti je bìžný, zvláštì vzhledem 
k dnešním problémùm ve svìtì. Nicménì protože Ježíš byl 

Deactivating Fear Deaktivace strachu
Sandra Chester (Austrálie) Pøeklad Kateøina Urbanová
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you.”(28:7) Anywhere we travel in life, we are not going on 
alone but with Jesus and he is already there. So there's no 
need to fear the future because Jesus has already been in our 
future. We have to trust Jesus - the one who has gone ahead 
of us. The two women still afraid yet filled with joy, hurried 
off to tell Jesus' disciples the good news. On the way they 
met Jesus and they worshipped him. Worship produces 
peace and focus is changed as we take our eyes of our 
situation and recall Jesus' promises. 

The fear of the men guarding the tomb led to lies and illegal 
monetary gain. They took money and did as they were 
instructed. They still may have lost their lives when the 
governor found out they had left their post at the tomb. So 
there was no guarantee. In comparison, the women followed 
Jesus' instruction and overcame their fear. Make sure you 
look to Jesus to dispel fear and no other sources. They only 
give short relief. We have to go to the right source to be set 
free from fear. Jesus brings peace and purpose and 
a realigning of focus. Fear blocks out our vision of reality yet 
Jesus can give fresh vision and direction. The religious 
leaders in this story refused to believe that something 
remarkable had happened. In doing so, they missed out on 
being part of the greatest event in history. 

The Bible is full of verses that tell us not to be afraid. One of 
my favourites is found in the Psalms. “God is our refuge and 
strength, an ever-present help in trouble. Therefore we will 
not fear…” (Ps. 46:1-2) The Psalm goes on to describe earth-
shattering natural and nation events. Then concludes with 
these words: “Be still, and know that I am God…The LORD 
Almighty is with us; the God of Jacob is our fortress.” 
(Ps. 46:10-11) 

The gospel story begins in Matthew 1:20 with the words “do 
not be afraid,” making known the birth of the Saviour, Jesus. 
A new beginning is announced by an angel of the Lord to 
Joseph. Later an angel announces the good news of Jesus' 
resurrection and again we see the words “do not be afraid.” 
(Matt 28:5) Matthew's gospel story closes as it began with 
a promise – “And surely I am with you always to the very end 
of the age.”(Matt 28:20) That promise is realised in the name 
announced by the angel as Immanuel which means “God 
with us.” (Matt 1:23) Jesus has done everything so that we 
don't have to be afraid. He has all authority and is with us 
always. 

Scripture taken from the HOLY BIBLE, NEW INTERNATIONAL 
VERSION ® Copyright © 1973, 1978, 1984 by International 

Bible Society. Used by permission of Zondervan. 
All rights reserved. 

vzkøíšen, „jde pøed vámi“. (28,7; ÈSP) Kamkoli jdeme v životì, 
nejdeme sami, ale s Ježíšem a on už tam je. Takže není 
potøeba bát se budoucnosti, protože Ježíš už je v naší 
budoucnosti pøítomen. Musíme dùvìøovat Ježíši – tomu, 
který nás pøedešel. Tyto dvì ženy, stále ještì vystrašené, ale 
naplnìné radostí, spìchají, aby sdìlily Ježíšovým uèedníkùm 
dobrou zprávu. Na cestì se setkávají s Ježíšem a uctívají ho. 
Uctívání pùsobí pokoj a zmìnu pohledu. Odvracíme oèi od 
své situace a pøipomínáme si Ježíšova zaslíbení.

Strach tìch, kteøí støežili hrob, vedl ke lžím a nelegálnímu 
finanènímu zisku. Vzali peníze a udìlali to, co jim bylo 
naøízeno. Pøesto mohli pøijít o život, až by se vládce dozvìdìl, 
že hrob nestøežili øádnì. Nebyla zde žádná záruka. Naproti 
tomu ženy následovaly Ježíšùv pøíkaz a pøekonaly svùj strach. 
Když potøebuješ vyhnat svùj strach, je dùležité hledìt k Ježíši, 
ne k jiným zdrojùm útìchy. Ty poskytují pouze krátkodobou 
úlevu. Abychom byli osvobozeni od strachu, musíme jít 
k tomu správnému zdroji. Ježíš pøináší pokoj a smìr a zmìnu 
pohledu. Strach blokuje náš pohled na realitu, ale Ježíš mùže 
dát nový pohled a smìr. Náboženští vùdcové v tomto pøíbìhu 
odmítli uvìøit, že se stalo nìco pozoruhodného. Kvùli tomu 
promeškali možnost být souèástí nejvìtší události dìjin.

Bible je plná veršù, které nás vyzývají, abychom se nebáli. 
Jeden z mých oblíbených se nachází v žalmech. „Bùh je naším 
útoèištìm i silou, velkou pomocí, kterou nacházíme 
v souženích. Proto se nebudeme bát…“ (Ž 46,2-3; ÈSP) Autor 
žalmu pokraèuje popisováním událostí nièících zemi i národ. 
Pak uzavírá tìmito slovy: „Pøestaòte! Uznejte, že já jsem 
Bùh… Hospodin zástupù je s námi, nepøístupným hradem je 
nám Bùh Jákobùv. (Ž 46,11-12; ÈSP)

Pøíbìh evangelia zaèíná v evangeliu Matouše 1,20 slovy 
„neboj se“, když je oznamováno narození spasitele Ježíše. 
Nový zaèátek je zvìstován Pánovým andìlem Josefovi. 
Pozdìji andìl oznamuje dobrou zprávu o Ježíšovì vzkøíšení 
a znovu vidíme slova „nebojte se“ (Mt 28,5). Matoušovo 
líèení evangelia konèí tak, jak zaèíná, zaslíbením: „A hle, já 
jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto vìku.“ 
(Mt 28,20; ÈSP) Toto zaslíbení se naplòuje ve jménu 
„Immanuel“ oznámeném andìlem, které znamená „Bùh 
s námi“. (Mt 1,23) Ježíš udìlal vše, abychom se nemuseli bát. 
Má veškerou moc a je vždy s námi.
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Ze života vèel – strach, který zachraòuje

Petr Plaòanský

Nedávno se mì kdosi ptal, co si myslím vèelám doopravdy vadí, protože jsem si to U nás je sebezáchovný pud nastartován 
o tom, že vèely, tak jako my, lidé, poci�ují strachem z nìjaké neèekané situace, kdy vyzkoušel takøíkajíc „velmi citelnì“ na 
strach. Na to neumím odpovìdìt. poci�ujeme ohrožení èi jen stupòující se vlastní kùži: výrazné vùnì èi pachy, 

„nepohodu“. Strach nám velí buï alkohol, elektromagnetické pole, prudké Mám však za to, že vèely urèitì netrpí 
ztuhnout a stát se neviditelnými, dát se pohyby v jejich blízkosti a také urèitý typ fobiemi jako my. Alespoò jsem o tom 
do bìhu a nebezpeèí uniknout, èi se nikdy nic od starých vèelaøù neslyšel a ani nepøíjemného hluku.
aktivnì bránit. Strach je instinkt, který neèetl v moudrých knihách. Avšak to, co u nich urèitì funguje zabrání tomu, abychom se stali snadnou 

Takže pokud existují nìjaké vèelí perfektnì, je pud podobný tomu našemu koøistí predátora (a� už jím myslíme 
„strachy“, jsou podmínìné konkrétními – pud sebezáchovný. V tomto ohledu jsou skuteèného násilníka, obyèejného 
situacemi, nikoli iracionální èi abstraktní vèely na rozdíl od lidí skuteèné pragmatic- vyžírku, falešného výbìrèího daní èi 
pøedstavou. ké, což znamená: v ohrožení se vždy vykutáleného podomního prodejce) 

nebo podlehli nìjaké nebezpeèné situaci.Troufnu si také tvrdit, že nìkteré vìci úèinnì brání!

Motto:
„Z vèelaøství nauèil jsem se pøírodu více znáti
a více milovati, než z mnoha knih uèených.“ 
Jan Amos Komenský
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Hru na schovávanou pøed predátory jsem vèela na sobì nese nìkolik molekul pøíbuzní a ani si nijak zvláš� nekonkurují. 
u vèel nepozoroval. Nicménì v jistém feromonu, který produkuje její matka. Èmeláci èasto opylují ty rostliny, na které 
smyslu existuje pøi snubním proletu A tak cizí dìlnice jsou hnány hlídaèkami vèelky nestaèí.)
matky, pøípadnì pøi rojení vèelstva. Tehdy ven (protože jim prostì jinak „voní“), Strážkynì úlu mají ještì jednu dùležitou 
je matka obklopena a bezpeènì doprová- stejnì jako vosy a pøípadnì jiný dotìrný úlohu – pokud je úl napaden (nebo vèely 
zena dìlnicemi a trubci. Pokud zaútoèí hmyz, který se obèas snaží do vèelstva mají za to, že je napaden) vìtším teplo-
pták (ale nejspíš to neudìlá, protože i on vetøít. krevným škùdcem (myš, divoké prase, 
má pud sebezáchovy), je nanejvýš 

Pokud jde o vìtší hmyz – tedy sršnì, tak ty medvìd, rosomák, èlovìk), tak ta nejbližší 
nepravdìpodobné, že lapí zrovna matku 

do úlu nelezou. Aè jsou sršnì predátoøi, strážkynì se v zájmu celého vèelstva 
daného vèelstva.

loví spíše v okolí úlu, kde èekají na obìtuje.

Buï se snaží nepøítele zahnat poletová-
ním kolem oèí a uší útoèníka a dát tak 
najevo svou nelibost, nebo rovnou 
zaútoèí.

Útoèí žihadlem, které má schované 
v zadeèku. Pøi útoku za letu žihadlo 
vystrkuje a v letu se stáèí svou zbraní 
k nepøíteli. Jakmile žihadlo zajede do kùže 
teplokrevného živoèicha, vyskoèí háèky, 
které žihadlo natrvalo pøidrží v pokožce 
nepøítele a žihadlem jako produktovo-
dem proudí vèelí jed z jedového váèku na 
druhém konci žihadla rovnou do rány 
vpichu. Vèela si pak žihadlo s váèkem 
prudkým pohybem buï vytrhne z tìla a 
poškodí si zadeèkovou èást, nebo to udìlá 
ten, kdo dostane žihadlo a snaží se vèelu 
smést z tìla. 

Jed kromì toho, že jde o silnou kyselinu 
a zahrnuje celou øadu chemických 
slouèenin, obsahuje hormon, který na 
ránì ulpí jako „radiomaják“. Molekuly 
hormonu pak navádí další obránkynì úlu, 
aby svùj nálet na nepøítele a aplikaci 
žihadla provedly do co nejbližší oblasti 
prvního vpichu. Nezøídka se mi stalo, že 
jsem si z jednoho prstu (nebo tváøe) 
vytahoval hned tøi nebo ètyøi žihadla 
zapíchaná hezky vedle sebe.

Pro vèelu její obranný nálet na nepøítele 
Zažil jsem jinou, neménì zajímavou umírající, zranìné nebo dezorientované však znamená jedno podstatné: do 
situaci: pøi nenadálé letní prùtrži mraèen vèely. Pokud by sršeò do úlu vlezla, se zlou ètyøiadvaceti hodin vèela umírá. Toto 
se vèelky nestaèily vrátit z terénu by se potázala. Aèkoli by staèila zabít asi sebeobìtování nám dává o vèelách dvì 
s nákladem nektaru a pylu, proto deset až dvacet vèel, byla by v mžiku zásadní výpovìdi. Tou první je vysoká 
„zaparkovaly“ pod listy stromù, kam jsem obalena desítkami vèel, které roztopí organizovanost vèelstva, kterou se 
se schoval i já, a v klidu poèkaly, až pøejde svou hruï na 41 °C, a sršeò doslova uhøejí nebojím nazvat urèitou kolektivní 
to nejhorší. („upeèou“) k infarktu. inteligencí. Tou druhou je skuteènost, že 

jedinec je tu pro dlouhodobé zachování Co u nich urèitì perfektnì funguje, je Pozoroval jsem ještì jednu pozoruhod-
spoleèenství, zatímco spoleèenství obranný reflex. Každé vèelstvo má letku nou vìc: na podzim nechávají strážkynì 
umožòuje jedinci projít postupným hlídaèek na èesnì (èesno je ten nejspod- èesna vstoupit bez povšimnutí èmeláèí 
osobním rozvojem a prožít svùj život nìjší vstupní prostor na úlu, vìtšinou je matky, které se na pøechodnou dobu 
smysluplnou èinností.pøed ním pøistávací plocha zvaná „leták“). obèas uchýlí pøed nepøízní poèasí do 

Tyto strážkynì èesna tykadly bedlivì nejnižšího prostoru úlu – tedy do Pokud tedy vèely prožívají strach, pak je 
„oèichávají“ pøilétávající sbìraèky a do podmetu. (Mimochodem, málokdo ví, že pouze startovacím okamžikem pro další 
svého domova pouštìjí jen ty „své“, které èmelák je vlastnì taková hodnì dlouhodobé pøežití celého spoleèenství.
mají vùni matky daného vèelstva. Každá „pøerostlá“ vèela, jsou to zkrátka vzdálení 
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Hulda

Pøeklad Kateøina Urbanová

Pracujete s manželem v Èeské republice jen chtìla. Milovala jsem pøíbìhy, které Jak a kdy jsi uvìøila v Krista?
jako misionáøi. Je to skuteènì jedineèná jsem èetla, a snila jsem o tom, že jednoho Studovala jsem na vysoké škole 
a nevšední práce, ale èím sis pøála být, dne sama budu psát knihy. v pøípravném studiu medicíny. Mùj otec 
když jsi byla malá? Další sen, který jsem jako dítì mìla, bylo toužil být lékaøem, ale z finanèních 
 Narodila jsem se v peruánských Andách a pomáhat opuštìným dìtem. Nikdy dùvodù nemohl. Chtìl, abych studovala 
žila jsem tam do svých osmi let, kdy se nezapomenu pohled na hladové „dìti medicínu. Pokusila jsem se o to, ale 
m o j i  r o d i è e  p ø e s t ì h o v a l i  d o  ulice“ v Peru, dìti žebrající o jídlo, zatímco nedostala jsem se pøíliš daleko.
Washingtonu, D. C. Tam jsem chodila do my jsme s rodinou sedìli v restauraci. Pamatuji si ten zachmuøený zimní den 
školy, která mìla úžasnou knihovnu – Tenkrát jsem si øekla, že jednoho dne, až tìsnì pøed Vánoci, kdy byly vyvìšeny 
tenkrát se mi zdála obrovská. Líbilo se mi, budu dospìlá, udìlám nìco, abych výsledky našich zkoušek a já dostala D 
že jsem mohla èíst tolik knih, kolik jsem pomohla takovýmto dìtem. (èesky „ètyøku“) z organické chemie, 

V minulých èíslech jsme pøinášeli svìdectví o životních dramatech 
Jamese Bennetta, èlovìka, který se stal z kriminálníka misionáøem. 
Vyprávìní o jeho životì jsme ukonèili v dobì, kdy se oženil a se svou 
ženou zaèali trvale žít v Èeské republice.
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jednoho z klíèových pøedmìtù, které byly škole a cítila jsem se ztracená, nejen kvùli sekulární univerzitì (cca ètyøicet pìt tisíc 
požadovány pro studium medicíny. tomu, že jsem propadla z organické studentù) jsem o víøe svých rodièù 

chemie, ale ztracená v životì s hlubokou pochybovala. Jak mohu vìdìt, že mají Propadla jsem u zkoušky, ještì než jsem 
bolavou ránou ve svém srdci. pravdu a všichni ostatní se mýlí?vùbec zaèala vlastní studium medicíny. 

Pøemohl mì hrozný sklièující pocit, když Moji rodièe byli adventisté sedmého dne Už jsem si nebyla jistá, èemu vlastnì 
jsem pøemýšlela o tom, co to znamená a s celou rodinou jsme chodili každý vìøím. Nepochybovala jsem o Boží 
pro moji budoucnost. víkend do církve. Jako dítì jsem se uèila existenci – mìla jsem Boží bázeò, hluboce 

biblické verše nazpamì�, ale jako mladá zakoøenìnou ve svém srdci, a ta mì Byla jsem ve druhém roèníku na vysoké 
vysokoškolaèka studující na velké ušetøila spousty problémù. Ale cítila jsem 

prázdnotu svého života. Vìdìla jsem, že 
jsem høíšná, ale nevìdìla jsem, jak mít 
osobní vztah s Bohem. 

Pokusila jsem se najít smysl a význam 
v tom, že jsem se snažila nìèeho dosáh-
nout. Založila jsem dvojjazyèné student-
ské noviny, pracovala jsem jako dobrovol-
ník s bezdomovci a vedla jsem student-
skou skupinku. Mìla jsem pohledného 
pøítele a navenek mùj život vypadal zcela 
v poøádku a normální.  Ale uvnitø jsem si 
pøipadala ztracená a zmatená. V srdci 
jsem cítila bolest. A krátce poté, co jsem 
dostala D z organické chemie, jsem 
potkala kamaráda - spolužáka, který 
o sobì kdysi tvrdil, že je ateista. A ten mi 
najednou zaèal øíkat, že ho Bùh miluje 
a mì také. Vidìla jsem na nìm, že se 
zmìnil, vnímala jsem, že má pokoj 
a radost. A tak jednoho dne, když jsem 
sedìla sama ve starém autì svého otce, 
jsem zaèala v zoufalství volat k Bohu. 
Modlila jsem se tak, jak jsem k tomu byla 
vedena jako dítì, a bylo to nìco jako: 

Drahý Ježíši, celý život jsem ti øíkala, že 
v tebe vìøím, ale nevím, co to znamená. 
Øíkala jsem, že tì miluji, ale nevím, jak tì 
milovat. Jsem tak ztracená a zmatená. 
Vím, že nežiju svùj život dobøe. Jestli 
opravdu existuješ, pomoz mi, prosím. 

A jak jsem se tak modlila, cítila jsem, že 
mì zalévá teplo a ve svém srdci jsem 
slyšela tichý hlas, který mi øíkal, že jsem 
milovaná. A já vìdìla, že je to Bùh. Plakala 
jsem a plakala. Bùh mi øekl, že mì miluje, 
a v tu chvíli jsem cítila, jak mì jeho láska 
obmývá jako slzy, které mi tekly po tváøi.

Jako dítì jsem se nauèila zpamìti verš Jan 
3,16: Nebo� Bùh tak miloval svìt, že dal 
svého jediného Syna, aby žádný, kdo 
v nìho vìøí, nezahynul, ale mìl život 
vìèný.

A teï jsem to koneènì uvidìla: Nebo� Bùh 
tak miloval Huldu …

Vím, že jsem si nezasloužila Jeho lásku, ale 
On mì miloval takovou, jaká jsem. Nebylo 
to o nìjakém snažení se a velkém úsilí, 
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Od toho dne na vysoké škole jsem abych nìco udìlala ze svého života, Ježíši, mùj život už nikdy nebyl mým 
pøeèetla celou Bibli a vyslechla jsem o hledání vlastní hodnoty ve výkonu. On životem. A byla v tom obrovská svoboda. 
spoustu kázání a vyuèování. Po nìjaké mì jednoduše miloval. Nemusela jsem nic øešit. Jen jsem musela 
dobì si zaènete myslet, že víte všechno, zùstávat v poslušnosti a udìlat vždy další Øekla jsem Ježíši, že mì mrzí moje høíchy. 
co lze o Bohu vìdìt, ale já si uvìdomuji, že krok, který byl pøede mnou. Vìdìla jsem, že jsem nežila pro Boha, ale 
poznávání Boha a jeho lásky k nám zabere 

pro své sobecké touhy. V roce 2000 jsem se ocitla na námìstí 
celou vìènost. A i pak budeme teprve na 

v Chotìboøi, kde jsme dìlali poulièní Toho dne jsem se pocítila, jako kdyby zaèátku. 
evangelizaci. Mluvila jsem se dvìma nìkdo rozsvítil svìtlo, a ten zmatek a tíha, 

Mám ráda cestu, po které jdu. Je to cesta dìtmi mladšího školního vìku a ty mi pod kterou jsem žila, zmizely. Nemìla 
s mým nebeským Otcem. Raduji se z toho, øekly, že nikdy neslyšely evangelium – jsem odpovìdi na všechny své otázky, ale 
že se ho mùžu držet za ruku jako dítì, jako pøíbìhy o Ježíši, které jsem považovala za mìla jsem hluboké ujištìní, že se o mì 
dcera. Jsem milovaná, hluboce milovaná. samozøejmost, když jsem vyrùstala v USA. Bùh postará.

Jedno z nich nikdy nevidìlo Bibli, natož V posledních letech jsem zaèala více 
Døíve pro mì ètení Bible bylo nudné, aby vìdìlo, co v ní je. vnímat rùzné projevy jeho lásky. Vidím 
pøedevším proto, že jsem nerozumìla 

jeho lásku v úsmìvu svého dítìte; A když jsme pak cestovali po Èechách, tomu, co jsem èetla. Ale od tohoto dne 
v mrazu, který celý svìt pøikrývá bílou setkala jsem se s dalšími dìtmi s podob-jsem nacházela v Božím slovì život. Tak 
pokrývkou; ve velkých tlapách našeho nými pøíbìhy. Byli jsme mezi prvními jako mùj pùvodnì ateistický kamarád 
štìnìte aljašského malamuta; v nadše- lidmi, kteøí jim øekli, že je Bùh miluje!jsem se nemohla doèkat, až øeknu 
ných nevinných tváøích školákù; v malém 

ostatním o tom, co pro mì Bùh udìlal. Byla jsem velmi pøekvapená. O rok 
ptáèkovi, který pøilétá na okno mé 

pozdìji jsme pøijeli znovu a tehdy jsem Tato zkušenost zaèala ovlivòovat každé kanceláøe… to jsou jen pøíklady, které mì 
vìdìla, že mì Bùh povolává. jednotlivé rozhodnutí, které jsem od té právì napadají. 
V té dobì jsem pracovala na Capitol Hill 
jako online redaktorka u politické 
lobbystické organizace. Chodila jsem do 
dobrého sboru, kde jsem sloužila a mìla 
spoustu pøátel. Bydlela jsem nedaleko své 
rodiny. Žila jsem si dobrý život.

Øekla jsem Bohu, že nápad pøestìhovat se 
do Èeské republiky vùbec nedává smysl. 
Nebyla jsem „bohatá“ Amerièanka 
z rodiny, která by mì mohla finanènì 
podporovat. Byla jsem dcerou chudých 
imigrantù. Jak bych mohla opustit svoje 
zamìstnání? Nikdo nebude naslouchat 
nìjaké peruánské indiánce. Kromì toho, 
pokud bych už mìla nìkam jít, mìlo by to 
být Peru. Znala jsem tamní jazyk i kulturu.

Ale nemùžete utéct od Boha. Jen se 
zeptejte Jonáše! Po mnoha modlitbách 
jsem øekla Bohu, že budu jeho hlásnou 
troubou pro dìti, které jsem potkala 
v Chotìboøi, a že jim budu vyprávìt o jeho doby dìlala. Nikdy jsem nezaèala A když vypoèítávám projevy jeho lásky, 
veliké lásce. Pøestìhovala jsem se sem studovat medicínu a mùj otec byl hluboce vidím, jak moc nás všechny miluje – 
v roce 2002.zklamán, ale mìla jsem pokoj v tom, že to každého jednoho z nás.

Bùh nìjak povede.

V pøedchozích èíslech Tabity jsme se O témìø dvacet pìt let pozdìji mùžu øíct, Jak jsi prožila povolání stát se misionáø-
dozvìdìli o životním pøíbìhu tvého že Bùh to opravdu vedl. Kdysi jsem ho kou?
manžela. Vzala sis manžela s kriminální vidìla jako nìkoho, koho je tøeba se bát a 

Už nikdy jsem nechtìla znovu zažít pocit minulostí, mìla jsi z toho nìkdy strach?kdo žije nìkde daleko v nebi. Jsem moc 
cizinky v další zemi. Jako dítì jsem ráda, že jsem se mýlila. Teï vím, že Bùh je Urèitì! Tak jsem se Jimmieho bála, že 
poznala tìžkosti spojené se stìhováním z laskavý, milující otec, který miluje svoje jsem ve sboru zmìnila smìr chùze, když 
jedné zemì do druhé – neznámý jazyk èi dìti.    jsem uvidìla, že jde naproti mnì. Chodili 
kultura. 

jsme v té dobì do sboru s osmi sty èleny a 
Avšak od toho dne na Marylandské bylo tam dost místa k útìku. Mùžeš popsat, jak se tvùj vztah s Bohem univerzitì, kdy jsem odevzdala svùj život 

Nebála jsem se, že by mi mohl ublížit vyvíjel v prùbìhu života?
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nebo nìco takového. Byl to pøátelský vrátilo novým zpùsobem, když jsem se Ocitla ses nìkdy v situaci, kdy se tvùj 
kluk, ale zdálo se, že mì vždycky vyhledal, pøestìhovala do Èeské republiky. manžel zapojil do služby, kterou jsi 

nebyla schopna pøijmout, protože toho aby mì pozdravil. Nechtìla jsem, aby náš Tentokrát jsem byla dospìlou cizinkou 
prostì bylo na tebe pøíliš? Jak jste to vztah nìjak rostl, takže jsem si od nìj a zápasila jsem o svoji Bohem danou 
øešili?udržovala bezpeènou vzdálenost. Jednou identitu, identitu Božího dítìte, identitu 

chtìl, abych byla na jeho skupince. Já peruánské indiánky žijící v Èeské republi- Ano. Díky Bohu za duchovní poradce … 
jsem požádala o umístìní do jiné skupinky ce. duchovnì starší pøátele, kteøí nám 
a tak se i stalo. pomohli v dobách krize. Když se dostane-Najednou jsem se ocitla ve spoleènosti, 

te do problémù, nejlepší vìcí, kterou Bìhem let jsem vidìla, jak velmi Jimmie kde trvalo roky vytvoøit si hlubší vztahy 
mùžete udìlat, je najít pomoc. V prùbìhu miluje Ježíše a zamilovala jsem se do s èeskými ženami, dokonce i v církvi. 
let nám Bùh posílal úžasné lidi, kteøí nìho. Hlava mi øíkala, že to nedává smysl, Musela jsem se nauèit, co to znamená žít 
mluvili do našeho života i služby. Byli to ale srdce øíkalo, že jsme všichni høíšníci jako milované dítì, jako Boží dcera. Je to 
lidé, kterým jsme mohli dùvìøovat zachránìní Boží milostí. proces, cesta, a já jsem stále na ní.
a otevøenì s nimi mluvit o svých bojích. 

  Kdyby nebylo jich, na misijním poli 
Váš vztah mìl skuteènì romantický Jako misionáøi musíte èelit finanèní bychom nepøežili. 
zaèátek a pak byla svatba. Pokraèovalo nejistotì a nikdy nemùžete spoléhat na 
to stejnì i v následujících letech? trvalou materiální podporu. Jak to jako 

Jak se vypoøádáváš s faktem, že tvùj žena zvládáš, zvláštì když máte malé Ano i ne. Ano, Bùh nám stále dává krásné manžel èasto slouží jiným ženám?dìti?chvíle, ale jak každý manželský pár 
Máme dohodu, že nebude sloužit ženám potvrdí – manželství je tvrdá døina. Když se podívám zpìtnì na svùj život, 
sám, je to vždy v pøítomnosti dalších lidí. Vìdìla jsem, když jsme se brali, že jsme vidím, jak byl Bùh vùèi mnì vždy štìdrý. 
Jimmiemu dùvìøuji a odevzdávám ho do odlišní, ale neuvìdomovala jsem si, jak A díky tomu bylo snadné znát ho jako 
Božích rukou. Modlím se za nìj a pomáhá moc odlišní jsme. Velmi dobré bylo to, že Jahve Jiré – „Bùh, který se stará“. Vždycky 
i to, že Jimmie má skupinu pøátel – mužù, jsme oba milovali Ježíše a oba jsme se se o mì postaral. Ode dne, kdy jsem 
kterým je vykazatelný. snažili mít ho stále v centru svého života. opustila svoji práci na Capitol Hill, jsem 

Náš pastor nám jednou øekl, že Bùh nám nikdy nemìla nedostatek. On je vìrný. 
nedal manželství, aby nás uèinil š�astný- Párkrát se stalo, že náš úèet vyschl Vychováváte tady své dìti. Je velký rozdíl 
mi, ale aby nás uèinil svatými. A musím a nebyli jsme si jisti, jak to zvládneme, ale ve výchovì v Èeské republice a v USA? 
s ním souhlasit. Bùh se vždycky postaral a samozøejmì si k 

Ano. Avšak tím hlavním, na co se snažím tomu používá lidi. Moje dìti, stejnì jako Jsem vdìèná, že to zatím zvládáme (letos soustøedit, nejsou kulturní rozdíly, ale to, já, mìly vždy hojnost.to je ètrnáct let). Jednou z nejlepších cest, co øíká Boží slovo o rodièovství. Zjiš�uji, že 
jak milovat Boha a své dìti, je nauèit se se stále mám co uèit v každé fázi tak, jak 
milovat svého manžela a vidìt ho moje dìti rostou. Svùj dùm jste otevøeli pro rùzné potøeb-
takového, jak ho vidí Bùh. To se samozøej- né lidi, kteøí u vás bydleli. Báli jste se 
mì snáze øekne, ale hùø dìlá. nìkdy o bezpeènost svých dìtí? 

Co bys ráda vzkázala èeským ženám? 
Rozhodnutí pøestìhovat se do naší zemì Ano, samozøejmì. Nikdy jsme nepøijali 

Dívej se na Ježíše, drž se ho za ruku a buï muselo pøinést výraznou kulturní zmìnu. nikoho bez rozmyslu. Za každého èlovìka, 
jeho dcerou. Mìj pohled upøený na Ježíše Jak jsi to prožívala? Co bylo tou nejtìžší kterého jsme vzali k sobì, jsme se oba s 
a svoji identitu i hodnotu najdi v nìm. Vìz, vìcí, s kterou ses musela potýkat? Jimmiem pøedtím modlili a shodli jsme se 
že jsi milovaná, a tuto lásku pøedávej dál. 

Kdykoli my jakožto vìøící vykroèíme ve na tom, že nás takto Bùh vede. Mìla jsem 
Láska manžela je požehnáním, ale nikdy 

víøe, abychom šíøili Boží království, vìøím, v tom pokoj, takže jsem se nebála; ale 
nezaplní to prázdné místo ve tvém srdci. 

že to nepøítele našich duší rozzlobí a útoèí vždycky jsem byla obezøetná. Boží pokoj 
Dìti jsou úžasné, ale nikdy ti nedají ten 

na nás na tìch nejslabších místech. byl vždy tím klíèovým zpùsobem, jakým 
pocit hodnoty a ujištìní, po kterém dychtí 

nás Bùh vedl. Stalo se, že jsme nìkoho Pøestìhovat se do nové zemì a stát se tvé srdce. Boží láska nikdy neselže. On tì 
odmítli, protože jsme v tom nemìli pokoj. znovu cizinkou pro mì znamenalo miluje a miluje tì víc, než kdy pochopíš.  
Žijeme ve svìtì, který je plný zla, znovuoživení všech tìch pocitù nejistoty z 
a musíme být moudøí. Díky Bohu, že nám dìtství, které jsem pohøbila hluboko ve 
nabízí veškerou moudrost, kterou svém srdci. Ocitla jsem se daleko od svých 
potøebujeme.jistot – od svého sboru, práce, rodiny, 

pøátel, jazyka, kultury – všechny ty rùzné Bìhem let trávily moje dìti své vánoèní 
vìci a rùzní lidé, ke kterým jsem mohla jít prázdniny s bezdomovci, lidmi zlomené-
pro útìchu, byli najednou pryè. ho srdce a sirotky a my byli požehnáni tím, 

že jsme mohli vidìt, jakým úžasným Když jsem jako dítì vyrùstala v USA, 
zpùsobem Bùh jedná v životech lidí, kteøí zakoušela jsem odmítnutí a pocit hanby, 
pøišli do našeho domova. který je s tím spojený, a všechno se to 

Pokud vás životní pøíbìh Huldy 
zaujal, více se o ní, její rodinì a jejich 
cestì s Bohem dozvíte na jejím blogu 
www.huldabennett.com
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Ljuba – dáma v nesnázích ze souèasnosti

Ljuba je Romka, omluvu zase o den odložila. Bála jsem se, bylo mi teï jedno, že nás sousedi mohou 
p o c h á z í  z e  že mì sousedi odmítnou, že mi neporozu- slyšet. Mluvila jsem nahlas a naléhavì ho 
Slovenska, ale mí, nevyslechnou mì a pošlou pryè. A pak prosila, aby mi to odpustil. Soused mávl 
r o k y  u ž  ž i j e  jsem nemohla spát. rukou, pod vousy se hezky usmál a øekl, že 
v Èechách. už je to dávno za námi a že je to dobré.Neøešila jsem, kdo mìl v tom konfliktu 
Prosím, aby vám pravdu – jestli soused nebo já. Vìdìla Øekla jsem mu, že je mi líto, jak jsem 
B ù h  n a š e h o  jsem jen, že se mám jít omluvit, a cítila bláznivì jednala a že to bylo z nevìdo-
P á n a  J e ž í š e  jsem, že je to od Ježíše, protože se nìco mosti. A on jen dodal: „Už se tím netrap 
K r i s t a ,  O t e c  zvláštního se mnou dìje. a bìž!“ Ještì jednou jsem ho nahlas 
slávy, dal ducha naléhavì poprosila za odpuštìní.Tehdy mì navštívila kamarádka. Když 

moudrosti a zjevení, abyste ho poznali. 
jsem jí to všechno vyprávìla, povzbudila Asi za mìsíc a pùl pøišel manžel domù 

(Efezským 1,17)
mì, abych se nebála a omluvila se. O víc s novinou, že právì tenhle soused ve 

V Èechách žiju deset let a to, o èem chci abych se nestarala. spánku zemøel. Nemohla jsem tomu 
mluvit, se mi stalo jenom jednou. Mìla uvìøit, protože od té doby byly mezi námi Stále naléhavìji jsem cítila, že mám jít a že 
jsem konflikt se sousedem, starším vztahy jiné – dobré. Když jsem uslyšela, že mi ubývá èas. Úplnì jsem tomu nerozu-
a navíc nevìøícím èlovìkem. Byl to soused zemøel, padla na mì Boží bázeò a mìla, protože jsem si myslela, že jde 
konflikt veøejný. Dlouho to zùstalo mezi porozumìla jsem tomu, proè na mì Bùo mùj èas. Prosila jsem tedy, aby mi Bùh ty 
námi špatné. Èím dál víc jsem vnímala, že h tolik naléhal. Tím, že jsem ho poslechla, lidi poslal do cesty a celou situaci 
mezi námi stále nìco leží. jsem byla ušetøena nìèeho, s èím bych se pøipravil.

tìžko vyrovnávala. A byla jsem ráda, že V dobì, kdy jsem mìla nastoupit do 
Jednoho dne jsem sebìhla ze schodù soused mohl odejít v klidu a nic špatného služby v nedìlní škole, jsem si zaèala 
a zrovna tam stála paní a usmívala se na mezi námi nebylo. Oba jsme mohli prožít dávat do poøádku vìci a vztahy. A právì 
mì. Omluvila jsem se jí. Ale stejnì jsem po konfliktu v našem vztahu uzdravení. konflikt se sousedem bylo to, co mì poøád 
cítila, že se musím omluvit pøímo Dìkuji Bohu, že jsem poslechla jeho hlas, trápilo.
sousedovi. A tak jsem se ten veèer znovu který ve mnì tolik naléhal: „Jdi!“

Bìhem prázdnin mi pøišla jedna zvláštní modlila.
Ljuba Sivákovámyšlenka: „Už nemáš èas!“ Zaèala ve mnì 

Druhý den ráno jsem šla vytírat chodbu Køes�anské spoleèenství Nymburkvyrùstat velká touha jít se omluvit celé 
a pán vyšel ze dveøí. Poprosila jsem ho, 

rodinì a sousedovi za to, co jsem udìlala.
aby chvilku poèkal, že mu potøebuji nìco 

Ta touha ve mnì rostla ze dne na den, víc øíct. Souhlasil. A i když mi døív záleželo na 
a víc. Když jsem se už odhodlala, tak jsem tom, aby náš rozhovor nikdo neslyšel, 

Ljuba Siváková (36) je moderní „dáma v nesnázích“, je vdaná, manžel 
se jmenuje Robert (uvìøil díky její trpìlivé službì) a mají dvì dìti: 
Roberta a Lilian.

  v nesnázích
DÁMY Pán Bùh s ní skuteènì jedná – Ljuba se nauèila 

po urèité dobì perfektnì mluvit èesky (mìla s tím 
velké problémy), z nesmìlé ženy se stala Boží 
služebnice. 
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Život v tempu andante

Hana Pinknerová

vzdušné balóny. Od psaní mne odvádí jsem ji nevidìla. Zajímalo mne, co to tam 
spousta jiných požitkù. Jaké napøíklad? Je dìlají, kdo koho honí a kdo vyhrává. 
jich mnoho. Nedovedu si hned vzpome- Pøinesla jsem si k pozorování dalekohled 
nout na nìco opravdu dùležitého, ale a díky nìmu jsem zjistila, že kolem 
vlastnì všechno má tu dùležitost, jakou oøešáku na naší zahradì poletuje žluna! 
èinnostem nebo pøedmìtùm sami Opravdu to nebyl strakapoud, ten tam 
pøikládáme. Takže napøíklad mne od tepe do stromù èasto, ale žluna. Našla 
psaní odlákala potøeba ještì jednou si jsem si to v atlase ptákù, který mám na 
zahrát pátou sonatinu s rozkošnou tøetí balkonì pohotovì na okenní øímse, co 
pomalou vìtou v houpavém tøídobém slouží zároveò jako polièka na nezbytnos-
rytmu. Pak mi pøišlo jako dùležitìjší upéct ti. Nebyla jsem si totiž jistá, jestli to byla 
domácí sušenky, protože takové peèení je žluna nebo žluva. To jméno se mi poøád 
náramnì uklidòující èinnost, krásnì plete. Totiž pletlo až doteï, myslím, že 
provoní kuchyò, pochutnáte si a domácí jsem díky tomuto pozorování nabyla 
na vás v dobrém vzpomínají, i když jste naprosté jistoty, jak to s nimi je. No, ale 
nìkde v práci, a oni si dávají po obìdì bylo po psaní. Musela jsem odejít do 
kávu. Musím také pøiznat, že jednou práce. 
v sobotu dostala pøed psaním pøednost Já vím, že to všechno vypadá jako 
výprava do zahradnictví k Maškùm. nepodstatné malièkosti, ale pro mne to 
Zjistila jsem totiž, že mají sazenièky bylo dùležité. Tohle je mùj život. Skládá se 
mateøídoušky plazivé. Takové té, co se z takových nedùležitých malièkostí. O tom 
vysazuje mezi kameny do chodníèkù píšu. Jen mi to nejde tak rychle.
a vždycky krásnì zavoní, když na ni nìkdo 
šlápne. Moc jsem toužila mít ji v zahradì 
a nikde jsem na ni nemohla natrefit. · Knihu vydává Karmelitánské nakladatel-Poprvé v životì jsem nestihla termín. 

stvíJednou ráno jsem byla vážnì pevnì Mìla jsem odevzdat rukopis knihy, ale 
rozhodnutá jít zapsat, co mne napadlo. nepodaøilo se mi ji dopsat vèas. Možná · Vyjde pravdìpodobnì v kvìtnu
Všechno jsem si pìknì pøipravila na kdybych se rozhodla a napnula síly, · Koupit ji bude možné v obchodech, kam 
balkon. Na stole jsem rozevøela noteboo-dokázala bych to. Tahle kniha to ovšem KNA dodává knihy, v jejich specializova-
k, vedle postavila konvièku s èajem a svùj nechtìla. Je to pomalá kniha. Píšu v ní ných prodejnách a na webu H. Pinknerové 
oblíbený šálek. Pøinesla jsem si blok o klidu a spoèinutí. Vyprávím o tom, jak se 
s poznámkami, tužku a dokonce jsem uèím meditovat. Zkouším popsat své 
nezapomnìla ani na brýle, ale pøedstavte pokusy o vychutnávání prostého bytí. 
si, na vìtvích bøízy v sousední zahradì Tyto vìci se nedají dìlat rychle, ve Hana Pinknerová bude mluvèí na 
sedìly dvì hrdlièky a kolem pøeletovalo spìchu, do uzávìrky. Zjistila jsem, že ani konferenci Aglow, kde bude mít semináø 
hejno sýkorek, což by nebylo tak divné, psát o nich nedovedu rychle. Støedovìk života aneb jak zvládnout 
ale zároveò se tam vyskytovaly i dvì zmìnu.  Více o konferenci na Musím mezi psaním èichat k rùžím, plavat 
poštolky. To bylo velmi neobvyklé. Tahle 

ve studené vodì, zalévat kytky, vaøit 
ptaèí sestava se na jednom stromì moc 

dobré obìdy, pít horkou kávu, pozorovat 
èasto nevyskytuje, upøímnì øeèeno, ještì 

mraky a pod nimi se vznášející horko-

www.knihy-galerie.cz

aglow.cz.

Tahle kniha je pomalá kniha. Píšu v ní o klidu a spoèinutí. Vyprávím 
o tom, jak se uèím znovu hrát na klavír nebo jak zaèínám meditovat. 
Zkouším popsat své pokusy o vychutnávání prostého bytí. Musím mezi 
psaním èichat k rùžím, plavat ve studené vodì, zalévat kytky, vaøit 
dobré obìdy, pít horkou kávu, pozorovat mraky a pod nimi se vznášející 
horkovzdušné balóny. Tyto vìci se nedají dìlat rychle, ve spìchu, do 
uzávìrky. Zjistila jsem, že ani psát o nich nedovedu rychle. Zkuste ji 
tedy èíst pomalu.
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Juliane Koepckeová - Zázraky se dìjí

Pavel Rosecký

brali od ètyø let na výzkumné výpravy do pøeživšího. Dále je zde vysvìtleno, proè se 
deštného pralesa a do nedalekých And. až po témìø tøiceti letech od nehody 

rozhodla podat svìdectví o tom, jak jí Èasem se jim podaøilo založit vlastní 
poslední let spoleènosti Lansa promìnil výzkumnou stanici nedaleko peruánské-
následující život. ho mìsta Puccalpa. Juliana tak byla 

neustále obklopena divokou pøírodou Dnes je známou bioložkou a profesnì 
a pomalu se uèila znát øeè pralesa. Ve kráèí ve stopách rodièù. 
ètrnácti letech ji vzali na témìø dva roky Rozsah velmi ètivì napsané knihy je 264 
na stanici. Tìžko by si tenkrát mohla stran a vydala ji u nás v pevné vazbì 
pøedstavit, že jí za pár let toto období Euromedia Group, k. s. - Ikar v roce 2013. 
naplnìné nejenom domácím vyuèová- Titul lze u knihkupcù sehnat do 250 Kè. 
ním, ale pøedevším neustálým pobytem Doplnìno fotografiemi z natáèení a 
v pøírodì pomùže díky nabytým znalos- dìtství autorky.
tem zachránit život.

Po pádu letadla se tak dokázala rychle 
zorientovat a vydat se na pochod džunglí, 
aby se k obrovskému pøekvapení celého Jak jsem se výše zmínil, události okolo 
svìta vynoøila po delší dobì v mìsteèku pádu letadla neušly pozornosti filmaøù. 
Tournavista. Poprvé byl pøíbìh natoèen jako dobro-

družný film tøi roky po pádu letadla Až po mnoha letech si dokázala pøiznat, že 
v r. 1974 a divácky se stal velmi úspìšným. jejím velkým štìstím byla tenkrát 
Na ÈSFD mu bylo udìleno pìkných 75 %. neznalost pravdy o matèinì osudu. Ta dle 

pozdìjších zjištìní vlastní pád letadla Režisér Giuseppe Maria Scotese ale 
pøežila také, ale místo katastrofy nedoká- obsazením hlavní role znaènì zkompliko-

Ještì mnoho let po události, která 
zala opustit. val skuteèné hrdince život. Susan 

dospívající Julianì promìnila celý život, 
Penhaligon byla své pøedloze tak Kniha na rozdíl od stejnojmenného filmu vídala ve svých snech oslnivé jasné svìtlo 
podobná, že poté, co natoèila jiné není ale jen o letecké katastrofì nad køídlem letadla a slyšela motory, 
a nìkteré dosti choulostivé snímky, a následné strastiplné cestì mezi lidi. marnì se snažící pøekonat bouøi nad 
docházelo èasto k trapným zámìnám.

Andami. Rozsáhlá èást je vìnována i velmi 
Další film byl natoèen pod názvem: dobrodružné cestì otce Ju l iany „To je konec," byla poslední slova matky 
„Julianes Sturz in den Dschungel" z pováleèného Nìmecka do hlavního sedící na vedlejší sedaèce.
známým režisérem Wernerem Herzogem mìsta Peru - Limy, kam za ním potom 

Následnì se letadlo roztrhlo na nìkolik až témìø tøicet let od katastrofy jako pøijela i jeho nastávající. 
èástí, které bouøe rozhodila v širokém dokument, mapující události s vìtší 

Juliana díky tomu mìla obèanství okruhu nad pralesem. pøesností. 
peruánské i nìmecké, což jí pozdìji 

Dokument u nás nikdy nebyl uveden a dá pomohlo pøi naplòování snù rodièù - 
se sehnat jen velmi obtížnì. Což je škoda, Juliana Koepckeová mìla š�astné dìtství. pøikoupení dalších pozemkù kolem 
nebo� na nìm intenzivnì spolupracovala i Rodièe milovali jeden druhého a zvláštì výzkumné stanice a založení pøírodní 
hlavní protagonistka pøíbìhu. Od divákù maminka jí dávala neustále najevo, jak se rezervace.
na ÈSFD dostal skvìlých 82 %. na ni tìšila. 

Velký prostor v knize je vìnován jejímu 
Oba rodièe byli uznávanými kapacitami vnitønímu boji se syndromem jediného 
v oboru zoologie a ornitologie a dceru 
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TABITA PØEDSTAVUJE

CESKE STUDNY

návrat ke zdroji

Projekt zajiš�uje spolek Èeské studny, Podlahové samolepky ve tvaru husích Knihovnám nabízíme publikace o Janu 
Husovi a èeské reformaci, podlahové který se zamìøuje na obnovení starých stop nesou názvy dvanácti Husových 
samolepky Husových stop s dvanácti èeských studní – hodnot, které pøinesly hodnot:
hodnotami Jana Husa (zdarma), vzdìláva-naše významné historické osobnosti. 
cí pøednášky o duchovním odkazu Cílem spolku je obnova národa skrze 1      VÍRA
èeských dìjin pro veøejnost a interaktivní návrat k hodnotám èeské reformace 
dílny Tajemství Husích stop pro školní a osobností jako byl Jan Hus, Jan Amos 2      PRAVDA
kolektivy.Komenský a další. Identita èeského 

3      ÈISTOTA DUŠEnároda spoèívá v duchovních koøenech Cílem projektu je vybudovat na bázi 
naší minulosti a navázáním na historickou dùvìry trvalou spolupráci s knihovnami 

4      SVOBODAintegritu se náš národ opìt pozvedne a každoroènì jim pøinést nový zajímavý 
kulturnì i duchovnì. program èi produkt. Knihovny se tak 

5      DÙSTOJNOST mohou stát prostøedím, odkud se do mìst 
Evropa se rychle mìní pøed oèima. Tváøí 

a vesnic bude šíøit svìtlo evangelia 
v tváø islámskému terorismu a pøistìhova-

a køes�anské hodnoty skrze duchovní 6      ODVAHA
lecké vlnì se lidé opìt zaèínají zajímat odkaz našich dìjin. Smyslem tohoto 
o svoji identitu, hledají své osobní i projektu je, aby kolem knihovny vznikla 7      ÚCTA
národní koøeny. Mluví se o návratu k komunita lidí, kteøí mají o tato témata 
základùm evropské civilizace. Kde jsou zájem, a aby místní církve mìly veøejný 8      POKORA
tyto základy a jak je pojmenovat? Na tyto necírkevní prostor, kde mohou sloužit 
otázky odpovídá projekt Husovy stopy, lidem, navázat s nimi vztahy a pøinášet jim 9      ODPUŠTÌNÍ
který odhaluje odkaz našich velkých duchovní požehnání.
národních osobností, které se podílely na 

10    RADOST Nyní jsme ve fázi realizace pøednášek tvorbì evropských hodnot. Formou 
a interaktivních dílen o Janu Husovi 

podlahových samolepek, publikací 
11    LÁSKA v knihovnách a sháníme 72 strategických 

a pøednášek se veøejnosti snažíme 
partnerù pro Èeské studny, kteøí by byli 

pøiblížit èeský národní odkaz. ochotni navštívit i malé knihovny ve 12    VÌÈNOST
mìstech a na vesnicích a osobním V roce 2015, kdy se pøipomínalo 600. 
jednáním tak podpoøili naši nabídku. výroèí upálení Jana Husa, zahájil spolek Lidé se mohou s tìmito Husovými 

Èeské studny vzdìlávací projekt Husovy hodnotami ztotožnit tím, že se na nì Pokud se chcete dozvìdìt víc o projektu 
postaví. Také byly vydány publikace stopy a pøedstavil  ho základním Husovy stopy, navštivte webové stránky 
s popularizací Husova nadèasového a støedním školám. Do projektu se .
odkazu.zapojilo na 600 škol. 

David Loula
V roce 2016-2017 realizujeme projekt prezident spolku Èeské studny
Husovy stopy pro knihovny. 

www.husovystopy.cz

http://www.husovystopy.cz


Káva - víme, co pijeme?

Tomáš Krumphanzl

V našem minulém kávovém povídání s produkty dvou nejrozšíøenìjších – v levných smìsích a také jako surovina pro 
jsme se vìnovali zejména tomu, jak si Kávovníku arabského (Coffea Arabica) výrobu kávy instantní, která se v druhé 
tento nápoj pøipravit v domácích a Kávovníku statného (Coffea Robusta). polovinì 20. století masovì rozšíøila.
podmínkách s využitím ovìøených metod, Tyto dva druhy rostlin tak daly název Pùvod kávy bychom mìli hledat pravdì-
které jsou nenároèné z hlediska èasu i i dvìma druhùm kávy – arabika a robusta. podobnì v africké Etiopii, konkrétnì v 
potøebného vybavení a pøívìtivé k našim O rozdílech mezi tìmito dvìma druhy provincii zvané Kaffa, kde zpoèátku rostla 
penìženkám. kávových zrnek,  jej ich kval itách jako planý keø. Odtud se nìkdy ve 

a chu�ových potenciálech toho bylo Doposud jsme se však vùbec nezabývali 13. – 14. století rozšíøila na arabský 
napsáno velmi mnoho. Kávoznalci tím, jakou kávu jako surovinu vlastnì poloostrov, kde byla dále pìstována již 
a kávomilci jednoznaènì preferují arabiku používat. Metoda správné pøípravy je jako kulturní plodina. V Evropì se poprvé 
jako chu�ovì kvalitnìjší a také podstatnì samozøejmì dùležitá, ale ani ta nejlepší objevila pøibližnì v 16. století, kdy se také 
rozmanitìjší. Zatímco u robusty zpravidla z nejlepších nám z nekvalitní suroviny v rámci kolonizaèních procesù zaèala šíøit 
vùbec nerozlišujeme jednotlivé odrùdy dobrý nápoj neudìlá. Než si však do tøetího svìta. Od 18. století zaèala být 
a chu�ové typy, u arabiky je jich nepøeber-zaèneme vybírat, kde a jakou kávu vùbec nabízena v evropských kavárnách 
nì. Arabika je však podstatnì nároènìjší poøídit, pøipomeòme si ještì nìkolik a pozdìji i v obchodech pro domácí 
na pìstování a choulostivìjší vùèi vlivùm základních informací a také faktù pøípravu. V èeských zemích byla první 
škùdcù a chorob. Rovnìž plodivost z historie. k a v á r n a  z ø í z e n a  v  P r a z e  p o d  
arabiky je menší. Právì proto je robusta malostranskou Mosteckou vìží již v roce Kávové zrno plodí rostlina zvaná kávovní- stále pìstována a její podíl (nyní cca 25%) 1714, první kávová zrna se však na našem k. Aèkoli kávovníkù je vícero druhù, bìžný na svìtové produkci rozhodnì neklesá. Je území objevila již o více než 100 let døíve konzument se dnes setká pouze to zejména proto, že se hojnì využívá zásluhou šlechtických cestovatelù 
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Heømana Èernína z Chudenic a Kryštofa solidní a nezásobují nás letitými zásobami pouze pro úèely chu�ových experimentù, 
Haranta z Polžic a Bezdružic. ze starých sklizní (nìco jako „archivní kdy na hodnotící škále potøebujeme urèit 

káva“ skuteènì neexistuje). její spodní hranici. O nìco kvalitnìjší V podstatì až do konce 19. století byla 
robustu lze zakoupit spíše ve specializova-káva (podobnì jako napøíklad nìkteré - od upražení do umletí by nemìla 
ných obchodech, avšak i ona svùj stín druhy koøení) považována za nìco ubìhnout doba delší než 1 mìsíc
pøekroèí jen stìží. Mezi kávomilci proto exotického a exkluzivního, zmìna nastala Zde už míra naší kontroly a vlivu roste. 
koluje hezký aforismus: S kvalitní a až s rozvojem dopravy a mezinárodního Tedy alespoò èásteènì, protože budeme-
chutnou robustou je to jako s Yettim – obchodu. Avšak napø. v druhé polovinì li zcela dùslední, pak pøijdeme na to, že 
mnozí o ní hovoøí, nìkteøí v ni i vìøí, ale ve 20. stolení, v dùsledku dovozních v podstatì jakákoli káva z bìžného 
skuteènosti ji ještì nikdo nikdy nevidìl omezení reálnì socialistické ekonomiky, marketu tomuto požadavku vyhoví jen 
(tedy v tomto pøípadì nepil). se v zemích východní Evropy kvalitní káva tìžko. Než se dostala do regálù prodejen, 

opìt stala zbožím velmi vzácným. Na byla upražena ve velkopražírnì (èasto i na Robusta však bývá èasto pøidávána do 
našich pultech byla tehdy bìžnì dostup- druhém konci planety), pak balena, zrnkových smìsí, zejména doporuèova-
ná snad jen tzv. standard smìs – tedy expedována a nìjakou dobu skladována. ných pro pøípravu espressa. Její podíl 
balení podøadné robusty pocházející ze To vše mohlo trvat i øadu mìsícù. Útìchou (pohybuje se zpravidla okolo 20 - 40%) 
spøáteleného Vietnamu, u nás pak èasto nám budiž alespoò to, že moderní údajnì zaruèí lepší cremu (onu „pìnu“, 
ještì nekvalitnì zpracované (vìtšinou zpùsoby balení dokáží proces stárnutí která je u espressa oèekávána), ale hlavnì 
pøepražené). Jakákoli jiná káva (zpravidla pøeci jen úèinnì pøibrzdit. Samozøejmì ostøejší chu�.
dovezená ze zahranièí) získala okamžitì ale jen do té doby, než ji doma sami Arabika nám naopak nabídne širokou 
punc luxusu, byla proto èastým pøedmì- otevøeme. Pak už nám jakákoli obalová škálu chu�ových požitkù. Mùžeme 
t e m  v z á j e m n é h o  o b d a r o v á v á n í  technologie nebude nic platná. Kávu zkoušet kávy z rùzných destinací, rùzným 
a pozorností a jako „vzácnost“ se bìžnì proto kupujme vždy jen v takovém zpùsobem zpracované a na rùzný stupeò 
nekonzumovala. Celé generace tak množství, které stihneme v rozumné pražené. Zvláštì v poslední dobì jsou 
pøivykaly tomu, že káva je nápoj zemité dobì vypít – dejme tomu právì v období i u nás stále více preferovány kávy 
a hoøké chuti, jehož drsný výraz zjemníme onoho jednoho mìsíce. Vyvarujme se pražené na nižší stupeò (svìtlejší), u 
pøedevším dùkladným naøedìním všelijakých velkobalení, která nás lákají kterých vynikají jejich chu�ové odlišnosti. 
a pøípadnì notnou dávkou cukru. svoji výhodnou cenou (pokud tedy zrovna Èlovìka uvyklého hoøké a temnì pražené 
Pøipoèítáme-li k tomu navíc metodu nechystáme velkou kávovou party, na robustì tak èistá arabika mnohdy 
pøípravy ala „èeský turek“, je zøejmé, že kterou sezveme polovinu mìsta). pøekvapí svojí „kyselostí“. Zpravidla to 
devastace kávové kultury u nás tehdy - od umletí do finální pøípravy (zalití však netrvá dlouho, a právì ona ovocná 
dosáhla svého vrcholu (resp. dna). vodou) by nemìla ubìhnout doba delší lehkost a svìžest se stane tím, co na ni 
Dnes je situace zcela jiná – v každém než 1 hodina zaène vyhledávat. 
obchodì nalezneme nepøeberné Kávu melme opravdu až pøed tím, než ji Konzumenti se pøi volbì kávy také èasto 
množství káv rùzných obchodních znaèek, budeme konzumovat. To je vìc, kterou rozhodují podle jejího pùvodu, nebo� s 
která nás lákají svým balením, superlativ- mùžeme ovlivnit nejsnadnìji. Když už si urèitými destinacemi spojují urèitá 
ními popisy a samozøejmì i výhodnou koupíme (relativnì) èerstvou zrnkovou chu�ová oèekávání. Toto rozlišování mùže 
cenou. Souèasnì se objevila i øada kávu, proè bychom ji mìli znehodnotit být trochu zavádìjící, ale na velmi obecné 
specializovaných prodejcù, kteøí nabízejí tím, že si ji nameleme na nìkolik týdnù úrovni nìkteré charakteristiky pøeci jen 
kávy rozlišované podle oblastí pìstování, dopøedu. Namletá káva opravdu degra- dominují. S velkou mírou zjednodušení 
odrùdy, zpùsobu prvotního zpracování duje velmi rychle – ztrácí nejen vùni, ale tedy mùžeme pøedpokládat, že: 
apod. i chu�. - káva pocházející z Jižní Ameriky bude 
Jen èerstvá je dobrá! Na druhu záleží! mít pomìrnì jemnou chu� a spíše nižší 
A� už se kávu rozhodneme kupovat míru kyselosti;Už jsme uvedli, že kávomilci jednoznaènì 
kdekoli, jednou z hlavních zásad našeho - káva africká bude zpravidla velmi preferují druh arabika pøed druhem 
výbìru by mìla být zásada èerstvosti. aromatická, v nìkterých pøípadech až robusta. Dùvody jsou nasnadì – výraznì 
Z tohoto dùvodu bychom mìli vždy s intenzivním ovocným nádechem, je hoøká chu� zemitého až štiplavého 
poptávat kávu zrnkovou, nikoli pøedem však nutno poèítat s vyšší kyselostí (v tom charakteru, která je pro robustu typická 
namletou. Jen v zrnkové podobì si totiž nejlepším slova smyslu);a také její chu�ová uniformita, to skuteènì 
káva dokáže svoji èerstvost jakž takž - káva z Asie a Indonésie (Indie, Sumatra nejsou vlastnosti, které by nìkdo z nich 
udržet (ano, budeme tedy doma potøebo- apod.) bude zas oplývat nádechem oceòoval. Je pravda, že pokud budeme 
vat mlýnek). Již v minulém èlánku jsme si koøenìným.kupovat kávu v zrnkové podobì, na èistou 
vysvìtlili, že: robustu narazíme de facto pouze u tzv. Výsledná chu� je dále samozøejmì 
- od skliznì kávy do jejího upražení by standard smìsi, kterou nìkteøí distributo- ovlivnìna stupnìm pražení. Nižší stupnì 
nemìla ubìhnout doba delší než 1 rok øi, vìdomi si kouzla retro atmosféry, dávají vyniknout kyselosti a ovocným 

dokonce expedují v balíècích nápadnì chutím, vyšší pak posilují hoøkost. Ale Tento aspekt mùžeme jako bìžní koncoví 
pøipomínajících ty, které se prodávaly pozor, vše má své meze. Právì pražení je konzumenti kontrolovat pomìrnì 
pøed 30 lety. Tato káva reprezentuje totiž to, co dìlá kávu kávou. Extrémnì obtížnì – zde nezbývá než vìøit, že 
vùbec to nejhorší, co lze ještì tímto málo pražená káva nám proto mnoho obchodníci s kávou jsou dostateènì 
termínem oznaèit a její nákup doporuèuji radosti neudìlá – nebude ani kyselá, ani 
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hoøká, její chu� bude mdlá a bez jakéhoko- Neznamená to však, že bychom mezi nimi je tak vyšší. Cena káv ze specializovaných 
li výrazu. nemohli objevit nìkterou, která nám pro prodejen se pohybuje vìtšinou v rozpìtí 

bìžnou konzumaci „bez pøekvapení“ 50 – 80 Kè za 100 g.V této souvislosti zmiòme alespoò 
bude vyhovovat. Problémem zrnkových okrajovì ještì tzv. zelenou kávu. Jedná se Pokud si budeme chtít vybrat kávu podle 
káv prodávaných v marketech je však skuteènì o kávu, která se pro pøípravu skuteèného teritoriálního (nebo nìkdy 
vedle jejich nejasného pùvodu a neurèité nápoje používá ve stavu, kdy procesem dokonce i odrùdového) pùvodu, s garancí 
èerstvosti zejména objem jejich balení, pražení vùbec neprošla. V poslední dobì data pražení (nebo nìkdy dokonce i data 
který je jen málokdy menší než 500 g. její popularita roste zejména kvùli skliznì), nabízí se tøetí možnost, kterou je 
Jedním nákupem se tak „odsoudíme“ k údajným dietetickým úèinkùm. Nápoj nákup v tzv. lokálních pražírnách. Lokální 
pomìrnì dlouhodobé konzumaci z této suroviny pøipravený má však zcela pražírny jsou drobné provozovny, které 
nìèeho, co nám nakonec nemusí tak jinou chu� i vùni a bìžnou kávu v podstatì kávu v rozumném množství praží de facto 
úplnì vyhovovat.  ani nepøipomíná. až v místì samotného prodeje. Pùvod 
Tomuto nedostatku se vyhneme, pokud tìchto káv je pøeci jen urèen jasnìji Kde tedy dobrou kávu nakupovat?
navštívíme nìkterou specializovanou (odrùda, oblast skliznì, zpùsob zpracová-

Nejvìtší objem kávy se samozøejmì prodejnu, kde nám kávu prodají podle ní, jakostní tøída apod.). V nìkterých 
prodá v bìžných potravinových obcho- váhy. Na tyto prodejny narazíme èasto ve pøípadech pražírny nabízejí i tzv. výbìro-
dech – chcete-li, v „marketech“. Pro námi velkých obchodních centrech. Kávy zde vou kávu, u které je její pùvod zcela 
preferovanou zrnkovou to platí rovnìž. nabízené jsou opìt vìtšinou smìsi, avšak jednoznaèný a doložený až na úroveò 
V regálech nalezneme nepøeberné jejich chu�ová variabilita je již podstatnì konkrétní farmy.
množství balení rùzných znaèek a vìtší. Praženy jsou v centrální pražírnì Lokální pražírny èasto provozují i vlastní „znaèek“, jejichž cena se nejèastìji firmy, která prodejny provozuje, a pak kavárnu, kde lze kávu ochutnat, pohybuje v èástce 30 – 40 Kè za 100 g jsou pravidelnì expedovány do jednotli- a vìtšinou také e-shop, kde si ji lze (pochopitelnì i zde narazíme na levnìjší, vých obchodù. Vedle výhody vìtšího objednat. Nabízejí proto i rùzná degustaè-ale také výraznì dražší produkty). Od výbìru a možnosti volit rozumnìjší balení ní balení (po 50 g), takže si mùžete nechat tìchto káv zpravidla nelze oèekávat zde tak mùžeme pøedpokládat i vìtší zaslat zásilku širšího výbìru a pro pøíští nìjaké velké chu�ové zážitky – jedná se èerstvost nebo se na ni mùžeme alespoò nákup zvolit ten typ kávy, který vám bude o smìsi, které jsou namíchány tak, aby sami zeptat. Ale pozor: zatímco nejlépe vyhovovat. Cena káv z lokálních uspokojily vìtšinová oèekávání, nikoli „marketová“ káva si pro zachování pražíren se pohybuje v rozpìtí 60 – 100 Kè proto, aby oslnily kávové gurmány.  Èasto èerstvosti pomáhá pomìrnì úèinným za 100 g, u garantovaných výbìrových káv se prodávají bez udání jakékoli stopy prùmyslovým balením za využití vakua je pochopitelnì ještì vyšší.svého pùvodu nebo jen s jeho velmi nebo ochranné atmosféry, kávy ze 
hrubým naznaèením (napø. „pravá Pøi výbìru kávy se mùžeme zamìøit i na specializovaných prodejen vystavené 
brazilská káva“). Neznámé bývá také další atributy. Jedním z nich mùže být bìžnému prostøedí takovou možnost 
datum skl iznì i  datum pražení.  napøíklad deklarace BIO charakteru kávy, nemají a riziko jejich pøirozené degradace 

tedy garance pìstování a zpracování 
ekologickým zpùsobem. U øady káv mùže 
být zdùrazòován tzv. fairtrade pùvod 
produktu, který by mìl kupujícího 
pøesvìdèit, že pøi pìstování a zpracování 
kávy byly jednotlivým subjektùm 
zaruèeny solidní podmínky vyluèující 
nedùstojné zacházení, dìtskou práci 
apod. Nutno v tomto ohledu vùbec 
poznamenat, že za posledních 50 let se 
podmínky pìstitelù kávy velmi zlepšily 
a její produkce tak pøedstavuje dùležitý 
zdroj obživy obyvatel zemí, kde se 
pìstuje. 

A� už si svoji kávu koupíte kdekoli 
a pøipravíte jakkoli, nezapomeòte na 
dobrou pohodu, která by s její konzumací 
mìla být spojena. Dobré je, že ona nám 
k tomu sama také trochu pomùže – látky 
v ní obsažené, bude-li konzumována 
v rozumné míøe, prospìjí jak naší mysli, 
tak i našemu tìlu. Nespoléhejte však jen 
na ni – sama to nezvládne. Tak a� vám 
chutná!
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Nìkteré vìci se žel nemìní:

pøed tøiceti lety dnes



Za volantem V

Alena Šelongová

Televizní moderátoøi poèasí nám stále tøeba naše rychlá reakce, proto nedržte jednáním druhých, myslete na to, že nic, 
slibují oteplení. Bìhem zimy, na náledí v ruce telefon a nezabývejte se telefono- co se jednou stane, se nedá vzít zpìt.
i na zasnìžených silnicích jste zjistili, jak váním ani psaním sms (za jízdy zakázané), Jak reagovat na „vybržïování“?  
dalece máte odlehèenou nohu jak na za jízdy nehledejte nic v kabelce, nemaluj-

Je tìžké vymyslet recept, protože pøíèina plynu, tak i na brzdì, máte-li pomalé te si rty, neopravujte „make-up“, nesnaž-
takovéhoto jednání mùže být pokaždé a jemné ruce na volantu, a jak dalece jste te se vyøešit spor vašich dìtí sedících na 
jiná. Každopádnì je tøeba se nauèit ochotni seškrabávat námrazu z oken auta zadním sedadle, ale dívejte se pøed sebe 
pøedvídat a podle jízdy øidièe, který mne a shazovat èepice snìhu ze støech aut a kolem sebe a pøemýšlejte i za ostatní, 
pøedjíždí zprava èi zleva, nebo pøejíždí 

(mimochodem, to je ze zákona povinné). kteøí se také chtìjí dostat do cíle, takže se 
z jednoho jízdního pruhu do jiného 

vìnujte øízení vozidla na sto procent.Teï však pøichází jaro, sluníèko, plískani- jízdního pruhu tìsnì pøede mne, ihned 
ce, mlhy a opìt sluníèko, tedy aprílové V poslední dobì se na silnicích, hlavnì na pomalu snižovat rychlost a kontrolovat 
poèasí, a vy vìøíte, že vaše auto projíždí dálnicích, ale i na silnicích pro motorová vozidla za sebou a vedle sebe, abychom je 
silnice bezpeènì a vždy vás doveze do cíle. také nevybržïovali èi jinak neohrozili. vozidla objevuje velký nešvar, a tím je 
Na cestách však vznikají problémy, které Špatnì se o tom píše a ještì hùø se z toho „vybržïování“. Je to nezodpovìdné 

na silnici dostáváte, není na to žádná jsou èasto nepøedvídatelné nebo vás a velmi nebezpeèné jednání. Silnice není 
speciální rada, závisí to na o vaší rychlé, pøekvapí natolik, že v první chvíli nevíte, ring ani høištì, není to místo soutìžení 
ale zároveò nepøehnané reakci, na vaší co udìlat. Nìkdy to jsou vteøiny, kdy je kdo z koho. Nenechte se vyprovokovat 
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moudrosti a schopnosti udržet emoce na ?Netelefonujte za jízdy s telefonním Školení bezpeèné jízdy s následným 
uzdì. pøístrojem v ruce. odpoètem 3 bodù z bodového hodnocení 

øidièe je aktuálnì možné absolvovat v pìti Dnes bych chtìla ještì upozornit na Prùbìžnì sledujte svùj bodový stav. Po 
zaøízeních v Èeské republice  - v Jihlavì, „vybodování“ a jak mu pøedejít. Jste-li jakémkoli projednání pøestupku si po 
Mostì, Ostravì, Sosnové a v Pøíbrami.vybodovaní -  dosažení 12 bodù zhruba dvou týdnech ovìøte ve výpisu z 

v bodovém systému øidièù, ztrácíte bodového hodnocení na CZECHPOINTU, 
øidièské oprávnìní. O pøipisování bodù kolik máte bodù! Nezapomínejte: je dobré umìt, je dobré 
nejste nikým informováni (v roce 2018 by vìdìt, je dobré spoléhat na druhé lidi, ale 
se to mìlo zmìnit). První informaci naše spoléhání má být na Boha. Pozvìte Po 12 mìsících bez pøestupku jsou vám obdržíte až pøi dosažení 12 bodù – od ho tedy za volant, a� se stane vaším odeèteny 4 body.pøíslušného obecního úøadu spolu spolujezdcem.
s výzvou k odevzdání øidièského prùkazu. Za absolvování Školy bezpeèné jízdy je 

Pø. 2,8: Støeží cestu práva a chrání cestu odpoèet 3 bodù z bodového hodnocení Jak tedy pøedejít „vybodování“? svých vìrných.øidièe.
Dodržujte vždy peèlivì pravidla silnièního 

Školení bezpeèné jízdy s odpoètem provozu. V devadesáti procentech 
3 bodù je možné absolvovat jednou za Pøeji mnoho bezpeèných kilometrù na pøípadù jsou øidièùm strhávány body za 
kalendáøní rok, pokud jsou splnìny vašich jarních cestách, vìnujte se plnì pøestupky v pìti základních oblastech. 
následující podmínky: øízení a za jízdy se moc „nekochejte“ Chcete-li pøedejít vybodování, øiïte se 

pøírodou. zejména následujícími doporuèeními: ?øidiè má maximálnì 10 bodù,
?Nepøekraèujte pøedepsanou rychlost ?øidiè nemá žádný 6bodový ani 7bodový 

v obci. pøestupek. A jeden bonusový tip: Pokud jste 
?Buïte pøipoutaní/používejte ochran- nervózní, je vám špatnì, trpíte bolestmi 

nou pøilbu (tam, kde je pøedepsána). hlavy, toèí se vám hlava, máte zranìnou 
Pokud si nejste jisti, kolik máte bodù a za 

?Respektujte pøíkazové a zákazové ruku èi nohu, jste emocionálnì rozruše-
jaké pøestupky jste je dostali, požádejte o znaèky. ní, prosím, nesedejte za volant, 
výpis z bodového hodnocení øidièe 

ohrožujete svùj život a životy jiných.?Neporušujte ustanovení o osvìtlení (dostupné na kterémkoliv CZECHPOINTu, 
vozidla. tedy napø. i na poštì).
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Zvíøata u nás doma V 
– závìreèná èást

Ptáci v kleci

Milan Kubic

Papoušci, andulky, cvrlikáèci - prostì ptáci klid na spaní pro všechny. Ptáci jsou Co øíci závìrem?

v kleci. Abych øekl pravdu, tak vždy když šeroslepí a lekají se pohybù v blízkosti Existuje jistì mnoho dalších druhù zvíøat, 
vidím ptáka v kleci, cítím se trochu nesvùj. klece. které lze chovat spokojené v domácnosti - 
Pták má pøece køídla, aby létal a ne jen napøíklad jsem již nìkolikrát vidìl na Protože pták z klece nemùže, pokud mu 
sedìl na bidýlku! Nezapomenu na ten pro sídlišti menší prase na vodítku. to sami nedovolíme, mìla by klec být na 
Evropana nádherný pohled na volnì nìjakém klidnìjším místì, kde poøád Abych øekl pravdu, mezi nì dle mého 
létající papoušky v jejich domovinì. nìkdo nemává rukama nebo kde názoru nepatøí chov plazù. Zejména 

neprobíhají nìjaké hluèné èinnosti. A klec U nás se však osvobozovat papouška proto, že je nutné je krmit jinými živými 
musí být VELKÁ! Malé klece jsou tak pro z klece vypuštìním do pøírody nevyplácí, zvíøaty a to mi vùèi nim nepøijde „fér“.  
pøepravu. Papoušek sedící celý život protože ho okamžitì chytí nìjaký dravec - Argument chovatelù plazù, že ,,je to jako 
v kleci o dvou bidýlkách je dle mého napøíklad krahujec. v pøírodì“, neberu. V pøírodì má možnost 
názoru týrání. Proto nejlépe voliéra nebo každý utéct, z terária tìžko. A tak když už musíme mít doma ptáèka v 
pravidelné opuš�áky z klece. Se zavøenými 

Na závìr bych ještì rád pøipomnìl, že kleci, dopøejme mu obèas prolétnout se 
okny.

žádného živoèicha nemùžeme krmit po bytì. Tìch pár hovínek na koberci nám 
Nìkteré druhy ptákù, zejména krkavcovi- zbytky našeho lidského jídla, které vynahradí krásný pohled na spokojeného 
tí, jsou velmi inteligentní. Papoušci dokáží obsahuje sùl, koøení nebo pøepálené tuky. živoèicha. Nebo mu udìlejme jako letní 
také velmi pøilnout k èlovìku a být Ohrožujeme tím jeho zdraví.byt alespoò velikou voliéru - tøeba na 
zábavným spoleèníkem. Jsou nesmírnì balkonì nebo na zahradì. Pøeji každému, kdo se rozhodne žít se 
hraví a vtipní. Svými kousky dokáží 

zvíøetem v jedné domácnosti mnoho Ptactvo doma je obèas pomìrnì hluèné, rozesmát dìti i dospìlé. Jako dítì jsem 
radosti ze spoleèného soužití a to samé zvláš� když máme více exempláøù. Je s tím mìl doma také nìkolik andulek a ještì 
pøeji i dotyèným zvíøatùm.tøeba poèítat. Na noc je vhodné klec dnes, po pìtatøiceti letech, si na nì velmi 

pøikrýt nìjakým tmavším pøehozem pro dobøe pamatuji.
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TABITA DÌTEM

Kuchaøka Bìtka neví, kam døív skoèit, a to Staøeèek ochutnává, co mu laskavé ruce „Dobré jitro,“ až zemanèin pozdrav je 
tu má dost pomocných rukou. Ale proè se prostøely. „Odkdy pak si králové berou umlèel. Už dlouho stála paní domu ve 
tu zrovna dneska usadil staøeèek z lesní zemanské dcery?“ nejde mu do hlavy. dveøích a pøemáhala tíhu, která se usadila 
samoty, který na tvrz docházel tak zøídka? hluboko v srdci. Ještì se docela nesmíøila „Od té doby, co starý král umøel, dìlá si 

s tím, že její lehkonohá Markétka má jít „Copak tì k nám pøivedlo, staøeèku?“ mladý, co chce.“
první z domu a už na ni dopadá další stín. 

„Ta královská vùnì, která se line z vaší „Hraje na loutnu, toulá se po lesích.“ Ale ne, nebude kazit dnešní den.
kuchynì, Bìtko.“ Staøeèkovi se smìjí oèi: „Však taky pøi tom toulání poznal „Pøišla jsem vám, dìvèata, podìkovat. „Dìláš tu kuchaøku už hezkých pár let, ale Markétu. Dìvèe je jako vítr, nièeho se Máte to pìknì nachystané. To je dobøe, že tak pìknì to tu ještì nevonìlo.“ nebojí, na koni jezdí jako rytíø.“ jste staøeèka pohostily. A výslužku mu 
Bìtku ta chvála tìší. „Zemanova dcera se dejte.“„Král se v ní jen vidí, snad i kralovat 
dneska vdává, ta mladší, Markéta,“ zapomnìl, jestli to vùbec kdy umìl.“ „Maminko, Bìtko, že mi to sluší,“ ve vysvìtluje. Ženské v kuchyni se mohou 

dveøích se toèí nevìsta a strká prsty do „Kdopak ví, jak to je. Na staré královnì prý pøetrhnout, aby honem všechno 
nejbližší mísy: „Dejte mi ochutnat!“ leží prokletí.“vypovìdìly.
Zemanka bere dceru za loket: „Pojï, ještì Staøeèek pokyvuje hlavou na znamení, „Bere si ji sám král.“ se umažeš,“ a odvádí ji z kuchynì. aby se o této vìci nemluvilo. Ale copak 
Nemùže v sobì unést celou tu starost.„Ale svatba bude tady. To víš, z nevìstina mùže tak nepatrný posunek zastavit 

domu.“ „Víš, co se povídá? Na matce tvého muže mluvidla ženským, které pomáhají pøi 
leží kletba.“„A ochutnej, kmotøíèku.“ svatbì?

Tøi náramky

Marie Macková
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„Kletba?“ Markétka kulí své krásné oèi. moc.“ loutnu. Vypadá, jako by ani neslyšel. 
„Jak vypadá kletba? Jako tøi železné Pøitom celý hrad je toho plný.Král nechtìl rozumìt. „Èeho je na tebe 
obruèe.“ Ve vzduchu znázoròuje tøi veliké moc? Do vladaøských záležitostí se mi „Mladá královna se vrátila a na ruce má 
kruhy. Matka se na to nemùže dívat. pleteš a matku popouzíš.“ železné kroužky.“
„Nedìlej hlouposti. Stará královna je Tohle nemìl král øíkat. Pryè. Markéta musí „Jako okovy.“
zakleta èerným vidìním. Nikdy na svìtì pryè, jinak se udusí slzami, které se snaží „Nebo obruèe. Copak se to hodí na neuvidí nic hezkého, z nièeho se neraduje. zadržet. Ve dveøích se støetla se starou královnu?“Kdo se jí pøiblíží, zaène se chovat podle královnou: „Vidím, že si s tebou mùj syn 
toho, jak ona ho vnímá.“ Markéta jako kdyby neslyšela. „Øekni pøíliš nerozumí.“ 

pánovi, že na nìho èekám v jídelnì,“ prosí „Neboj se, maminko, já mám pro strach To už je na zemanskou dceru pøíliš. „To je sluhu, který jen tìžko odtrhává oèi od udìláno.“ Markéta ztišuje hlas k šepotu: tvoje vina. Tvoje prokletí je taky tvoje vina podivných šperkù.„Tøeba to prokletí zlomím.“ a vùbec všechno je tvoje vina,“ prudce 
Žena sedí v jídelnì a èeká na muže. „Mlè,“ zemanka využívá chvilky, aby dceru odstrèí královnu ze dveøí a utíká ven.
Dlouho. Potom se zvedá a jde za ním. vzala za ruku, jako když byla malá, a vede ji Tohle se nemìlo stát. To už teï ví, když Nezlobí se. Vstoupí do komnaty a znovu do slavnostnì vyzdobené sínì. uhání na koni èernými lesy jako smyslu tiše èeká. Král zvedne oèi od strun a nevìøí 

Ach to byla svatba! Už doznìly poslední zbavená. Ví, že zpátky nemùže. Najednou svým oèím. Jeho Markétka mlèí a usmívá 
tóny, zacinkaly poslední poháry a talíøe, jako na velikém obraze vidí všechno, co se. I jemu se rozjasòuje tváø. Chvíle 
odtekly slzy dojetí. Mladý král provází nedìlala dobøe. Jak je jí úzko. smíøení je sladká a králi nevadí, že nikdy 
svou ženu novým domovem: „Jak se ti „Kam tak zprudka, holèièko?“ Cestu jí nepozná tajemství železných náramkù.
u nás líbí?“ zastupuje staøeèek, kterého vidìla Jako když se vrací vlaštovky z teplých 
„Moc, vlastnì skoro moc, je tu trochu naposledy v kuchyni v den své svatby. krajin, stìhuje se na královský hrad nová 
smutno.“ „Kmotøíèku!“ pohoda. Nikdo neví, kolikrát mladá 
„Však tì také vítáme v domì smutku, královna touží sejmout tìžké kroužky. Z vyprávìní pøerývaného pláèem se 
dìvenko,“ hlas staré královny zastaví Nikdo ale také neví, jak chutnají její staøeèek dovídá o celém trápení. 
kroky novomanželù. Markéta tohle malièká vítìzství nad tímto pokušením. Chlácholí paní, která ještì nepøestala být 
nechce slyšet. Pak naplòuje celý hrad š�astným smí-dìvèetem.

chem.„Proè dùm smutku, paní? Tvùj syn se dnes „Má milá, trochu jsi pøecenila své síly. 
žení a … „ Právì teï vtiskla polibek na nejjasnìjší A taky jsi myslela moc na sebe. Co 

tváø a div, že se nedá do tance, když „Mùj syn je špatný král. Zemì mu zpustne dokážeš, jaký budeš mít úspìch.“
opouští královskou komnatu. Vždy� zítra pod rukama,“ královna nenechala „Ale co mám dìlat? Já už se tam nevrá- bude veliká hostina na poèest plnoletosti nevìstu domluvit, neèeká ani na odpo- tím.“ prvorozeného syna. Pøijedou všichni vìï. Vždy� král se o žádnou ani nepokouší. 
pøátelé, kdo by se netìšil. Všechno už je „Musíš se vrátit, tam je tvoje místo. Mohl Bere svou milou do náruèe a pøenáší pøes 
pøipraveno, stoly prostøeny, stolovníci bych ti pomoci, když ty sama budeš chtít.“práh do své komnaty.
mohou zasednout.„Chci, kmotøíèku, chci.“ Markéta chytá Na královském hradì se z pøíchodu mladé 
Druhý den hosté pozvedli èíše k pøípitku. staøeèka za ruku.královny velmi radovali. Vždy� èasto si 
Stará královna se zahledìla na Markétinu vìdìla rady i s vìcmi, do kterých se králi „No, no, neukvapuj se. Dám ti tøi náramky. 
ruku a øekla: „Jaké máš pøekrásné pøíliš nechtìlo. Pøijímala na sebe nové a První se jmenuje Láska. Bude tì na ruce 
náramky. A jak ti sluší.“nové povinnosti, z každého úspìchu se pálit jako oheò pokaždé, když budeš 

tìšila a chlubila se s ním staré královnì. Sál zašumìl údivem: „Jak mùže èlovìk, myslet, že dìláš nìco z lásky, ale pøitom to 
Ale ta jí odbývala a pøedhazovala jí vìci, kterému se nikdy nic nelíbilo, pochválit budeš dìlat jen pro svou slávu. Pomùže ti 
které se nedaøily. Markéta se stávala den tak ohavnou vìc?“dokonce poznat, co je tvoje povinnost 
ze dne mrzutìjší a mrzutìjší. Køièela na a co není. Druhý se jmenuje Trpìlivost. Jasná záøe, která se rozlila ze zlatých 
služebnictvo, králi neustále pøipomínala Budeš mít pocit, že jsi pøikovaná ke skále, náramkù, dala nejlepší odpovìï a záøivý 
jeho chyby. Do hradu se vracel smutek kdykoliv se ti bude chtít ode všeho utéci. dùkaz o tom, že je kletba zrušena.
a tíseò jako døív. Tøetí náramek se jmenuje Mlèení. Sevøe tì 

Jednou chtìla královna, už dávno ne tak pevnì, že nebudeš moci nabrat dech, Jednou, když zlostnì peskovala komor- mladá, darovat zlaté náramky svým kdykoliv bys chtìla øíci nìco, co by mohlo nou, šeptala matka synovi: „Slyšíš, jakou dìtem. Nebylo možné je sejmout z ruky.ublížit tobì nebo druhým. Náramky jsou vzteklici sis pøivedl?“
èerné a ošklivé. Budou se ti pro nì smát. „Takové náramky si musí získat každý 

Král prudce vrazil do komnaty, odtud Nesmíš nikomu prozradit jejich tajemství. sám,“ král š�astnì bere do dlaní královni-
slyšel ostrý hovor. „Co tady køièíš? Kde Tady jsou. Záleží jen na tobì, zda je budeš ny ruce a vdìènì je tiskne ke svým rtùm.
myslíš, že jsi?“ nosit.
Do mladé královny, jako by vrazil nùž. Král sedí ve své komnatì a brnká na 
„Odpus�, pane, je toho na mne nìjak 
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Tabita odpovídá 

Dotaz:
Každý rok na jaøe  dostávám (a pravda, i nakupuji) jarní kvìtiny v kvìtináèích.
Primulky, narcisky, hyacinty, tulipány a jiné krásné rychlené rostliny.
Po odkvìtu je mi líto je vyhodit. Dají se nìjak dál pìstovat?  Tøeba v zahrádce nebo v truhlících?

JAK NA TO

Pokud máte zahrádku, je urèitì škoda zmrzlá pùda, ani když ještì hrozí silnìjší Rostliny by mìly projít normálním 
za ko u p e n é  r yc h l e n é  c i b u l o v i ny  mrazy, pøeci jen na to nejsou zvyklé. vegetaèním cyklem. To znamená, že pøes 
a primulky vyhazovat. Já osobnì bych jim Teploty kolem nuly by ale vadit nemìly. léto seschnou listy. Rychlené  primulky a 
ještì šanci dala. Jsou sice oslabené Do doby, než dáme kvìtiny ven, umístíme drobné žluté narcisky Tete a Tete patøí 
rychlením, ale v zemi mohou zakoøenit a je v chladnìjší místnosti, chodbì, mezi choulostivìjší, v silnìjších zimách se 
zase nabrat sílu. verandì, svìtlém sklepì a mírnì zalévá- jim u nás nemusí podaøit pøezimovat, ale 

me. Listy neodstøihujeme. ostatní, jako jsou tulipány, narcisy Po odkvìtu je dobré odstøihnout kvìtní 
a hyacinty, by to mìly zvládnout a mohou stvol, ale listy ponechat, vyjmout z Hyacinty mají radìji sušší místo, ostatní 
okrášlit zahrádku i v dalších letech.kvìtináèe i s koøeny a zeminou a zasadit cibuloviny a primulky jsou celkem 

ven do záhonku a zalít. nenároèné, ale spíš bych volila sluneèné Olina Koláèková - zahradní inženýr
nebo polostinné stanovištì, ne úplný stín. Ven je nedáváme v dobì, když je ještì 
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Vyrábíme s dìtmi a pro dìti

JAK NA TO

KRÁLÍÈCI Z VLNÌNÝCH BAMBULÍ
Drobný zajíèek z bambulí bude hezkým malým dáreèkem.

Budeš potøebovat:
Vlnìná klubka pøírodních odstínù
Karton 
Filc v èerné, šedé, bílé barvì
Èervené a èerné korálky nebo kulièky
Pøírodní provázek
Herkules a tavnou pistoli
Nùžky, tužku

Jak postupovat:
1. Z kartonu si vystøihneme sudé množství koleèek dvojí velikosti. Uprostøed vystøihneme kruhový otvor. Bereme vždy po dvou 
koleèkách stejné velikosti a omotáváme je po celém obvodu vlnou zvolené barvy. Nezapomeneme dostateènì utahovat. Když je 
vnitøní otvor koleèka zaplnìný, jsme s omotáváním hotovi. 
2. Potom opatrnì nastøihneme vlnu po obvodu omotaného kartonu a mezi obìma koleèky pevnì kouskem vlny utáhneme. 
Teprve pak nastøihneme kartonové kroužky a odstraníme je – vznikne nám bambule.
3. Vyrobíme si požadovaný poèet bambulek - na každého králíèka potøebujeme vždy menší a vìtší. Když budeme omotávat 
rùznými odstíny vlny, bambule budou krásnì strakaté. Hotové bambule spojíme vždy menší a vìtší k sobì. Z filce si vyrobíme 
ouška ve vhodné barevnosti. Na podklad nalepíme rùžový støed. Dole nití zdrhneme, aby ouška vypadala jako skuteèná.
4. Králíèky dokonèíme - nalepíme ouška, èervené korálky jako èumáèky a oèi z korálkù. 

Jitka Pavlíková
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ZELENINOVÉ RECEPTY, které možná neznáte  
Míla Øepová

Pórkové rizoto

Peèená øedkev

Zapeèený celer se sýrem

Øedkvièkový salát s celerem a se sýrem

Obrácený pórkový koláè

2-3 pórky oèistíme, nakrájíme a uvaøíme v menším množství osolené vody, do které pøidáme trochu oleje a sladké papriky. Uvaøenou 
rýži s pórkem smícháme, pøidáme posekanou bazalku, trochu pepøe a kousek másla a podáváme s rajèaty nebo pokapeme keèupem.

Èistou øedkev nakrájíme na plátky asi 1cm silné, srovnáme na vymaštìný plech, osolíme, posypeme drceným kmínem a opeèeme po 
obou stranách do mìkka.

Plátky celeru prudce opeèeme na másle, trochu podlijeme, osolíme, opepøíme a pøidáme drobnì nasekanou šunku, chvíli dusíme pod 
poklièkou. Zapékací misku vymažeme, vše z pánve v ní urovnáme a zasypeme vyšší vrstvou hrubì strouhaného sýru. Dáme do trouby
zapéci nebo mùžeme na chvíli dát pod gril.

Stejný díl øedkvièek, celeru i sýru, malý kelímek bílého jogurtu, pepø, sùl, cukr, petrželka nebo kopr. 
Øedkvièky nakrájené na plátky, mírnì povaøený celer nahrubo nastrouhaný, sýr na kostièky a ostatní suroviny promícháme s jogurtem, 
mùžeme pøidat i trochu hoøèice, a podáváme s peèivem èi chlebem.
  

Hlubší pekáèek vyložíme peèícím papírem skoro k okraji. Rozpustíme 2-3 lžíce másla, pøidáme 2 lžíce cukru a necháme trochu 
zkaramelizovat. Prochladlé natøeme na papír, posypeme tymiánem, pepøem a mírnì osolíme. Na tento základ narovnáme tìsnì 
k sobì na koleèka nakrájený pórek, výška asi 2 cm. Posypeme èástí strouhaného parmezánu a pøekryjeme rozváleným listovým 
tìstem, popícháme vidlièkou a okraje tìsta zahrneme pøes pórek až na dno pekáèku. Peèeme pøi 180-200 °C asi 30 minut. Necháme 
chvilku zchladnout, opatrnì vyklopíme a zasypeme zbytkem sýra, aby se roztavil. Mùžeme použít i jiný sýr, ale pak musíme více osolit 
pór.
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Ostrov ISCHIA
Lucie Vomoèilová

CESTOMÁNIE

Ráda bych se s vámi podìlila o nezapome- nost, spolu s prvky dávné historie, kdy 
nutelný zážitek, který nabízí zatím nepøíliš ostrov obývali Fénièané, Maurové èi 
známý italský ostrov Ischia v regionu Saracéni, a s prùzraèným a velmi slaným 
Kampánie. Tyrhénským moøem èiní z Ischie 

v poslední dobì stále více vyhledávanou Ischia je nejvìtší ostrov v Neapolském 
destinaci. Navíc podnebí je velice stabilní zálivu, který má zhruba šedesát tisíc 
a teplota moøe dosahuje i 28 °C, což platí i obyvatel. Má tvar kužele s oválnou 
pro zaèátek záøí, kdy jsme ostrov navštívi-základnou, vrchol je tvoøen høebenem 
li.hory Monte Epomeo o výšce 789 m. Tato 

hora vznikla v hluboké minulosti vulkanic- Na malém prostoru lze najít krásné písèité 
kou èinností, ale dnes už vulkány naštìstí pláže, láznì s horkými léèivými prameny, 
nejsou aktivní. Pøesto se s pozùstatky tiché lesy na úboèí hory, rušná centra 
sopeèné èinnosti v podobì vyvìrajících i úzké ulièky se starobylými domy. Mnohé 
pramenù a unikající podzemní páry zdi i domy jsou postaveny ze zvláštní 
setkáváme dodnes. A právì tato skuteè- místní nazelenalé vulkanické horniny 
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zvané tuf. Tyto zdi vìtšinou ohranièují Ameno, Forio, Serara Fontana a Barano. minerální a termální vodou, vegetace, 
krásné zahrady, které pøekypují vegetací. Ostrovní osady jsou vystavìny ve rùzné druhy exotických rostlin, piniové 
Citróny, fíky a granátová jablka na støedomoøském stylu s typickými háje, koberce pestrobarevných kvìtin, to 
stromech dosahují velikosti, na kterou støechami, terasami a balkony. Oblouky, vše dohromady nám dává možnost 
nejsme vùbec zvyklí. Plody krásné schodištì a také fasády jsou oslnivì bílé zastavit se a pocítit tu jedineènou krásu, 

která podle znalcù nemá na svìtì obdoby. 

S manželem jsme bydleli ve mìstì Forio 
jen pár metrù od písèité pláže Citara. 
Pøestože je na Ischii moøe nadosah, každý 
hotel má zároveò nejménì dva bazény. 
Jeden bývá venkovní, s krásnì teplou 
minerální vodou, a druhý je vnitøní, také 
s termální vodou, doplnìný vnitøními 
tryskami, které pøíjemnì promasírují 
bolavé èásti vašich tìl. Nìkomu to mùže 
staèit, ale na Ischii je stále co objevovat a 
každý den je možné poznat další zajímavá 
místa  ostrova.  Kromì vyhø ívání  
v hotelových bazénech a plavání ve velmi 
slaném moøi jsme tedy navštívili 
i svìtoznámou botanickou zahradu La 
Mortella, zaøazenou do seznamu deseti 
nejkrásnìjších zahrad svìta. Místo pro 
tuto zahradu objevil a zakoupil v padesá-
tých letech dvacátého století anglický 
hudební skladatel sir William Walton a 
spolu se svou manželkou Susanou ji 
bìhem let dokázali pøetvoøit v nádherné 
a dech beroucí místo. Místní i exotické 
kvìtiny, stromy a rostliny vytváøejí spolu s 
potùèky a fontánami úžasné kompozice. 
Chodníèky vás vedou do jednotlivých 
zákoutí, do skleníkù, hudebního salónku 
nebo do voliéry, kde ve volném prostoru 
bez pletiva mùžete sledovat krásnì 
zbarvené ptactvo. Z hledištì øeckého 
divadla máte výhled pøímo na moøe 
a v místì zvaném Kaskáda krokodýlù 
mùžete jen v klidu sedìt a vychutnávat si 
blahodárné slunce a ticho. Pro milovníky 
exotických vodních rostlin, tichých jezírek 
i vodních fontán je toto místo kouskem 
ráje, a pro mì to byl z celé zahrady jeden 
z nejvìtších zážitkù. 

a chutné muèenky, které si mùžete nebo zbarvené do svìtle rùžové nebo 
Skvìlým zážitkem byl i výlet do menších 

utrhnout podél cest, jsou vskutku neapolské žlutì. Domy jsou zasazeny do 
lázní Castiglione, kde se nachází šest 

nevšedním zážitkem. Mùžete se prochá- svìtlezelených vinic, do zelenomodra-
bazénù s rùznì teplou vodou, v rozmezí 

zet rušnými turistickými centry i zabloudit vých olivových hájù, do tmavì zelených 
od 30°C do 40°C. Voda v nich je moøská 

do tichých míst, kde jako by se zastavil èas. citrusových sadù, vše pod jasnou a záøící 
i minerální, vždy však termální. Láznì jsou 

Místní lidé jsou velmi pøátelští, pracovití, oblohou. Mìstské èásti ostrova jsou ve 
vystavìny v kopci, takže se od vstupu 

srdeèní i osobití. A i když se setkáte své stylové jednotì pøesto neuvìøitelnì 
dostanete smìrem dolù pøes jednotlivé 

s podmraèenými potomky Saracénù, kteøí rozmanité, za každou zatáèkou se naskýtá 
bazény až k moøi, které v den, kdy jsme 

jen svým pohledem prý dokážou zastavit nový pohled. Starobylé domky i moderní 
tam byli, dosáhlo teploty 28,5 °C. 

protijedoucí auto, pøesto v jejich nitru vilky jsou postavené citlivì tak, aby 
Ostrov Ischia nabízí množství rùzných odhalíte dobré srdce. nenarušily ráz ostrova. 
výletù dle vaší chuti a založení. Nìkdo se 

Správa ostrova je rozdìlena do šesti obcí: Zálivy, zátoky, písèité pláže, pøístavy, 
chce pouze koupat v èistém a teplém 

Ischia, Casamicciola Terme, Lacco vysoká skaliska pøi pobøeží, láznì s 
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moøi, jiný si na každý den zvolí výlet do v Nitrodi nebo další skvìlou sukulentní sopku Vesuv. Na zpáteèní cestì pak 
zajímavého místa ostrova, další rád zdolá botanickou zahradu Ravino. A komu by to nezapomeòte na archeologické vykopáv-
nejvyšší vrchol hory Monte Epomeo ještì nestaèilo, zajeïte si na nedaleké ky v mìstech Pompeje a Herkulaneum èi 
a cestou zažije, jak zvláštní je ostrovní les z ostrovy Capri nebo Procida, pøípadnì na samotnou Neapol, hlavní mìsto ležérní-
divokého kaštanovníku jedlého. Nebo se pevninu vylézt na majestátní èinnou ho chaosu, historickou perlu s mnoha 
staví v typické místní restauraci, kde se muzei a galeriemi, mìsto, o kterém slavní 
vaøí tradiènì a kde si i víno sami vyrábìjí kdysi prohlásili „Vedi Napoli e poi muori!“
ze svých vinic, mimochodem vždy Zkrátka, pro toho, kdo hledá slunce 
výteèné. Nìkdo se zase rád podívá na a moøe èi odpoèinek a krásu, ale vždy i 
typické italské tržištì s množstvím pøekvapení, je ostrov Ischia tou nejlepší 
roztodivných druhù ovoce nebo ryb volbou.  
a moøských plodù, jiný rád posedí v malé 
kavárnièce a ochutná místní zákusky 
v kombinaci se skvìlou italskou kávou. Pøi 
cestì autobusem poznáte, že místní 
obyvatelé jsou velmi srdeèní a empatiètí, 
protože pokud øidiè zapomene otevøít 
vaše dveøe pro výstup, velmi hlasitì mu 
dají najevo, že se má polepšit. My jsme se 
po ostrovì pohybovali pøevážnì sami 
a mùžeme místní dopravu jen doporuèit. 
Pøesto jsme pár výletù absolvovali 
s prùvodci naší cestovní kanceláøe 
a rozhodnì jsme nelitovali, protože jejich 
znalosti a zkušenosti z historie i bìžného 
života na Ischii, kterými nás neustále 
zásobovali, jsou tak pestré, zajímavé 
a nevyèerpatelné, že se to musí jedinì 
zažít, ty v žádných bedekrech nenajdete. 

Pro vás, kteøí byste pøesto hledali ještì 
nìco více, doporuèujeme navštívit 
starobylý Aragonský hrad, bahenní láznì 
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POZVÁNKA

Den ve tvých nádvoøích 

je lepší než tisíce jinde. 

Žalm 84,11
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Sobota: 7.30–9.00 registrace, 9.00–11.30 hlavní shromáždìní Rút Krajèiová, 13.00–14.00 semináøe, 15.00–17.00 shromáždìní Alena Šelongová

Pátek:

INFORMACE: 

Konferenèní poplatek 300 Kè (pátek zdarma), cena za noc 250 Kè, snídanì 50 Kè, obìd 85 Kè. 

Nocleh nebo stravu je nutné si objednat a poslat platbu pøedem. 

Pøihlášky zasílejte do 13. 4. on-line na . 

Informace: tel. 739 446 054, email:  a .

Ubytování: Domov mládeže, Gen. Závady 118, Vysoké Mýto. 

M-klub, Litomyšlská 72, Vysoké Mýto - 

www.aglow.cz

m.bakesova@seznam.cz www.aglow.cz

vlaková zastávka Vysoké Mýto mìsto

21. 22. dubna 2017

Vysoké Mýto

M-klub, Litomyšlská 72

–

 http://aglow.cz/konference_narodni.html
http://aglow.cz/konference_narodni.html
https://mapy.cz/zakladni?x=16.1596687&y=49.9500941&z=17&source=firm&id=12917601


Rút Krajèiová je nasledovníèkou Pána V súèasnej dobe od roku 1997 Rút vedie väzenskú službu medzi odsúdenými 
Ježiša Krista 44 rokov. Bola vychovávaná v kres�anské združenie žien na Slovensku, ženami na Slovensku, kde aktívne slúži 
kres�anskej rodine a je vïaèná za svojich ktoré je súèas�ou Aglow International, spolu s tromi skupinami žien Aglow.

kde spolupracuje vyše 160 národov. rodièov.  Za svoju vieru bola prenasledo- Venovala sa štúdiu odkazu žien v Biblii 
Združenie žien Aglow je nezisková vaná za totalitného režimu a v súèasnej a už nieko¾ko rokov svoje poznanie, ako si 
organizácia, ktorá spája kres�anky bez dobe žije v Bratislave. So svojim manže- Boh používa ženy, odovzdáva na verej-
rozdielu príslušnosti cirkvi a pomáha lom má 3 deti a 10 vnúèat. Jej najväèšou ných prednáškach.
ženám h¾ada� pravdu a zmysel života. túžbou je, aby celá rodina boli Kristovci, a 

Slúži v lokálnych skupinách Aglow po tak tomu doteraz je, zaèo je nesmierne Je spoluzakladate¾kou a šéfredaktorkou Slovensku a zakladá nové skupiny.vïaèná dobrému Bohu. kres�anského ženského èasopisu Aglow 
Každoroène pracuje ako spoluorganizá-žena dnes. Spolupracovala s kres�anskou Hneï po revolúcii v roku 1989 sa aktívne 
torka Národnej konferencie Aglow na organizáciou Nardine produktion zúèastòovala na procese obnovy 
Slovensku.Orlando, pre výrobu kres�anských filmov spoloènosti v kres�anskom duchu. Na 

a na Slovensko zabezpeèila dovoz filmu Vytvorila Aglow skupinu „Krásna vnútra zaèiatku to bola len malá modlitebná 
„Magdalena zbavená hanby“.  Aktívne sa i zvonku“, s ktorou slúžia na Campfeste skupina nadšených kres�anov, ktorí sa 
podie¾ala na jeho dubinku, spolu so v Krá¾ovej Lehote a inde.zaèali intenzívne modli� za duchovnú 
svojimi spolupracovníèkami. Tento obnovu dôležitých  pilierov v našej Je vedúcou misijnej skupiny Aglow, ktorá 
evanjelizaèný film bol premietaný na spoloènosti. Toto nasadenie modlitebnej robí misijné výjazdy medzi Rómov na 
mnohých miestach Slovenska. (Môžete si skupiny prerástlo do hnutia Koncerty východnom Slovensku, na Balkán a v roku 
ho zakúpi� za výrobné náklady...)modlitieb a chvál, ktoré sa konali na 2016 i do Izraela.

mnohých verejných miestach nielen Je zakladate¾kou hudobno-literárnych Aktívne spolupracuje s modlitebnou 
v Bratislave ale aj na Slovensku. Zakladali podujatí Žalmy krá¾a Dávida, ktoré sa stali skupinou kres�anských poslancov na 
sa  modlitebné skupiny na školách, od roku 2010 súèas�ou programu Slovensku.
internátoch a pracoviskách, v ktorých Bratislavské hudobné leto.
aktívne pôsobila.

Od roku 2009 vedie dobrovo¾nícku 

Rút Krajèiová
Hlavní mluvèí na letošní konferenci Aglow bude Rút Krajèiová.
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Kdy se to stalo 
že ztratila svou nìhu 
svou jemnost 
a svùj divoký pùvab?

Zbyla jen vulgárnost

Ježí ostny na všechny strany 
bez pøátel 
bez ctitelù 
má jen pár známých 
s nimiž si zanadává na život

Nemá nikoho ráda 
Nikdo nemá rád ji

Jak se to stalo 
že z dívenky nezbyl ani vlásek 
ani drobeèek studu

Snad by ji roznìžnilo 
kdyby si pochovala dítì 
ale ona dìti nemá ráda 
zašlapou podlahu 
a jsou tak hluèné

Dokonce ani vøelé slovo ji neobmìkèí

Co se jí stalo? 
Kdo jí tak hroznì ublížil?

Asi budu breèet 
Je mi to tak líto 
Hrubá žena

Eliška Fojtová

HRUBÁ ŽENA
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