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Už od dětství nemám ráda podzim.
Podzim – to jsou plískanice, chlad, vítr,
všudypřítomná melancholie, ale také
školní povinnosti, pravidelný režim,
ranní vstávání, domácí úkoly a kdoví co
ještě. Není divu, že jako učitelka jsem se
tohoto pocitu nezbavila ani v dospělosti. Někteří to možná znáte - dozrávají
jeřabiny a učitelům tuhne úsměv na
rtech.
Tak takhle asi vypadá tradiční
a u mnohých včetně mě zažitá představa
podzimu jako jistého konce bezstarostného odpočinku, slunce a pohody. Ale
pojďme se na chvíli přenést do říše
představ. Co kdyby jaro a léto nikdy
neskončily? Co kdybychom žili pořád v
rozkvetlém světě plném bujné zeleně?
Kdyby na nás nečekaly žádné povinnosti, závazky, odříkání a sebezapření?
No není tohle představa nebe pro
mnohé z nás? Tak proč Bůh stvořil také
podzim a zimu? Co se mu to honilo
hlavou, chtěl nás snad takto „potrápit“?
Nebo že by to všechno mělo nějaký jiný
smysl?

ozářené nízkým sluncem, hojnost
a uspokojení. Příroda se nabila energií
a teď ji vydává, vydává ji k našemu
užitku. I náš odpočinek nám dodal sílu,
zvýšil náš fyzický i psychický potenciál,
pohladil nás po duši i po těle a nechal
nás nadechnout. Kam tedy pošleme to
svoje „ovoce léta“? Komu přineseme
hojnost, kde ji zúročíme? To je pravý
podzim – vydávání toho nejlepšího, co
v nás uzrálo, čím nás Bůh naplnil a co
s námi zamýšlel, abychom byli hojností
a bohatou úrodou pro ostatní.
A kdo prožil, že dávat je lepší než brát,
toho teď čeká období dávání, to nejlepší
uspokojení, které můžeme tady na tom
světě mít, a možná tedy i to nejlepší
roční období, které Bůh stvořil. Pojďme
tedy rozdávat svoji hojnost!
Tím bude oslaven můj Otec,
když ponesete hojné ovoce … Jan 15,8
Milena Krumphanzlová

Tak jinak. Podzim – to je zralé ovoce,
šustění listí pod nohama, plné sýpky
obilí, brambory ve sklepě, seno ve
stodole, barevné koruny stromů

3

Vysvobození
a prohry
Co se stane, když se k Bohu obrátí líný
člověk? Velice často pak máte líného
křesťana. Co se stane, když se obrátí
člověk vznětlivý? Velice často pak máte
popudlivého křesťana. A co se stane,
když se obrátí nedůvěřivý člověk? Pak
máte velice často co do činění s velmi
kritickým křesťanem.
Apoštol Pavel o nás křesťanech říká, že
jsme nové stvoření (2K 5,17). Lenost,
vznětlivost nebo přehnanou kritičnost
můžeme zařadit mezi „skutky těla“
(Ga 5,19). V některých případech byla
jedním z důvodů, proč jsme se obrátili,
naděje, že nebudeme pokračovat
v tom, co jsme už sami rozpoznali jako
škodlivé, nežádoucí, ne-li přímo
odporné.
Vím o lidech, kteří v samém okamžiku
obrácení zakusili zázrak. Vzpomínám na
bratra, který byl těžký alkoholik, a po
setkání s Kristem byl z této závislosti
ihned dokonale v ysvobozen.
Vzpomínám na sestru, která byla hodně
„na prachy“, a ihned po obrácení se
stala velmi štědrou. Peníze, které pro ni
byly modlou, pro ni najednou nic
neznamenaly. Možná něco takového
zakusil i výběrčí daní Zacheus (L 19,1-8).
Jak to, že to někdy „funguje“ a někdy
ne? Na tuto otázku odpověď neznám.
Jsou ale věci, jimiž jsem si jist:
1. Vždy má smysl hledat svobodu
od špatných vlastností a návyků.
2. Proměna je možná.
3. Podmínkou požehnaného života
s Bohem není bezhříšnost,
ale upřímnost.
Dnes se chci zastavit u jednoho
konkrétního problému, na nějž
můžeme narazit na své cestě za
svobodou v Kristu. Mám na mysli
situaci, kdy už chodíme nějakou dobu ve
svobodě, máme za to, že problém,
s nímž jsme dlouho zápasili, je již
vyřešen, a najednou znovu padneme.
Nastane jakási recidiva.

Nemá cenu si zastírat, že jde o velice
nebezpečnou situaci. Největším
nebezpečím v dané chvíli ovšem není
sám fakt, že jsme (opět) selhali. V dané
chvíli nás více ohrožuje toto:
1. Ztráta upřímnosti.
2. Ztráta naděje.
Představte si situaci, kdy jste vydávali
nádherné svědectví o svém vysvobození. Vaše slova mnohé povzbudila
a dodala jim naději. A najednou tohle:
Zatímco v okamžiku obrácení nebylo
žádným problémem vyznat daný hřích,
najednou je to problémem obrovským!
Co si o mně lidé pomyslí? Nebudu za
šaška? Což si mohu dovolit zklamat ty,
kdo se radovali z mého vysvobození?
Můžete si být jisti, že Boží nepřítel se
bude pečlivě starat, abyste se utápěli
v podobných myšlenkách. Nicméně
pamatujte na to, co bylo řečeno:
Podmínkou požehnaného života
s Bohem není bezhříšnost, ale upřímnost. To platí i po vašem selhání. A toto
si uvědomit je velmi důležité ještě před
selháním samotným.
I ztráta naděje je nesmírně nebezpečná.
Někteří lidé sice Boha neopustí
a neupadnou do neupřímnosti, ale
dojdou k nesprávnému závěru, že
proměna vlastně není možná. Pokud
zůstanou křesťany, pohybují se mnohdy
v neustálém koloběhu vyznávání –
hřešení – vyznávání – hřešení.
Vyznávání je stále povrchnější a hřešení
stále snazší.
Nechceme-li upadnout do neupřímnosti a beznaděje, musíme si neustále
připomínat, že Kristus zemřel právě
proto, že jsme byli hříšní, a že zemřel i za
hříchy, kterých jsme se dopustili po
obrácení. Naše naděje není v tom, že už
jsme proměněni – naše naděje je
v Kristu.
Neztrácejme ovšem naději, že proměna
opravdu možná je. Jen je to složitější,
než jsme si mysleli. Rozhodně nám
nepomáhá, že žijeme v době, která chce
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všechno hned – máme instantní kaši,
instantní kávu, a tak se domníváme, že
existuje něco jako instantní svatost.
(Ona ve skutečnosti existuje – ovšem
v tom smyslu, že se stáváme svatými,
jakmile se skryjeme v Kristu, nikoli v tom
smyslu, že od tohoto okamžiku svatě
jednáme.)
Jako církev jsme společenství putujících, nikoli společenství dokonalých.
Společenství chybujících, nikoli
společenství těch, kdo již dorazili do
cíle. Pokud se nám podaří vytvořit
společenství, v němž mohou lidé
upřímně vyznávat svá selhání, zakusíme, že si navzájem pomáháme uchovat
naději … a budeme zakoušet skutečná
vysvobození.
Dan Drápal
emeritní senior KS

DÁMY

v nesnázích

Eva II.
Při našem druhém setkání se mi nechce
opouštět Evu. Ještě ne. Jednoduše
proto, že byla první. Zářivá perla na
koruně stvoření. Její prvenství jí nikdo
nevezme. Za ženy byla první ve vztahu
s Bohem. A také byla první v intimním
sblížení s mužem. Ale i první v bolesti
porodu. První dáma v nesnázích, která
všem svým dcerám prošlapávala cestu
do života. EVA – ta, která dává život, což
ostatně vyjadřuje i její jméno.
(Bůh) ženě řekl: „Velice rozmnožím tvé
trápení i bolesti těhotenství, syny budeš
rodit v utrpení, budeš dychtit po svém
muži, ale on nad tebou bude vládnout.“
(Genesis 3,16)

aneb bolest
první matky

Kain: ten, od něhož si máti tolik
slibovala. Vždyť měla za to, že s prvním
synem „získala Hospodina“ – tedy že si
Boha naklonila na svou stranu. Kain:
prvorozený, plný ambicí, průkopník. To
on přišel s nápadem přinést Bohu oběti
ze svého úsilí. A Ábel už navždy jenom
druhý. Stojící ve stínu staršího bratra.
Ábel, ten který se snaží být stejně tak
úspěšný, tak obdivovaný, tak milovaný,
tak dostatečný jako jeho starší sourozenec. Bratr napodobitel…
Jak se příběh odvíjel, víme:
I promluvil Kain ke svému bratru Ábelovi
(…) Když byli na poli, povstal Kain proti
svému bratru Ábelovi a zabil jej.
(Genesis 4,8)

Jak jí bylo, když poprvé uslyšela ten
neradostný ortel? To si můžeme pouze
domýšlet. Slova o tom, co má přijít.
Skličující slova o trápeních: bolesti,
utrpení, vášni a ponížení… Vždyť s tím
vším neměla žádnou zkušenost. Až na tu
jedinou nešťastnou epizodu s hadem
byla doposud příslovečným
„ n e p o p s a ný m l i ste m“. B á j e č n é
dobrodružství života před sebou.
Možná, že si pod těmi slovy nedokázala
představit vůbec nic.

Na začátku bratrovraždy opět stojí slovo
či slova. Jaká? Nevíme. Neumíme si ani
vysvětlit, jak k něčemu takovému vůbec
mohlo dojít. Ale průběh nám možná
připomíná rozhovor, který jsme
zaslechli mezi hadem a Evou. I Kain
hovoří s bratrem tehdy, když není
nablízku nikdo, kdo by poskytl korekci
vyřčeným slovům. Slova se proměňují
v záměr, záměr v čin – první bratrovraždu v dějinách.

Stála u zrodu nového života. Byla však
i první matkou, která se musela
vyrovnat se ztrátou svého dítěte.
V příběhu, který napsali Evin prvorozený
Kain i její druhorozený Ábel. V příběhu
prvního náboženského sporu, první
n en ávist i, p r vn í b rat rovra žd y…
V příběhu, který se v rozličných variantách nesčetněkrát opakoval. A opakuje
až do našich dnů.

Ne, ještě jsme nezapomněli, jak Adam
v rozhodujícím okamžiku po boku Evy
zachoval mlčení. Někdy spíš víc tušíme,
než si dokážeme doopravdy představit,
co nás to stálo. Zdá se, že i Eva směrem
ke svým synům mlčí. Ta, která sama
poznala, jakou moc mají slova. Jak
snadno dokážou ráj proměnit v zápas
o holou existenci. Na druhou stranu i to,
že do zoufalství a smrti přinášejí naději a
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milost.
Proč Eva mlčí? Selhala ve výchově?
Zapomněla svým dětem vyprávět
o ztraceném ráji, o vlastním selhání
a o Boží velkorysosti? Nebo vyprávěla a
její děti nedostatečně naslouchaly? Či
se rozhodla dětem dát „stejnou
svobodu rozhodnutí“, kterou sama kdysi
učinila?
Vracím se k neodbytným myšlenkám:
Kam se poděl Adam? Kde ten chlap zase
vězí? Jak to, že táta nedokáže syny
usmířit? Proč nezastaví slova jednoho
proti druhému? Jak to, že nedokáže
zastavit smrtící ránu? Proč nechává svou
ženu opět v nesnázích? Nevíme. A ani
k Evě nemáme co dodat. I když její
dvojnásobná bolest matky oběti i matky
vraha zní dodnes v ozvěně bolesti
současných žen. Žádná přece nechce
porodit dítě proto, aby se stalo obětí či
vrahem…
Eva jistě prožívá hluboký zármutek,
zoufalství, její srdce matky je zlomené.
Přesto zůstává tou, která dává život. A za
života jejích vnuků „začíná být vzýváno
jméno Hospodinovo“.
A to je druhé poselství, kterým ke mně
přes propast času Eva, ta úžasná první
žena, promlouvá. Přes selhání, nesnáze,
ztráty i bolesti, je jejím posláním
darovat život. A má-li kdo život, může se
obrátit ke Stvořiteli a vzývat jeho jméno!
Právě pro tuto možnost je náš život
vzácný dar.
Petr Plaňanský
pastor KS Nymburk

A testimony from China

Svědectví z Číny

I first met Quinlin in 2009, my first trip to Yunnan Province in
China. She was a distinguished leader in underground
churches all over China that numbered 10 million people. She
was training Chinese intercessors and missionaries to go into
countries where Europeans and Americans could not go. This
training was all secret, of course, since she had been to prison
twice before and the authorities were still watching her.

S Kvinlin jsem se poprvé setkala roku 2009 při své první
návštěvě čínské provincie Junan. Byla uznávanou vedoucí
v podzemních církvích po celé Číně, které čítaly 10 milionů lidí.
Vyučovala čínské přímluvce a misionáře, aby jeli do zemí, kam
Evropané a Američané jet nemohou. Veškeré vyučování bylo
samozřejmě tajné, protože už předtím byla dvakrát ve vězení
a nadále zůstávala pod státním dohledem.

Quinlin was born in 1961 in a village in Hunan Province in
China. Her mother had become a Christian after she had
attended a secret house church meeting where during prayer
she had received healing for a serious eye problem. She
began taking Quinlin to church with her where she was
exposed to Christian teaching for the first time. At age 13,
Quinlin became a Christian. Her newfound faith had immediate results in her school.

Kvinlin se narodila roku 1961 v jedné vesnici v čínské provincii
Hunan. Její matka se stala křesťankou poté, co navštívila tajné
setkání domácí církve, kde během modliteb přijala uzdravení
z vážného onemocnění očí. Začala brát Kvinlin do sboru
s sebou a tam se Kvinlin poprvé setkala s křesťanským
vyučováním. Kvinlin se stala křesťankou v 13 letech. Její nově
nalezená víra se okamžitě projevila ve škole.

She knew of no other Christian student in her school, and only
one Christian teacher. Within six months, forty of her
classmates had become Christian, meeting secretly after
school. They would greet each other as they passed in school
hallways not with words, which would have given them away
to the teachers, but with eye movements.

Kromě jednoho učitele neznala ve škole žádného jiného
křesťana. Během šesti měsíců se stalo křesťany čtyřicet jejích
spolužáků, kteří se začali tajně scházet po škole. Když se
potkávali na školních chodbách, nezdravili se slovně, protože
by je to mohlo prozradit před učiteli, ale jen pohybem očí.

Immediately she distinguished herself as a leader as she
boldly began preaching the Gospel. It was dangerous work,
but the immediate danger came mostly from her father, who
had a high position in the Communist party. He threatened to
kill her if she continued her Christian work. Her mother, sadly,
had to send her away from home to save her life. She walked
more than thirty miles over the mountain to where the church
leader lived with his wife and young son. He had recently
been released from labour camp where he had been sentenced to hard labour for his Christian activity. But he had already
begun organizing different house church groups throughout
the region. She was taken under the care and training of this
Christian leadership in a fast growing underground church
movement.

Statečně začala kázat evangelium, a tak se ihned zhostila role
vedoucí. Byla to nebezpečná práce, avšak bezprostřední
nebezpečí hrozilo od jejího otce, který zastával vysoké
postavení v komunistické straně. Pohrozil jí, že ji zabije, pokud
bude v křesťanském díle pokračovat. Ač nerada, její matka ji
musela poslat pryč z domu, aby jí zachránila život. Ušla přes
hory více než třicet mil, aby se dostala tam, kde žil vedoucí
církve s manželkou a malým synkem. Nedávno byl propuštěn
z pracovního tábora, kam byl za své křesťanské aktivity
odsouzen k nuceným pracím. Přesto už začal znovu po celém
regionu organizovat různé domácí skupinky. Dostala se do
péče a vyučování tohoto křesťanského vedení v rychle
rostoucím podzemním církevním hnutí.
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As a young believer, she had no Bible of her
own, so in her spare time she hand copied the
Bible owned by a fellow Christian. At many of
the prayer meetings held secretly in the
village, they earnestly prayed for God to bring
them Bibles. Since Bibles were rare during
that time, it was hard to imagine that this
prayer could be answered, but God began to
open the doors for Bibles to be smuggled in by
various organizations and individuals from
the West.

Coby mladá křesťanka neměla vlastní Bibli,
a tak si ve volném čase ručně přepisovala
Bibli, která patřila jinému křesťanovi. Na
mnoha modlitebních setkáních pořádaných tajně ve vesnici se vroucně modlili
k Bohu, aby jim poslal Bible. Protože Bible
byly v té době vzácné, bylo těžké si
představit, že by tato modlitba mohla být
vyslyšena, ale Bůh začal otevírat dveře
a různé organizace i jednotlivci ze Západu
sem začali Bible pašovat.

In 1983, the Chinese government launched
a political campaign against “spiritual
pollution” and Christians along with
Buddhists were targeted for arrest, long
prison terms, and even execution by the
authorities. At one point, an arrest warrant for
Quinlin and other leaders in their underground church organization gave local Public
Security units the authority, if they chose, to
shoot the wanted Christians on sight. In
October, 1989, Quinlin was arrested. The
police interrogated her 123 times before
sentencing her to 3 years in a labour camp.
Quinlin now says of her prison experience
that “the Holy Spirit taught me the most
during my time in prison”.

Roku 1983 čínská vláda zahájila politickou
kampaň proti "duchovní nečistotě"
a křesťané i buddhisté byli zatýkáni,
dlouhodobě vězněni a dokonce i popravováni. V určité době zatykač na Kvinlin a další
vedoucí z jejich podzemní církevní
organizace dával místním jednotkám
veřejné bezpečnosti právo libovolně střílet
na hledané křesťany, když se objevili
v dohledu. V říjnu 1989 byla Kvinlin
uvězněna. Policie ji podrobila 123 výslechům, načež ji odsoudila ke třem létům
v pracovním táboře. Kvinlin o své zkušenosti ve vězení nyní říká, že "Duch svatý ji
během času ve vězení naučil nejvíce".
Vedoucí vězeňské služby záhy zjistili, že
Kvinlin je vynikající vedoucí a administrátorka a do 40 dnů od příchodu do věznice ji
povýšili na vedoucí bloku cel pro
189 vězenkyň. Brzy se mezi devíti ženskými
tábory v této provincii stala legendou jako
dobrá manažerka. Dokonce ještě deset let
po jejím propuštění ji provinční vedoucí
pracovníci vězeňské služby volali a žádali
o radu, jak vyřešit různé kázeňské problémy v místním vězeňském systému. Bůh jí
projevil svou přízeň a říká se, že„má ducha
Debory".

The prison authorities soon discovered that
she was an outstanding leader and administrator, and within 40 days of her arrival she
had been promoted to cell-block leader for
189 prisoners. She soon became a legend of
good management among the 9 women's
camps throughout the province. Even
a decade after her release, provincial prison
officials were calling her up, asking for advice
on how to solve various disciplinary problems
in the area's prison system. The Lord gave her
favour, and it is said of her that “she has the
spirit of Deborah”.

Zatímco byla ve vězení, nadále svědčila
o Pánu a mnozí jí naslouchali. Jednoho dne,
když její pracovní skupina stavěla zeď
z cihel vedle chemické továrny, Kvinlin
cítila, že ji Pán ponouká, aby se se svými
lidmi stáhla pod strom. V továrně došlo
k explozi a zeď, již stavěli, se zhroutila.
Kdyby je Kvinlin neodvedla v tom okamžiku
stranou, bortící se zeď by všechny rozdrtila.
Všichni zůstali stát jako opaření a jeden
z vedoucích představitelů ji chytil za ruku
a řekl jí: „Tvůj Bůh je skutečně velkým
bohem!"

She continued to witness of the Lord while in
prison, and many listened. One day while her
work group was building a brick wall next to
a chemical factory, Quinlin felt prompted of
the Lord to draw her people together under
a tree. There was an explosion in the factory,
and the wall they were working on collapsed.
Except that Quinlin had drawn them away
from the wall at that very moment, they
would have all been crushed by the exploding
wall. They all were stunned, and one of the
officials grabbed her hand and told her, “Your
God is truly a great god!”
She was so helpful in maintaining discipline,
improving morale, and raising production
levels that the grateful authorities released
her ahead of her scheduled sentence. She
was arrested again briefly at the beginning of
1993 for leading an unauthorized meeting,

Byla velmi prospěšná pro udržování kázně,
zlepšování morálky a zvyšování úrovně
výroby, proto ji vděčné nadřízené orgány
propustily před plánovaným koncem
trestu. Na začátku roku 1993 byla opět
krátce zatčena za vedení nepovoleného
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but escaped in time to attend her own wedding in the spring
of 1993.

shromáždění, ale unikla natolik včas, aby stihla svou vlastní
svatbu na jaře téhož roku.

In the late 1990s she organized twenty-four hour intercessory
prayer chains involving more than 2 million Christian women
all over China. It was in this context that my husband, Larry,
was asked by Quinlin to come teach and minister. His ministry
tapped into the hurting hearts of many, and in his comfort to
them, they called him “father”. And it was one night that with
sobbing tears, Quinlin also was ministered comfort by Larry,
and she told him “Now I know why they call you father”.
It was in 2009 that Larry and I decided to move to China to
work with Quinlin and her team for a time, and it was our
priviledge to do so.

Na konci 90. let minulého století organizovala čtyřiadvacetihodinové přímluvné modlitební řetězce, do nichž byly
zapojeny více než dva miliony křesťanek z celé Číny. V rámci
těchto aktivit požádala Kvinlin mého manžela Larryho, aby
sem přijel vyučovat a sloužit. Jeho služba zasáhla zraněná
srdce mnohých, a protože jim přinesl útěchu, říkali mu „otče".
Jedné noci mohl Larry posloužit také plačící Kvinlin, která mu
řekla: „Teď už vím, proč ti říkají otče." Roku 2009 jsme se
s Larrym rozhodli přestěhovat do Číny, abychom na nějaký čas
pracovali s Kvinlin a jejím týmem. Byla to pro nás výsada.

Janice Winnesová

Překlad Jaroslava Ponerová
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Prázdniny
s raketovými útoky

Letošní léto se neslo ve znamení bojových operací na Blízkém východě a ani Česká republika nezůstala
stranou. Jako výraz sounáležitosti s ohrožovanými oblastmi bylo na sklonku prázdnin uspořádáno několik
táborů pro děti z ostřelovaných částí Izraele. Co vedlo Čechy k takovéto solidaritě? Na samém počátku
byl obyčejný dopis jedenáctileté izraelské dívky.
Milí přátelé!
Dnes Vám píši, abych Vám vyprávěla
o zlé situaci v Izraeli. Zatímco Vy jste si
užívali prázdnin, musely jsme my, děti
v Izraeli, být neustále připraveny utíkat
do krytu. Palestinci na nás z Pásma
Gazy odpalují rakety. Nechápu to. Proč
s námi nechtějí žít v míru? Proč je
válka? Vím, že to není tak jednoduché.
Já mám ale strach. Mám strach
o kamarády, o svoje zvířátka, o naše
vojáky, o všechny.
Všichni kolem mne se připravují na
těžkou dobu. Zařizují chráněné
prostory a nakupují zásoby. Jak dlouho
to může takhle pokračovat?
Máme právě letní prázdniny a vlastně
bychom si rádi hodně vyhráli venku.
A místo toho abychom seděli v krytu!

A i když to zrovna není nutné, nesmíme
se od chráněných prostor příliš
vzdalovat, abychom se při raketovém
poplachu stihli včas schovat. Tomu
jsme se už dříve učili ve škole a teď
nám naše učitelka ještě jednou poslala
dopis s pokyny. Napsala také, že školní
psycholog rád pomůže traumatizovanému dítěti. To znamená, když má
některé dítě obrovský strach, nechce
být ani chvilku samo, v noci nemůže
spát nebo nemá ani pomyšlení na
jídlo. Krom dopisu nám všem ještě
jednou zavolala, aby věděla, jak se
nám daří. Tak rádi bychom se v létě
dostali k moři. Jenže rakety padají i na
Aškelon, Ašdod a Tel Aviv.
Při tom všem děkujeme Bohu. Víme, že
existuje Bůh, který nad námi bdí. Má
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dokonce jméno „Ochránce Izraele“.
Jsme moc rádi, že máme armádu, která
dělá pro obranu naší země vše, co je
v jejích silách, že máme nezávislý stát,
kde mají útočiště všichni Židé.
Velice by mě potěšilo, kdybyste se za nás
modlili. Abychom přečkali tuto těžkou
dobu, aby rakety nezpůsobily žádné
škody a aby se naši vojáci - naši bratři,
tatínkové a strýčkové - vrátili z války
zdrávi a nezraněni, aby naše vláda
moudře reagovala a právě tak
i Palestinci.
Věřím, že přijde mír. Zpíváme o tom
spoustu písní.
Lihi 11 let

Místo raket hra
Mladí Izraelci v Beskydech zapomínali na válku
Přijeli si oddychnout od bojů, které jinak patří k jejich všednímu životu. Mladí
Izraelci žijící u Pásma Gazy strávili týden v beskydských Malenovicích
na Frýdecko-Místecku. Nadchla je příroda i lidé. Ale jelikož jsou na svoji vlast hrdí,
instinkty jim nedovolily válku zcela z mysli vypustit.

Odpal - a míček letěl na hřiště. Na první
pohled všední obrázek. Skupina
mladých lidí hrála na hřišti v areálu
malenovického Hotelu KAM baseball.
Přece jen ale byli v něčem odlišní.
Izraelce žijící ve městě Sderot, jen pár
set metrů od pásma Gazy, totiž nadchlo,
co je v Česku úplně běžné. Třeba
možnost zahrát si baseball či fotbal, aniž
by zápas i několikrát přerušily sirény
upozorňující na hrozící útok teroristů.

desetičlennou skupinu mladých
Izraelců jako vedoucí. Všichni jsou ze
sderotského klubu mladých Keren Or.
Jejich pobyt v reakci na zostřenou
situaci v Izraeli uspořádalo Mezinárodní
křesťanské velvyslanectví Jeruzalém
a Křesťanská akademie mladých.
Psychická úleva
"Důležité pro ně bylo, že se v České
republice mohli volně pohybovat, aniž
by co chvíli museli utíkat do krytu,"
vysvětlil Novotný.

ním. V té chvíli ho ale zastřelili další
muži, kteří stáli za ním," popisovala
kruté chvíle patnáctiletá dívka a Eleně
Akkermanová se draly do očí slzy.

A jeho slova potvrdila i Elena
A k ke r m a n o vá : " Po u stav i č n é m
ostřelování a bombardování, které
zažíváme v Izraeli, si tady můžeme
odpočinout." Zároveň opakovaně
děkovala českým organizátorům za to,
že pobyt pro její svěřence umožnili.

"Izrael chce, aby svět pochopil, že
netouží po zabíjení civilistů. Útoky vede
vůči teroristům a usiluje jen o klidný
život v míru. Ta válka není čestná.
Nejsou v ní žádná pravidla. Teroristi
berou děti do náručí a dál střílejí do
izraelských vojáků," uvedla
Akkermannová.

Ani Beskydy ale nepřebily instinkty,
které v nitru Izraelců vytvořila válka. Ve
zvuku káceného stromu slyšeli pád
bomby. Úvody hlášení o příjezdech
vlaků na nádraží jim připomněly zvuk,
který v Izraeli slýchávají při poplachu,
kdy musí během několika sekund
vběhnout do krytu.
“Nedá se od toho úplně odstřihnout,"
zareagovala na otázku, jestli jí hory
umožňují zapomenout na válku,
patnáctiletá Mazal Chanukajevová.

Podobně mluvil i Tomáš Novotný. V
nedávném zamyšlení, které zaznělo i na
setkání za mír ve Svaté zemi v Ostravě,
mimo jiné na podporu Izraelců uvedl:
"Slyšeli jste někdy v dějinách válek
o armádě, která by svého nepřítele
předem upozorňovala, kam bude střílet
a kde bude bombardovat? Že by
nepříteli poskytovala pravidelné
přestávky na zotavení?"

Izrael nechce zabíjení civilistů, jen
teroristů

Izraelci se opět vracejí domů. Znovu
budou slýchat sirény a nálety. Tuší, že
aktuálním humanitárním příměřím
konflikt neskončí. Zároveň ale stále věří,
že v budoucnu válka skončí.

Válka před lety změnila život rodiny
Mazal od základů. Když jí byly tři roky,
jejího devětatřicetiletého otce zavraždili teroristé z hnutí Hamás.

Psáno 16. srpna 2014
Autor: Markéta Radová
Zdroj: ostrava.idnes.cz

Izraelci v Praze (modlitba u hrobu Maharala)

Moc nás potěšilo, když jsme se
dozvěděli, že můžeme do České
republiky přijet. Velmi rychle jsme
museli zorganizovat cestu. Ve čtyři
hodiny jsme se dozvěděli o možnosti
vyjet - a v osm už jsme měli v ruce kopie
pasů. O den později jsme pak dostali
instrukce, kam jedeme a jak bude
zhruba vypadat program," vyprávěla
Elena Akkermanová, která s kolegou
Albertem Avadovem doprovodila

Vodopád Satina v Malenovicích

"Tatínek byl jediný živitel rodiny. Vozil
humanitární pomoc Palestincům do
Gazy. Když šel jednou do práce, uslyšel
hluk. Byli to teroristi. Měl u sebe zbraň,
a tak zamířil na teroristu, který byl před
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Další tábor pro děti z Izraele připravil tým Royal Rangers
Jak k tomu došlo?
Na počátku
…byl dopis malé holčičky z Izraele, ve
kterém psala, jak těžké je žít ve válce
a jak budou prázdniny hrozné. To se
dotklo srdcí lidí z české pobočky ICEJ.
Pak byl již jen malý krůček k oslovení
vedoucích v dětských organizacích
v církvích, které spolupracují s ICEJ. No
a tak jsem na konci třetího týdne tábora
Royal Rangers, den před jeho koncem,
obdržel telefonát, kde se mne lidé z ICEJ
ptali, zda bychom něco pro izraelské
děti neudělali. Netušil jsem, do čeho
jdeme, co nás to bude stát apod. Na
účtu byla nula a byli jsme na konci
s dovolenými. Nicméně se nás situace
dětí tak dotkla, že jsme neváhali a hned
ten den jsme dali vědět, že do toho
půjdeme. Během 14 dnů se dala do
pohybu lavina, která zasáhla stovky, či
spíše tisíce lidí z české církve. Vybrala se
částka, která mne znovu přesvědčila,
jak štědrý a milostivý je Hospodin.
Zároveň jsme připravili program
a sestavili tým vedoucích. Čekalo nás
vyřídit povolení na ministerstvu školství
a vnitra, sehnat v dešti raket pasy od
rodičů dětí po celém Izraeli a přitom
jsme neměli ani jistotu, že nějaké vůbec
mají.

zemi žijeme. V zemi s bohatými
zelenými lesy a horami, ve kterých
skutečně hučí bory. V zemi s lučinami
krásnými to na pohled. To je ta naše
krásná země. V hymně se zpívá, že to
je ráj na pohled, a něco na tom bude.
Děti si mohly osahat mech a zelené
rostliny, natrhat ostružiny a vnímat
zvuky lesa, které by nikdy neměly
šanci poznat. Z toho jsme měli velkou
radost. Možná dvojnásobnou,
protože jsme Bohu vděční, v jak
krásné a klidné zemi žijeme, v zemi,
kde je dost vláhy a deště, kde se
nestřílí a kde nemusíme mít strach.
Za tým vedení Royal Rangers
Ostrava a BJB Ostrava
Marek Bužga

Dvakrát se změnilo datum příletu.
Naposledy pár dní před začátkem, což
znamenalo úplně změnit program,
odvolat objednané ubytování, lodě na
Sázavě, jídlo, autobusy apod. Musím ale
říci, že to bylo k dobrému. Hospodin
nám do toho „hodil vidle“ a tak jsme
nakonec udělali program, který bychom
si předtím ani neuměli představit. Měli
jsme to skvělé vymyšlené, ale On měl
ještě něco lepšího. Dá se říci, že se
naplnilo, že co ucho neslyšelo a co oko
nevidělo, připravil těm, kteří v něho
doufají.
Co je nejkrásnější, Praha? Ba ne, zelené
lesy!
Myslíme si, že to nejcennější pro turisty
jsou naše historické památky a města,
jako je Český Krumlov a Praha. Co ale
nejvíce naši přátelé oceňovali, byly lesy
a zeleň všude kolem nás.
Ani si neuvědomujeme, v jak krásné
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DNEŠNÍ IZRAEL OČIMA TEENAGERA
sledují zprávy a každé ráno se před
začátkem vyučování probírá aktuální
dění v zemi. Je to dané také tím, že
Izrael je malá země v neustálém
ohrožení a všichni musí na vojnu. Proto
dění v Izraeli ovlivňuje přímo životy
každého z nás.
4. Jsou životy českých a izraelských
mladých podobné, nebo mezi nimi
vnímáš nějakou výraznější odlišnost?
Pokud ano, v čem?
Je velký rozdíl mezi mladými Čechy
a Izraelci. Rozdíl cítím v tom, že Češi
jsou více kreativní a Izraelci zase více
komunikativní a přátelštější.

Markéta Průšová je patnáctiletá
Češka, která již deset let trvale žije
v Izraeli. Využili jsme její pravidelné
prázdninové návštěvy u prarodičů
a položili jí několik otázek, jak vidí
současný život v neklidném Izraeli,
a to zejména život jejích vrstevníků.
1. Markéto, ve které části Izraele žiješ?
Je toto místo nějak ohrožováno
palestinskými raketami, nebo celé dění
pozorujete z povzdálí?
Bydlím v Mevaseret Zion, což je
předměstí Jeruzaléma.
Toto místo není tolik ohrožené jako
jiná území Izraele, protože v okolí je
několik arabských vesnic, a tak
teroristé nechtějí omylem zasáhnout
muslimská svatá místa (např. Al'aqsa).
Když letí raketa nad Izraelem, tak se
rozezní sirény v místě, kam by
teoreticky měla raketa dopadnout,
a lidé jdou do krytu.

výbuchy při zničení raket protiraketovým systémem.
I když je raketa zničena ve vzduchu,
nebezpečí stále trvá, protože na zem
musí dopadnout všechny části rakety,
která byla ve vzduchu zneškodněná.
Přestože naše místo není tak moc
ohroženo raketami, stejně to ovlivňuje
náš každodenní život. Lidé se snaží
nezdržovat se na ulicích a v otevřených
prostranstvích. Minimálně také cestují
po Izraeli.
2. Kdybys teď mohla volit - zůstat
v Čechách a chodit zde do školy, nebo
se vrátit zpět do Izraele, co by sis
vybrala a proč?
Kdybych mohla volit, tak bych zůstala
v Čechách a chodila zde do školy,
protože se zde stále cítím jako doma.

Čím blíže ke Gaze lidé žijí, tím mají
méně času na vyhledávání úkrytu.
Např. vesnice u hranic s Gazou mají
7 vteřin, obyvatelé Jeruzaléma mají 3
minuty.

3. Čeští teenageři se zpravidla
nezajímají o politické dění ve své zemi
a vlastenectví a národní hrdost jsou
pojmy, které podle nich patří spíše do
minulosti. Jak je tomu u teenagerů
v Izraeli? Můžeš uvést i nějaké příklady
vlasteneckého nadšení v tvém okolí?

Po doznění zvuku sirény se musí
vyčkat ještě 10 minut, během kterých
je slyšet dopad raket nebo silné

V Izraeli jsou mladí lidé hrdi na to, že
jsou Izraelci a politiku a dění v zemi
všichni sledují. Až na výjimky všichni
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5. Věří typický teenager v Izraeli
v Boha? Jak se jeho víra nejčastěji
projevuje? Dodržuje židovské náboženské tradice?
Většina Izraelců věří v Boha a dodržuje
židovská náboženská pravidla a i ti, co
osobně v Boha nevěří, tak dodržují
alespoň zčásti židovské náboženské
zvyky. (Většinou lidé dodržují 'Košer';
dodnes nechávají obřezat syny; pro
rodinu je důležité, aby se dcery
vdávaly za Židy).
6. Těšíš se zpět do školy? Jak hodnotíš
izraelský vzdělávací systém? Co se ti na
něm líbí/nelíbí?
Těším se do školy. Většina škol a tříd je
daleko větších než v Čechách. Školy
jsou většinou všeobecné a žák si vybírá
směr pomocí volitelných předmětů.
7. Máš někdy strach o své bezpečí?
Ocitla ses někdy v ohrožení?
V Izraeli se cítím v bezpečí. Cítila jsem
se v ohrožení, když mi bylo 8 let
a poprvé jsem zažila sirény. Cítím se
zajištěně z důvodu, že vím, že kdykoliv
se můžeme odstěhovat zpátky do
Čech.
Děkujeme za rozhovor,
redakce Tabity
Markéta Průšová
Ptala se Milena Krumphanzlová

KAŽDÝ
Z JINÉ PLANETY
CO BY MĚL KAŽDÝ MUŽ
VĚDĚT O SVÉ PARTNERCE
Tři základní potřeby, které žena ve
vztahu pociťuje:
Potřebuje, aby se o ni muž s láskou
staral
Muži tuto potřebu často přehlížejí,
protože ji nepociťují tak niterně jako
ženy. To ale nesnižuje její oprávněnost.
Vaše partnerky potřebují, abyste se
o ně s láskou starali. Potřebují vědět, že
mají ve vašem životě přední místo. Když
přijde na to, jestli strávíte večer
s kamarády nebo s nimi, potřebují
vědět, že byste se rozhodli pro ně. Ne
protože musíte, ale protože chcete.
Co můžeme udělat pro to, abychom se
s láskou starali o své partnerky? Souvisí
to s minulým tématem.
Každá žena cítí neukojitelnou touhu
slyšet „Miluji tě.“ (ale svým jazykem
lásky)
Některá slovy, jiná tím, že jí věnujete
plnou pozornost, další tím, že jí často
nosíte nějaké drobné dárky, jiná tím, že
místo toho uděláte něco doma, a ještě
jiné lásku vyznáte tím, že ji obejmete,
políbíte nebo pohladíte.
Znamená to, že se musíme vzdát
večerních schůzek s kamarády a být
pořád doma? Kupodivu ne. Když totiž
vaše partnerka bude spokojená a bude
vědět, že ve vašem životě zaujímá první
místo, že je pro vás nejdůležitější na
světě, bude vás sama povzbuzovat,
abyste se věnovali tomu, co vás těší.
Patří to k tajemství kvalitního vztahu –
když se muž o ženu oddaně, opravdově
stará, ona bude klidně podporovat jeho
nezávislost a autonomii.
Potřebuje, aby ji muž skutečně znal
„Jeníčku, ty mě neposloucháš!“
Mařenčin výrok Jeníčka probudil,

protože sice poslouchal, co mu
Mařenka z kuchyně vypráví, ale napůl už
u toho usínal. „Už čtvrt hodiny ti tady
vylévám srdce, a ty tady jenom sedíš a
radíš mi.“
„No ano,“ říkal si Jeníček v duchu. „Co je
na tom špatného?“
„Nepotřebuju rady,“ pokračovala.
„Potřebuju, abys mě pochopil!“
Ale Jeníček ji chápal. Slyšel každé slovo,
kterým popisovala svůj náročný den
v práci, a dokonce jí dal několik návrhů,
aby jí pomohl něco zlepšit. Jenomže to
Mařenka nepotřebovala.
Má-li se žena cítit chápaná, znamená to,
že muž její pocity potvrdí a přijme.

Prokazovat úctu své partnerce
znamená podporovat ji
v naplňování jejích snů a cílů.
Uvažujte o této skutečnosti: muži
vysloví třikrát více slov na veřejnosti než
v soukromí, kdežto ženy vysloví třikrát
více slov v soukromí než na veřejnosti.
Ženy si rády vyměňují zážitky, přičemž je
jedno vyprávění povzbuzuje ke sdělení
dalšího, a rychle se v konverzaci střídají.
Abyste mohli naplnit důležitou potřebu
své partnerky a poznali ji, musíte jí
aktivně naslouchat, poskytovat jí
zpětnou vazbu v tom, co říká a cítí,
a opravdově jí chtít porozumět.
Mnohé ženy se cítí jako manželka, která
mi řekla: „Když si povídám s manželem,
je to jako kdybych hrála tenis a na kurtu
nikdo nebyl.“
Tento bod nelze dostatečně zdůraznit:
Ženy potřebují, abyste jejich pocity
potvrzovali a přijímali. Potřebují, abyste
viděli a prožívali svět tak, jak jej vidí
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a prožívají ony, a ne abyste jim vysvětlovali, že ho tak vidět nemají.
Mužům bývá dost zatěžko si uvědomit,
že jediné, co žena občas potřebuje, je
ucho k naslouchání - nebo utěšující
náruč, nebo laskavá poznámka jako
třeba: „Tebe to trápí, viď?“ nebo
„Je toho na tebe moc, viď?“
Jediným způsobem, jak naplňovat
potřebu své partnerky, abyste ji znali, je
naslouchat jí a nenabízet přitom žádná
rychlá řešení.
Potřebuje, aby jí muž prokazoval úctu
Muži si zpravidla dostatečně neuvědomují, jak velice ženy potřebují být
respektovány. Proč? Protože když muži
nejsou respektováni, reagují velice
odlišně. Muž, který se necítí být
uznáván, má například sklon být
samospravedlivý a pobouřený. Když mu
druzí neprokazují úctu, má ještě větší
pocit, že je jí hoden. Možná ji dokonce
sám méně projevuje, dokud nedostane,
co mu připadá, že si zaslouží. Ženy
reagují jinak. Když muž ženu nerespektuje, cítí se nejistá a ztrácí vědomí sebe
sama. Proto je tak nesmírně důležité,
abychom dbali na potřebu úcty, kterou
naše partnerky mají.
Jediným způsobem, jak naplňovat
potřebu své partnerky, abyste ji znali,
je naslouchat jí a nenabízet přitom
žádná rychlá řešení.

Existuje řada způsobů, jak své ženě
projevovat úctu.

„Právě přemýšlím o… Co si o tom
myslíš?“ nebo „Přemýšlím o tom, že
bychom měli… Co bys chtěla ty?“

Začněte tím, že se nebudete snažit ji
měnit nebo jí manipulovat, ale budete
akceptovat její potřeby, přání, hodnoty
a práva.

Prokazovat úctu své partnerce znamená
podporovat ji v naplňování jejích snů
a cílů.

Prokazovat úctu své ženě také znamená
přizvat ji k rozhodování. Budujte
sebeúctu své ženy a její pocit bezpečí
a kdykoli můžete, ptejte se jí na její
názor, a to i na maličkosti. Když se
rozhodujete v nějaké záležitosti, která
by se jí mohla týkat, říkejte:

Úctou sdělujeme: „Podporuji tě, jsi pro
mě cenná a vůbec nemusíš být jiná, než
jsi.“ Oplátkou za tuto úctu se žena bude
schopna uvolnit. Nebude pociťovat
nutkavou potřebu dokazovat, že je
rovnoprávná, ale automaticky se bude
cítit rovnoprávná a také taková bude.

Co tedy říci na závěr.

Nezapomeňte:

Co znamená přijmout rozdíly mezi
námi jako muži a ženami?

Vaše ochota přijmout rozdíly mezi
vámi vám umožní se navzájem
doplňovat tak, že vám to oběma
zpříjemní život.

Přijetí rozdílů znamená:

být si naší rozdílnosti vědomi,

vnímat rozdíly ne jako nepřítele, ale

C. W. NEAL

jako přítele (uznávat je a oceňovat),

chápat, že z partnerovy odlišnosti

vyplývají jeho zcela jedinečné
potřeby, které patří k jeho pohlaví,

uplatňovat Klíčový dvojprincip:
¢
Znát svoje potřeby a umět o nich
partnerovi říct.
¢
Znát potřeby svého partnera
a snažit se je naplňovat.
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V minulých číslech jsme uveřejnili
články: Každý z jiné planety: „Co
bychom o sobě měli vědět“ a „Co by
měla každá žena vědět o svém
partnerovi“
(najdete na www.etabita.cz)
Karel Řežábek, vedoucí kurzů
partnerských vztahů JedenPlusJedna
Použité zdroje: Deborah Tannenová,
You Just Don´t Understand:
Women and Men in Conversation
(Ty mi zkrátka nerozumíš - ženy a muži
v rozhovoru), New York: Ballantine,
1990.

Dvojjazyčné vyučování

How was school
today?

Jak bylo dnes
ve škole?
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Dvojjazyčnost jako součást výchovy
V předchozím čísle jsme se seznámili
se třemi základními složkami bilingvní
výchovy:
1. vytvoření vhodných podmínek
(prostředí)
2. motivace
3. důslednost
Z těchto tří složek považuji za nejdůležitější důslednost, která je stěžejním
prvkem výchovy jako takové, a při
bilingvní výchově tato zásada platí
dvojnásob.
Důslednost je důležitá především
z hlediska dodržování vytvořeného
systému v konkrétní rodině. V praxi to
znamená, pokud se rozhodneme
například, že otec bude na dítě hovořit
pouze česky a matka výhradně anglicky,
tak tento systém za každých okolností
musíme uplatňovat a nenechat se
odradit a strhnout tím, že dítě reaguje
na naše pokyny v jazyce opačném.
Pokud budeme nahlížet na život dětí,
které vyrůstají v dvojjazyčném prostředí, zblízka, lze u nich vypozorovat
některé shodné znaky.
Ať na dítě mluvíme v jakémkoliv jazyce,
se kterým se při výchově setkává, bude
nám rozumět, ale zpětná reakce dítěte
bude obvykle v jazyce, kterým se
dorozumívají mezi sebou jeho rodiče
a který se běžně užívá v prostředí, v
němž dítě vyrůstá. Pro lepší porozumění si uvedeme konkrétní příklad. Rodina
žijící v České republice, kde otec mluví
na dítě česky, matka anglicky a spolu

navzájem komunikují v angličtině, bude
dítě obvykle i na pokyny v češtině
odpovídat anglicky. Tato situace se
s největší pravděpodobností změní
s nástupem dítěte do mateřské školy.
V případě, že dítě nastoupí do české
mateřské školky, v níž všechny děti
a učitelé komunikují v českém jazyce,
dítě začne používat více češtinu
i v domácím prostředí.
Nejsilnějším přirozeným motivačním
faktorem bývá v reálném životě
komunikace s jinými dětmi vyrůstajícími
taktéž v dvojjazyčném prostředí nebo
kontakt s dětmi, které se dorozumí
pouze jedním z jazyků, který dítě
ovládá. V takové situaci je pak přirozeně
“nuceno” používat jazyk, kterým umí
komunikovat druhé dítě. V takových
situacích si dítě obvykle uvědomuje
důležitost schopnosti komunikace ve
vícero jazycích.
A jakým způsobem může rodič vytvořit
vhodné a přirozené prostředí pro rozvoj
dvojjazyčnosti? Jen některé děti mají tu
výsadu vyrůstat v bilingvním rodinném
prostředí. Avšak vzhledem ke stále se
rozrůstajícímu multikulturnímu
prostředí v České republice mají i ryze
české rodiny, které chtějí, aby si i jejich
děti rozvíjely druhý jazyk, příležitost
setkávat se s rodinami, které daným
jazykem hovoří. Jejich dítě si pak bude
v takovém prostředí přirozeně rozšiřovat svou slovní zásobu, aniž by to
vnímalo jako učení.

15

Dvojjazyčnost ve školním prostředí
Důležité je osvojení si základů cizího
jazyka již v předškolním věku, a to
přirozenou cestou prostřednictvím
každodenní komunikace. Tyto schopnosti pak dále rozvíjejí ve vyšším věku.
Studium předmětů ve školním věku
proto probíhá zároveň v českém
i anglickém jazyce.
Jak taková výuka vypadá v praxi?
Jak už jsem výše uvedla, výuka probíhá
ve dvou jazycích současně, což znamená, že se během dne střídá výuka
českých předmětů (český jazyk,
matematika, prvouka, výtvarná
výchova) s těmi anglickými (angličtina,
tělocvik, hudební výchova, matematika,
IPC - International Primary Curriculum).
Každá z těchto hodin je pochopitelně
vyučována kvalifikovaným pedagogem,
který je zároveň rodilým mluvčím.
Dobré je, aby i počet českých a anglických hodin byl v rámci možností shodný.
Pro bilingvní styl výuky se také osvědčil
nižší počet žáků ve třídě a zároveň
přítomnost a spolupráce asistenta
učitele. Jelikož v praxi takový styl výuky
klade na dítě vyšší nároky, než je tomu
na běžné škole, učitel i asistent mají pak
možnost se dětem více individuálně
věnovat a včas postřehnout a podchytit
případné neporozumění nebo mezery v
učivu. Podmínkou je, aby asistent
učitele dobře ovládal oba výukové
jazyky a mohl být dětem nápomocen
jak v hodinách českých, tak i anglických.

Jednotná komunikace všech pedagogů ve školních prostorách mimo třídu
– tzn. o přestávkách, venku, na
chodbách, v jídleně a při celoškolních
setkáních a akcích, taktéž podporuje
rozvoj komunikace ve druhém jazyce
(v našem případě v anglickém).
Výuka na bilingvních školách bývá
z pochopitelných důvodů delší, než je
tomu na běžných školách. Dítě musí
pojmout a zvládnout během školního
roku znalosti českého a zároveň
i anglického kurikula, což vyžaduje
nejen více úsilí, ale i času. Výuka
probíhá v rychlejším tempu, aby oba
učitelé stihli odučit veškeré učivo,
které je pro daný ročník v osnovách
předepsané. To v praxi znamená, že
není tolik prostoru pro opakování

Adeus

a upevňování učiva, tudíž děti, které
mají pomalejší pracovní tempo nebo
jsou méně bystré, se musí už na
1. stupni více soustředit na domácí
přípravu.
Až budete vybírat školu a vhodný typ
studia pro vaše dítě, snažte se mít na
paměti, že bilingvní výuka je náročná
a školní příprava vyžaduje více času.
Proto buďte realističtí v hodnocení
schopností vašich dětí, aby nebyly na
škole takového typu zbytečně
stresované a frustrované. A vy
nakonec s nimi!

jeden jazyk, který se stane tím
dominantním, v angličtině ho
označujeme jako tzv. “first language”,
u nás jako jazyk rodný. Nicméně tato
skutečnost nemění nic na tom, že je
dobré učit se cizí jazyky, protože díky
nim můžeme lépe poznávat jiné
národnosti a kultury, což je vždy
obohacujícím zážitkem a zkušeností.
A jak se říká: “Kolik řečí umíš, tolikrát
jsi člověkem”.
Mgr. Lucie Zavřelová

Ať už budete dítě vychovávat
dvojjazyčně nebo jeho školní výuka
bude probíhat ve dvou či více jazycích,
či obě prostředí budou bilingvní, dítě
si vždy nakonec vybere podvědomě

Nashledanou

Good bye
Au revoir

Adiós
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Velká kniha o Bohu pro malé děti
může Bůh všechno vědět, jak Bůh mluví
s lidmi a následně dokládá tyto Boží
vlastnosti za pomoci příběhů biblických
hrdinů.
Čtrnáct přehledných oddílů, dále
členěných na krátké kapitoly, přináší
stěžejní témata křesťanské víry, jako
jsou velikost a charakter Boží, jeho
stvořitelská moc, Boží jednání s lidmi,
láska k lidem, Boží zákon a původ
hříchu, oběť Božího Syna a vztah Božích
dětí ke svému Otci v osobní modlitbě i
ve shromáždění věřících. Nebojí se
stručně nahlédnout ani do proroctví
toho, co teprve přijde, a to v rovině
osobní: a co až umřu?, tak v rovině
obecné – konec našeho světa a Ježíšův
druhý příchod.
Každý křesťanský rodič si často ještě
před narozením svého potomka láme
hlavu nad tím, jak mu vhodně a moudře
představí Boha jako Stvořitele a Pána
našich životů. Zpravidla se většina z nás
uchýlí k vyprávění biblických příběhů, ze
kterých následně vyvozuje Boží
charakter a jednání. Kniha Marian
M. Schoollandové, stylem a způsobem
psaní vhodná pro předškolní a mladší
školní věk, na to jde právě obráceně.
Vnímá Boží realitu dětskýma očima
prostřednictvím jejich nejčastějších
otázek: proč Boha nemůžeme vidět, jak

Autorka vědomě rezignuje na časovou
p o s l o u p n o st a syste m at i č n o st
biblických příběhů a do středu
pozornosti staví Boha tak, jak ho
mohou děti vnímat ve svém vlastním
životě: krásu jeho stvoření, Boží
vlastnosti a jednání, pomoc lidem
a lásku k nim. Svoji knihu uvádí veršem
z Markova evangelia (10,14): Nechte
děti přicházet ke mně, nebraňte jim,
neboť takovým patří království Boží
a v úvodním autorském slovu ji věnuje
zejména rodičům, kteří mají dětem
cestu k Pánu Ježíši ukazovat především.

Přesto lze knihu díky její jednoduché
struktuře velmi dobře využít i jako
výchozí text při setkáních v nedělní
škole. Po stručném výkladu vybraného
tématu (např. Bůh je ve třech osobách)
následuje několik otázek, jež mají
navodit diskusi s dětmi, poté jsou
zpravidla uvedeny dva biblické verše
související s tématem a v závěru
najdeme velmi stručnou modlitbu.
Kapitoly na sebe sice volně navazují, ale
lze je číst i samostatně, zvláště chceme-li
se věnovat pouze nějakému vybranému
oddílu.
Knížka Marian Schoollandové je zdařilou
pomůckou pro rodiče, jak s dětmi
o Bohu mluvit a jak mu naslouchat. A to i
přesto, že některé formulace působí
didakticky těžkopádně, s poměrně
malou jazykovou imaginací, která
podléhá ústřednímu záměru autorky –
a to je vysvětlit, poučit a vzdělat.
Knihu z angličtiny přeložila Julie
Petrecká a barevnými ilustracemi
doprovodil Paul Stoub.
Marian M. Schoolland: Velká kniha o
Bohu pro malé děti, Poutníkova četba
2013, 238 stran
Autor recenze: Milena Krumphanzlová

Tabita dětem
Podzimní podoby sluníčka
Jarka Cýrusová
Říjen
Říjen barvy miluje
Tak po listí si maluje
A radí chladnému vánku
Jak ukládat broučky k spánku.

Listopad
Zádumčivý listopad
Do mlhy se halí rád
A jak stromům listí padá
Zakrývá jim holá záda.
17

Prosinec
Na advent si posvítí
Loví kapry do sítí
Pak radostně v Betlémě
Vítá dítko na seně.

Aby se doma děti nenudily
Nastala doba plískanic a dlouhých večerů. Nejlepší čas, abyste se svými dětmi začali něco vyrábět.
Ať už vyrobíte krásné věci, nebo se to třeba vůbec nepovede, věřte, že společně strávený čas bude stát za to.
Figurky z ozdobných dýní

Budeš potřebovat:
- Různobarevné drobné dýně
- Buráky, plody skalníku, slunečnicová semínka aj.
- Dřevěná kolečka, listy
- Ovčí rouno, síťované obaly z ovoce
- Vršek z cukety, špejle
- Tavnou pistoli, nůž
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Jak postupovat:
1. Připravené dýně dole mírně seřízneme, aby stabilně stály. Z barevných semínek a bobulek
vytvoříme na dýni veselý nebo strašidelný obličej. Jednotlivé kousky lepíme tavnou pistolí.
Vlasy vytvoříme z ovčího rouna nebo použijeme barevné listy. Uši můžeme udělat např.
z burských oříšků.
2. Protáhlý čumáček figurce uděláme z vrcholu cukety. Můžeme dozdobit barevnou síťkou od
ovoce. Některá figurka může stát na nožkách vytvořených z kousků špejle.
Podzimní lucerničky

Budeš potřebovat:
- Zavařovací i jiné sklenice, plechovky
- Kaštany, šípky, ořechové skořápky, knoflíky
- Přírodní lýko, šňůrky, síťované sáčky od ovoce
- Ubrousky s podzimními motivy a lepidlo na decoupage
- Tenčí drátek, krepový papír, štětec, nůžky, tavnou pistoli
Jak postupovat:
1. Na čisté zavařovací nebo jiné sklenice nebo kovové obaly z konzerv nalepíme různé
přírodniny tak, aby vytvořily nos, ústa a oči podzimních skřítků. Podle vlastní fantazie
doplníme mašličkami z přírodního lýka, kterými ovážeme ústí nádoby. K dozdobení můžeme
použít barevné síťované obaly z ovoce.
2. Další lucerničku můžeme vytvořit pomocí podzimních motivů vystřižených z ubrousků.
Plochu natřeme ubrouskovým lepidlem a vystřižený motiv přitiskneme a prsty uhladíme. Na
závěr přetřeme bezbarvým lakem na ubrousky. Opět dozdobíme pomocí přírodního lýka
nebo provázku.
3. K lucerně můžeme vytvořit držátko na přenášení a to tak, že drátek omotáme proužkem
krepového papíru a potom drátkem ovineme hrdlo zavařovací sklenice. Napevno zavážeme
a uděláme oblouk nad hrdlem sklenice. Na protilehlé straně opět přivážeme k drátěnému
kruhu.
4. Do hotové lucerny vložíme čajovou nebo jinou svíčku a umístíme ke vchodu do domu či
někam do zahrady, kde může zářit v mlhavých podzimních večerech.
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Textilní věneček s houbičkami

Budeš potřebovat:
- Slaměný nebo polystyrénový korpus věnce
- Různobarevné zbytky látek a plsti
- Větší množství tmavozelené látky
- Jehlu, nůžky, špendlíky
- Tavnou pistoli
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Jak postupovat:
1. Tmavozelenou bavlněnou látku nastříháme na širší pruhy. Počátek pruhu látky připevníme
špendlíkem (nebo tavnou pistolí) ke korpusu a začneme omotávat věnec. Dostatečně
stahujeme a dbáme na to, aby se pruhy překrývaly. Když je omotávání dokončeno, konec na
spodní části věnce opět upevníme.
2. Z barevné plsti vystříháme tvary houbiček a rozmístíme je po celém věnci. Připevníme je
špendlíky nebo přilepíme pistolí. S nepatrnými náklady takto zhotovíme originální věneček,
který použijeme jako podzimní výzdobu dveří nebo zahrady.
Jitka Pavlíková
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Cestománie

Hřebeny – od Zbraslavi k Litavce

V minulé části našeho povídání o Brdech
jsme jen letmo poodhalili tajemství krás
tohoto kraje. Dnes nás již čeká první
brdský výlet. Vypravíme se na nejvýchodnější část tohoto pohoří, která se
nazývá Hřebeny.
Hřebeny byly pojmenovány zajisté
podle svého specifického tvaru – je to
v podstatě jediný hřbet, táhnoucí se
v délce cca 35 km na jihozápad od Prahy.
Při pohledu z výšky připomíná obrovského krokodýla nataženého od Příbrami ku
Praze. Ocasem jako by se máchal v
soutoku Vltavy a Berounky a hlavou,
kterou tvoří výrazný vrch Plešivec tyčící
se nad obcí Jince, jako by pil vodu z říčky
Litavky. Vypravíme-li se na putování po
krokodýlím hřbetu z Prahy na jihozápad
(tedy od ocasu k hlavě), první výraznější
kótou, na kterou narazíme hned za
hranicí města, je vrch Kopanina (411 m).
Ten do širšího povědomí však vstoupil
spíše pod názvem známého televizního
vysílače Cukrák, jenž je jeho nepřehlédnutelnou dominantou. Celý hřbet
směrem k hlavě postupně nabírá výšku,

která na jihozápadě vrcholí nejvyšší
horou zvanou Písek (691 m) a nakonec
již zmiňovaným a jen o něco málo nižším
Plešivcem (654 m). Jen na několika
místech je stoupající charakter terénu
přerušen výraznějšími poklesy, když je
hřbet přetnut nějakým údolím.
Nejzřetelnější je z tohoto pohledu údolí
Všenorského potoka, které masiv
přetíná hned za zmiňovaným Cukrákem.
Hřebeny tvoří rozvodí Berounky (na
severozápadě) a Vltavy (na jihovýchodě). Jak je tomu již na Brdech zvykem,
Hřebeny jsou na celém svém území
zalesněné. Jelikož spolu s rostoucí
nadmořskou výškou směrem na
jihozápad získávají i na šířce, tak v jejich
poslední třetině (v okolí města Dobříše)
můžeme hovořit již o opravdu hlubokém
lese.
Po celé délce hřbetu vede červená
turistická značka, která vrcholové partie
víceméně kopíruje. Stoupání je
pozvolné, terén poměrně nenáročný
a tak již mnozí byli zlákáni představou
celodenního pochodu s cílem „udělat
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brdskou hřebenovku“. Nicméně délka
více než 40 km a absence hostinců či
jiných osvěžoven činí tento záměr přeci
jen poněkud náročným. Vzdálenost je to
tedy spíše pro cyklistu na horském kole.
Za příznivých podmínek je v zimě tato
trasa také velkým lákadlem pro běžkaře.
Upravenou běžeckou stopu však zde
pochopitelně nečekejte – cestu si lyžaři
musí prošlapat sami.
Černolické skály
Naše první zastavení uděláme na
Černolických skalách, kterým se někdy
říká rovněž Čertovy skály. Tyto křemencové útvary se zdvihají nad obcí
Černolice a údolím Všenorského potoka
a jsou přístupné přímo z červené
turistické značky. Nabízejí krásný výhled
především východním a jižním směrem
– tedy na oblast středního Povltaví.
Skály jsou velkým rájem horolezců
(údajně se jedná o jeden z prvních
horolezeckých terénů v Čechách), ale na
řadě míst jsou dobře přístupné i bez

Hvíždinec a Babka

Skalka

Jestliže nás zaujal pohled z Černolických
skal, určitě bychom neměli vynechat
vyhlídky orientované na opačnou stranu
– tedy do údolí Berounky. Z hřebenovky
si budeme muset sice trochu odskočit,
ale rozhodně to stojí za to. V námi
popisované části Hřebenů je takových
míst hned několik. Většina z nich souvisí
s historickou těžbou křemence, která
zde v minulosti probíhala. Po ní tu
zůstala řada obnažených skalních
útvarů, které rovněž skýtají zajímavé
výhledy.

Ale vraťme se zpět na hřebenovku
a navštivme místo, kde své vjemy
přírodních krás můžeme doplnit o vjemy
krás kulturních. Na terénním ostrohu
nad městem Mníšek byl na konci 17.
století vybudován malý kostelík
zasvěcený Máří Mgdaleně, klášter,
pustevna a známá křížová cesta. Celý
komplex byl navržen Kryštofem
Dientzenhoferem a lze se vněm setkat
s tvůrčími počiny i jiných známých jmen,
jako např. Petr Brandl (stropní obraz
v kapli) nebo Jan Brokoff (sochařský
výjev Piety v Pustevně). Celý areál se již
několikrát octl na pokraji zániku.
Doslova na kahánku měl v polovině
20. století, kdy byl v souvislosti s těžbou
železné rudy poddolován a málem
stržen. V 80. a 90. letech však prošel
důkladnou rekonstrukcí a byl tak
zachráněn. Některé ze staveb byly
vybudovány dokonce zcela znovu.
Nádherný výtvor barokního umění se
zde snoubí s krásou brdského lesa
a vytváří tak spolu překvapivě ladný
celek. Ocitáme se nyní na jihovýchodní
straně hřebene a tak výhled, který se
nám nabízí, připomene to, co jsme viděli
např. z Černolických skal. Vedle nasycení
oka dalším širokým pohledem na oblast
středního Povltaví zde však můžeme
nasytit i své útroby – bývá zde otevřený
bufet s občerstvením a často zde hoří
i otevřený oheň pro zahřátí nebo
opečení vlastích zásob.

Za zmínku stojí především skála
Hvíždinec obklopená působivým
dubovým a borovým porostem. I zde je
výhled více než zajímavý – nepřehlédnutelná je například notoricky známá
silueta nedalekého hradu Karlštejn. Pod
Hvíždincem se také můžete setkat
s jevem, který je typický i pro řadu jiných
brdských míst. Je jím tzv. kamenné
moře, což je rozlehlé suťové pole vzniklé
erozí původního skalního útvaru.
Dalším nepřehlédnutelným místem na
této straně Hřebenů je také skalní
výčnělek Babka, jenž upoutá svoji
bíložlutou špičkou vykukující nad
korunami stromů. Ačkoli se nejedná
o nějaký významný výškový bod (vysoká
je jen něco málo přes 500 m a leží tak de
facto mírně pod horizontem hlavního
hřbetu), je Babka jedním z mála míst,
které nám nabídne nejen pohled daleko
do kraje (do údolí Berounky, na Český
kras, dokonce i na samotnou pražskou
aglomeraci), ale také umožní přehlédnout samotný masiv Hřebenů od
severovýchodu až k jihozápadu.
Úchvatný pohled je to především na
přelomu září a října, kdy smíšený les,
který se pod ní rozkládá, hraje doslova
všemi barvami. Není divu, že v dobách
rozmachu příměstské turistiky na konci
19. století byl na vrcholu Babky vybudován krytý rozhledový altán. Dnes již po
něm není ani stopy, což však Babce na
přitažlivosti nikterak neubralo – spíše
naopak.
Na severozápadní straně pak ještě
zmiňme další podobné místo, jímž je tzv.
Pišták, někdy též nazývaný Malá Babka.
Zde se rozkládalo prehistorické keltské
hradiště.
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Kytínská louka a osada Na rovinách
Budeme-li pokračovat po červené dále,
brzy narazíme na jedno z mála lidských
osídlení umístěných přímo uprostřed
brdských hvozdů – je to původní
trampská osada na Kytínské louce,
někdy také označována Na rovinách –
dnes rozlehlá chatová kolonie. Zdejší
prostředí má k atmosféře původního
brdského trampingu pochopitelně už
poměrně daleko, ale některé chatky svůj
původ dodnes nezapřou. I zde nalezneme možnost občerstvení – malebnou
hospůdku. Kytínská louka leží de facto
v polovině hřebenové trasy mezi
Zbraslaví a Jincemi a tak nám tento
průnik civilizace přijde patrně více než
vhod. A to tím spíše, že se jedná o průnik
poslední – pozor, žádná další občerstvovna nás už dále nečeká.

4
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Klondajk není Clondike
Červená turistická značka bude dále jen
velmi pozvolna, ale zato vytrvale
stoupat. Postupně tak překonáme
hranici 600m a brzo se octneme na
plochém temeni brdského hřbetu mezi
vrchem Jistevník a Vrážky. Na první
pohled si povšimneme, že oproti
okolním hvozdům je celý zdejší lesní
porost znatelně mladšího založení –
jeho stáří nepřevyšuje 30 let. Důvodem
tohoto stavu nebyla nějaká mimořádná
přírodní kalamita, ani systematicky
plánovaná těžba dřeva, nýbrž to, že
v období vrcholící studené války,
v polovině 80. let minulého století, zde
byl vybudován přísně utajovaný
vojenský komplex, který neměl
v tehdejším Československu obdoby –
největší raketová základna protivzdušné obrany státu. Mezi lidmi se již tehdy
uchytil lidový název Klondajk – údajně
pro drsné podmínky panující na
brdském hřbetu při výstavbě i pozdějším provozu komplexu. Na rozdíl od
skutečného Clondike zde však v oněch
dobách patrně nikdo příliš nezbohatl –
a to zde např. během výstavby pracovalo až 1500 stavebníků, jak civilních
zaměstnanců, tak především vojáků
základní služby. Vykáceno zde bylo
téměř 150ha lesa (oblast více než 2 km
dlouhá a téměř tři čtvrtě kilometru
široká). Větší část této plochy se pak
octla za 3 m vysokou betonovou zdí
o délce skoro 4 km, kde byly vybudovány podzemní bunkry, radarové plošiny,
odpalovací zařízení a jiné objekty
přísného utajení. Aby se případní
narušitelé nemohli k objektu ani
přiblížit, byl okolo něj ve větší vzdálenosti ještě vystavěn vnější plot
s ostnatým drátem o obvodu neuvěřitelných 15 km. Byť byla základna
vybudována s obrovskými finančními
náklady a za oběť jí padlo místo, které
údajně kdysi patřilo k jedněm
z nejkrásnějších v této části Brd,
dlouhou životnost neměla. Instalované
vojenské technologie zastaraly rychleji,
než si někdejší stratégové mohli vůbec
představit, a to nejen díky geopolitickým změnám konce minulého století.
Už na počátku 90. let byla původně
instalovaná raketová technika vyměněna za jinou, o třídu nižší kategorie, až byl
nakonec v roce 2001 provoz základny
ukončen.

Klondajk, resp. jeho stavby, zde dodnes
stojí v prakticky nedotčené podobě.
Někdejší obří železobetonové konstrukce vojenských objektů, které byly
postaveny jako de facto nezničitelné,
postupně zarůstají lesem a z korun
stromů tak ční jako bizarní memento
tehdejší doby. V jedné části komplexu je
zřízena fotovoltaická elektrárna (jako
příznačné memento doby dnešní), jiná
slouží jako obora pro zvěř.

6

Po hraně na Hradec
Dál na jihozápad se charakter Hřebenů
jako výškově i rozlohou jednotného
valu stále posiluje. Pojem Hřebeny zde
však připomene jeden specifický jev –
již přibližně od vrchu Vrážky je v délce
dalších 9 km na stranu do oblasti
Povltaví patrný výrazný terénní zlom.
Vrcholová plošina se zde rázem láme
a vytváří tak ostrou hranu místy
vysokou až 20 m. Pod touto hranou je
na řadě míst k vidění původní dubobukový porost a na řadě míst se
objevují rozličná kamenná moře.
Vrchol hrany nabízí mnoho možností
pro rozhled do kraje, přičemž nejlepší
podmínky nabízí při jejím zakončení
kóta Hradec, kde pozorné oko v terénu
odhalí i zbytky (pre)historického
hradiště, údajně ještě z předslovanských dob. Na samotný Hradec se však
po hřebenové cestě přímo nedostaneme, odskočit si budeme muset nejlépe
od rozcestí u hájovny Jelení palouky.

7
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Přes Kuchyňku na Plešivec
Bezprostředně za Hradcem se nachází
poměrně mělké sedlo (převýšení je tu
asi 60m), kde Hřebeny přetíná silnice
z Dobříše do Hostomic, za níž hřeben(ová cesta) opět stoupá vzhůru, tentokrát
po úbočí Studeného vrchu na
Kuchyňku, Malý vrch a Provazec. Vedle
této linie se za Studeným vrchem náhle
objevuje jakýsi paralelní hřeben
reprezentovaný vrchy Malá Baba, Velká
Baba a Písek, který je po překonání
hlubokého a táhlého sedla zakončen
proslulým, bájným a tak trochu
samotářsky stojícím Plešivcem – což je
již ona hlava pijící vody řeky Litavky.
Původní (jižní) hřeben se ubírá
jihovýchodním až jižním směrem přes
Holý vrch, Malý Chlum a Strážný až k
městu Příbrami.
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Hřebenovka jako by se nemohla
rozhodnout, kterou cestu zvolit, za
Kuchyňkou rezignuje, střihne si to
přesně mezi obě varianty a začne
pozvolna klesat směrem k obcím
Čeňkov a Jince. Nakonec se však přeci
jen rozhodne svůj úkol nevzdat a na
jednom z hřebenů setrvat - přes
plešivecké sedlo si to namíří na
Plešivec. Nad jižní větví se zato slituje
značka zelená, která se jí ujme za
Holým vrchem a doprovází ji až do
Příbrami.
V těchto jihozápadních oblastech
Hřebenů se krajina stává členitější,
častěji stoupáme nahoru, abychom
posléze sestupovali zas dolů. Minout
bychom neměli Studený vrch, kde je
možné navštívit rozhlednu, která zde
byla vybudována ve staré zděné
měřické věži. Milovníci ostrých
hřbetů jistě ocení Kuchyňku. To, co
možná mohli na Hřebenech doposud
trochu postrádat, si vynahradí právě
tady - hřebenová cesta se tu stává
hřebenovou v pravém slova smyslu,
dokonce je hřebenovější než kdekoli
jinde – Kuchyňka je skutečnou
střechou Hřebenů. Její krásu umocňuje velmi zajímavá skladba lesního
porostu, takového, kter ý byl

v minulých dobách typický pro celé
Hřebeny - buky, duby, zde navíc i jedle
apod. Navíc se odtud otevírají
nádherné výhledy do kraje takřka
z jednoho místa na obě strany.
Naše putování nemůžeme zakončit
jinde než na Plešivci. Ten jako velmi
výrazná dominanta zdejšího kraje na
sebe vždy vázal řadu lidových pověstí.
Pravdou je, že již v době bronzové se
zde na ploše neuvěřitelných 57ha
nacházelo jedno z největších hradišť. I
dnes jsou v terénu patrné zbytky valů,
pochopitelně však již jen v náznacích.
Plešivec byl rovněž místem důležitých
archeologických nálezů. Dnes
nejatraktivnějším místem na Plešivci
je bezesporu na západ orientovaná
skalní stěna zvaná Čertova kazatelna,
která je mnoha návštěvníky označována za jedno z TOP10 výhledových
míst u nás. Ne snad sice pro nějaké
extra daleké výhledy přes půl Evropy,
ale patrně proto, že přes údolí řeky
Litavky nabízí romantický a vyzývavý
pohled na moře hor a lesů oblasti
středních Brd – donedávna zcela
zapovězeného vojenského prostoru.
Při pohledu tím směrem ani my
nemůžeme odolat a podléháme
pokušení pokračovat dál.
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Nohy však bolí a papír to již nedovolí,
proto musíme naše putování do
středních Brd odložit na příště. Jen po
Hřebenech jsme od Zbraslavi
nachodili více než 40 km. Za jeden den
jsme to skutečně asi nestihli. Mnoho
jsme toho viděli, ale ještě více jsme
toho museli minout. Alespoň se
máme kam vracet.
Tomáš Krumphanzl
1: Malá Babka /M/
2: Areál bývalého kláštera na Skalce
s křížovou cestou /M/
3: Výhled ze Skalky na střední
Povltaví /M/
4: Kytínská louka /M/
5: Klondajk - nekonečná zeď... /K/
6: ...ukrývá tajemná monstra
(radarové plošiny) /K/
7: Bukový porost nedaleko Hradce /B/
8: Výhled z Hradce na moře lesů
okolo Dobříše /B/
9: Hřeben Kuchyňky /B/
10: Plešivec - hrdý pán brdských
vrchů /B/
M - Jan Moravec
K - Jakub Kencl
B - Radek Beran

Vyhlášení vítězů prázdninové soutěže
o nejhezčí letní fotografii
Děkujeme všem za zaslané snímky z prázdnin.
Jako vítězné snímky jsme vybrali ty, které nám zaslala Jitka Pavlíková.
Můžete na nich obdivovat, jak je naše zem krásná.
Vítězce gratulujeme a zasíláme dárek od Tabity.
Druhé místo patří Mili Skřivánkové a fotografii,
kterou bychom mohli nazvat „krása detailu“.
Cena pro vítěze.
Gratulujeme

Krása detailu
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Brambory
Dnes si povíme něco o jedné velmi
staré, ale o to důležitější kulturní
rostlině, bramborách.
Lilek brambor (lat. Solanum tuberosum) patří do čeledi lilkovitých
(Solanaceae). Je to skupina rostlin,
které se nacházejí všude po světě, často
jsou to rostliny zemědělsky důležité
a velmi často obsahují látky s psychotropními účinky – alkaloidy. Takže
brambor je příbuzný např. s tabákem,
petunií, rajčetem, paprikou, daturou,
moderní kustovnicí, jedovatým rulíkem
zlomocným či alchymisty oblíbenou
mandragorou.
Brambory pocházejí z jižní Ameriky, kde
v horských oblastech And tvořily základ
jídelníčku domorodých indiánů Inka již
před několika tisíci lety. V nížinných
oblastech jižní Ameriky se pěstovala
kukuřice, v horách brambory. Obilí, jako
je pšenice, tam neznali. Do Evropy se
dostaly díky Španělům a následně
Angličanům už v 16. století, ale dlouhou
dobu zůstaly skryté v panských
zahradách jen jako exotická zvláštnost.
Jejich pěstování v Evropě se rozšířilo až
ve 2. polovině 18. století, žel díky válce.
Je zajímavé, že do severní Ameriky se
brambory dostaly tak trochu oklikou –
přivezli je s sebou přistěhovalci
z Evropy.
Brambory obsahují výživné sacharidy,
nějaké bílkoviny, vodu, trochu vitamínů
a minerálních látek. Dokonce obsahují i
vitamin C. Když je námořníci začali vozit
na své plavby, brambory jim pomáhaly
proti vzniku kurdějí. Kromě nezelených
podzemních hlíz je rostlina bramboru
celá jedovatá. Pozor na hlízy delší dobu
ponechané na světle. Zezelenají
a začnou se v nich také tvořit ony
jedovaté alkaloidy. V současnosti se
zkouší šlechtit kříženci mezi rajčetem a
bramborem, kde by šlo využívat jak
hlízy, tak i plody. Normální brambory
plody občas vytvoří, ale pozor, jsou
opravdu jedovaté.

Odrůdy, které se pěstují u nás, lze
zhruba dělit na rané (sklizeň do 30. 6.)
a pozdní (sklizeň po 30. 6.). Také se dělí
podle varných typů. A – lojovité,
nerozvářlivé, vhodné na saláty
a „loupačku“. B – středně suché,
nerozvářlivé, s univerzálním použitím
jako příloha. C – škrobovité, moučnaté,
vhodné na kaši, do těsta, do knedlíků.
Existuje ještě škrobnatý typ D, ale ten
není vhodný pro přímý konzum, a také
přechodné typy AB, BC a podobně.
Když jsou tedy ty brambory tak
důležité, jak na ně? My, co nemáme
zahrádku ani pořádný sklep, zaběhneme občas na trh nebo do supermarketu
a něco nakoupíme. Zahrádkáři si
minimálně ty rané dobroučké brambory mohou vypěstovat sami.
Vhodný pozemek prohnojíme hnojem
nebo kompostem nejlépe už na
podzim, nebo kompostem či uleželým
hnojem na jaře při výsadbě. Výsadba se
provádí dle počasí, když teplota půdy
dosahuje asi 6 °C. Bývá to zhruba před
polovinou dubna. Výsadba se provádí
do zkypřené a pohnojené zeminy, ve
které vytvoříme rýhu (motykou nebo
speciálním prohrnovacím nástrojem).
Brambory se sází asi 30 až 40 cm od
sebe. Doporučuji koupit certifikovanou
sadbu, která je kontrolovaná na
bezviróznost, dobře skladovaná,
neošetřená proti klíčení. Výběr odrůd
je obrovský, celkem asi 160 odrůd
z několika šlechtitelských stanic. Je
dobré volit odrůdy šlechtěné na
odolnost proti chorobám, virózám,
případně suchu či škůdcům.
Sadbu brambor můžeme přirychlit tím,
že je necháme v lísce ve světlé místnosti
(kolem 8 -15 °C) klíčit asi 5 týdnů. Pár
dnů před plánovanou výsadbou je
necháme na chladnějším místě, aby se
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otužily, a pak opatrně vysadíme.
Zahrábneme zem tak, aby nad bramborami vznikly hrůbky země. V průběhu
vegetace asi dvakrát zem ještě víc
přihrneme, odplevelujeme. Mladé listy
brambor namrzají při teplotě pod -1 °C,
proto pokud hrozí přízemní mrazíky, je
dobré rostliny přikrýt netkanou textilií.
Sklizeň se začíná provádět, pokud nať
žloutne a poléhá. Rané brambory
sklízíme v červnu, polorané až polopozdní od poloviny července do
poloviny září, nejlépe za sucha. Rané
brambory sklízíme postupně podle
aktuální potřeby v kuchyni. Pozdější
sklízíme najednou a necháme je na
vzduchu v hromadách nebo pytlích
doschnout, pak přeneseme do
tmavého a chladného sklípku, kde
mohou vydržet až do jara.
Pro eliminaci chorob a škůdců je
důležité, jak již bylo řečeno, sázet
zdravou sadbu a také dodržovat
výměnu pozemku. Na stejné místo by
se měly brambory sázet nejdříve po
čtyřech letech. Pro zdravý růst je
důležitý vyrovnaný poměr živin a mírně
kyselé pH půdy. Nejčastější chorobou je
plíseň bramborová. Rané odrůdy se jí
mohou úplně vyhnout díky rané sklizni,
jinak je nutno chemicky ošetřovat až
pětkrát za vegetaci např. Championem,
Dithane apod.
Nejznámějším škůdcem je mandelinka
bramborová, jejíž dospělci i larvy ožírají
listy a nať. Základní ochranou na
malých plochách je sběr brouků v
květnu a červnu, ještě před nakladením
vajíček. Pomáhá také postřik přípravkem Mospilan, Calypso apod.
Hodně pěstitelských úspěchů!
Ing. Olina Koláčková

Vaříme z cuket
Cuketa - dobré jídlo, i když tomu mnohý nevěří
Přinášíme několik receptů na úpravu cukety.
Po ochutnání bude muset i zapřisáhlý odpůrce této zeleniny přiznat,
že mu to buď chutnalo, nebo že ani nepoznal, že tam cuketa je.

Buchta z cukety
Potřebujeme:
3 vejce
1/2 l cukru
½ l nastrouhané cukety
lžička skořice nebo kakao
¼ l oleje
700 g hladké mouky
1 prášek do pečiva
1 lžička jedlé sody
rozinky, oříšky apod.
Postup:
Vejce a cukr ušleháme, pak přidáme ostatní suroviny
a zamícháme. Pečeme na plechu s vyšším okrajem.

Zeleninové lečo s cuketou
Potřebujeme:
1 kg cukety (prostě jedna velká, oloupat,
odstranit jádra, nakrájet na kousky)
6 rajčat (na kousky)
2 cibule (nakrájet)
4 lžíce kečupu
2 lžíce oleje
2 lžičky worcesterové omáčky
drcený kmín
pepř mletý
sůl
Postup:
Cibuli orestovat na oleji, přidat cuketu, sůl,
pepř, kmín a společně 8 minut dusit téměř
doměkka. Je-li třeba, podlít trochou vody.
Přidat rajčata, kečup, worcester a ještě 5-8 minut dusit.
Jako příloha rýže, brambory, pečivo.

Luba Šťastná

Cuketa na tousty
Potřebujeme:
1,5 kg cukety
1 lžíci sádla
6 cibulí
1-2 palice nakrájeného česneku
1 lžičku mletého zázvoru
1-2 lžičky červené papriky
4 lžíce sójové omáčky
2 malé protlaky
3 lžičky soli
Postup:
Cukety s cibulí osmažíme na sádle. Přidáme nakrájený česnek,
zázvor, červenou papriku, sójovou omáčku, protlaky a sůl.
Dusíme 30 min. Horké plníme do sklenic, zavíčkujeme
a otočíme dnem vzhůru.

Věra Dvořáková

Rizoto jinak (dobré a rychlé)
Potřebujeme:
rýži
cuketu
papriky
rajčata
cibuli
olej
uzeninu či zbytky pečeného masa
sýr
sůl
koření
Postup:
Nejjednodušší úprava je přímo v tlakovém hrnci.
Na oleji zpěníme cibulku, případně opečeme uzeninu
či zbytky pečeného masa. Nakrájíme rajčata, papriky,
oloupanou cuketu. Na to nasypeme opranou rýži
a zalejeme stejným množstvím vody. Osolíme,
okořeníme dle chuti. Zavřeme papiňák, po dosažení
tlaku necháme 10 min vařit. A je hotovo.
Můžeme posypat sýrem či přichutit kečupem.

Míla Surovková

Cuketová omáčka
Potřebujeme:
cuketu
papriky
rajčata
cibuli
olej
kopr
smetanu
sůl, koření
Postup:
Cibuli zpěníme na oleji, přidáme nakrájenou zeleninu
a rozdusíme. Přidáme kopr, zahustíme smetanou
s moukou a dochutíme.

Luba Šťastná

Libuše Bukovská
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Cuketa na špagety

Cuketový nákyp

Potřebujeme:
1 kg bůčku
1/2 kg cibule
1 cuketu
1 kg paprik
1 kečup
1 kg rajčat
Postup:
Bůček rozemeleme, cibuli nakrájíme a restujeme
asi 15 minut. Nakrájíme cuketu, papriky, dáme do hrnce,
přidáme trochu vody a dusíme, až vše pustí šťávu.
Pak přidáme 1 kg nakrájených rajčat a dusíme,
až zmizí voda. Do směsi přidáme restovaný bůček,
osolíme a opepříme a přidáme 1 kečup. Nandáme
do sklenic a 30 min sterilizujeme.

Potřebujeme:
střední cuketu
25 dkg brambor
salám (jakýkoliv) asi 20 až 30 dkg
20 až 30 dkg sýru eidam
1 větší cibuli
3 stroužky česneku
2 - 3 vejce, sůl, pepř
majoránku
trochu mouky
Postup:
Nastrouháme cuketu, brambory, salám a sýr,
přidáme nakrájenou cibuli, utřený česnek, vejce,
sůl, pepř, majoránku a trochu mouky. Zamícháme
a pečeme na plechu, až nákyp zrůžoví.

Míla Surovková

Míla Surovková
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Tabita představuje
projekt Kavkaz
Kráva do každé rodiny
Nadační fond Nehemia spolupracuje se
severoosetinskou misií Miloserdie již
od roku 1995, kdy různým způsobem
byla poskytována pomoc válečným
běžencům z Jižní Osetie a Gruzie. Tito
lidé kvůli občanské válce uprchli do
Severní Osetie v Rusku. Zpočátku se
jednalo především o finance na
potravinovou a lékařskou pomoc, avšak
postupem času se ukázalo, že stálá
pomoc jen v naturáliích je nedostatečná a je třeba pomáhat i jinou formou.
Vznikl tak projekt nazvaný „Kráva do
každé rodiny“.
Osada Voschod II vznikla na místě, kde
byl původně ukládán chemický odpad.
Místní úřady nechaly skládku rozhrnout
a zavézt zeminou, aby tak vytvořily
místo pro válečné běžence směřující do
tohoto regionu. Od roku 2008 je na celé
ploše vytyčeno 1000 parcel, kde
mohou bezprizorní lidé budovat své
skromné příbytky.
Životní příběhy těchto lidí jsou velmi
roz m a n i té , a l e p ře sto ste j n é .
Společným jmenovatelem je v tomto
případě válka, která hluboce zasáhla do
jejich životů. Většina obyvatel
Voschodu donedávna žila relativně
spokojeným životem ve své zemi, avšak
jednoho dne museli nedobrovolně
opustit svoje domovy a dát se na útěk,
aby uchránili alespoň svůj život.
Podmínky, ve kterých dnes tito lidé žijí,
se dají vyjádřit slovy chudoba, hlad,
nemoci, smutek, beznaděj, nezaměstnanost, prostituce, terorismus.
Pracovníci misie Miloserdie rodiny
pravidelně navštěvují a snaží se jim
prakticky pomoci. Před čtyřmi lety jsme
společně odstartovali projekt Kráva do
každé rodiny. Naším společným cílem je
darovat do každé rodiny v osadě
Voschod II krávu. Rodina má pak
pravidelný přísun mléka, a tím pádem
i tvarohu, sýra, másla a smetany. Když
rodina šetrně hospodaří, je schopna
část produktů prodat a mít příjem cca
40 USD týdně. První tele, které se
darované krávě narodí, je předáno další
potřebné rodině.

Zaujal nás zajímavý nápad konkrétní
pomoci
Parta nadšenců se rozhodla vyrobit
a prodat šperky, aby alespoň částečně
mohla přispět na koupi jedné krávy (cca
40 000 Kč), která bude darována
utečenecké rodině v Jižní Osetii a zajistí
jí pravidelný přísun mléka. Získali však
jen okolo 12 000 Kč a říkali si, že to není
ani na půlku krávy. S nadšením však
zjistili, že za tuto sumu zvládne Nadační
fond Nehemia koupit jedno zdravé
telátko.
Maruška Pospíšková
(studentka z Havířova) píše:
… do tohoto projektu se zapojila
opravdu velká sorta lidí. Hlavní bylo
vymyslet, jak peníze získáme …
prodejem náušnic! To je nápad! Kolem
nás je tolik kreativních lidí! Ženy se
ozdobí a zároveň přispějí na dobrou věc.
Nakoupili jsme suroviny a zorganizovala jsem u sebe „babské“ přespávačky,
kdy jsme až do ranních hodin vyráběly a
povídaly si. Dále se tvořilo všude, kde se
dalo. U koní, na návštěvách, jednotlivě
v našich domovech… bylo to takové
pohodové. Následně mi dorazily
náušnice i od lidí, které jsem nikdy
neviděla. Nečekala jsem, že se zapojí
tolik lidí, úplně odevšad, ze školy,
z nemocnice – praxe, z mládeže, z mých
hobby, prostě ze života.
Svědectví ženy, které bylo telátko
darováno…
SAMOZŘEJMĚ CHCI!
Larisa Kertikojeva žila velmi těžký život.
Po dlouhém utrpení a strádání zůstala
osamocená a nikomu nepotřebná.
V takovém stavu se s námi Larisa
setkala. Plná bolesti, osamělosti
a prázdnoty, bez smyslu života a s
těžkým srdcem. Po prvním setkání s
touto ženou jsme viděli, že je to
ztracená bytost, ale jak víme, pro Boha
není nikdo ztracen. Larisa byla deset let
sama, její manžel po dlouhé vysilující
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nemoci odešel na věčnost. Jediný syn
kvůli chudobě v té době odešel z
domova. Po smrti manžela ji příbuzní
vyhnali z domu. Žena zůstala bez
přístřeší, práce i rodiny. Ze všech strastí
se jí zhoršilo zdraví. Snažila se najít
práci, ale nemocnou ženu nikdo
nepotřeboval. Během tohoto období se
Larisa dozvěděla o misii a rozhodla se
požádat o pomoc. Začali jsme jí
pomáhat potravinami a ošacením
a vším, čím jsme mohli, ale co bylo
nejdůležitější – modlili jsme se. Jednou z
vyslyšených modliteb byl i malý
domeček, kde má alespoň střechu nad
hlavou. Hlavně ji odtamtud nikdo
nevyhání a nechce od ní peníze na
bydlení. Rychle pookřála. Rozhodli jsme
se jí zeptat, jestli by se chtěla starat
o své vlastní tele. Co jsme uslyšeli, byl
jásot – samozřejmě chci! Druhý den
žena objímala tele tak radostně a silně,
že jsme se báli, aby ho neuškrtila. Larisa
se slzami v očích děkovala a slíbila, že ho
vykrmí a bude chudým lidem z naší
církve dávat mléko a sýry. Dalším
zázrakem byl syn, který se našel
a zavolal své matce a požádal ji
o odpuštění. Larisa získala naději, našla
v církvi zázemí a požehnání od misie
Nehemia v podobě malého telete.
Larisa z celého srdce děkuje mládeži
z Čech, která se tak o ni postarala, všem
chlapcům a dívkám, kteří vstoupili do
osudu neznámé vzdálené Osetinky.
Larisa nás požádala o předání pozdravů
a vyjádřila rovněž touhu modlit se za ty,
kteří se jí stali tak drahými. V této době
má naději a má o koho se starat.
Chcete i vy podpořit projekt Kavkaz?
informace na www.nehemia.cz

Za hranicí naší bezpečnosti
IRÁK
Ze zpráv se dozvídáme, že muslimové z ISIS chtějí povraždit křesťany
v Iráku. Pastor z Iráku upozorňuje na vážnost situace, křesťané jsou
skutečně zabíjeni (50 % křesťanů bylo v Iráku zavražděno).
Je tam 100 000 lidí na útěku, lidé v uprchlických táborech nemají ani
základní životní potřeby. Prosím, modlete se za ně.
David Loula
Foto: Žurnál Pravda, autor: Reuters, Murad Sezer

INZERCE

POMOZTE NÁM
TVOŘIT TABITU
Zašlete nám své příspěvky, pokud máte:
· vyzkoušený recept na jídlo z brambor,
· fotografie a popis místa,
kam byste čtenáře rádi pozvali,
· osobní příběhy, svědectví,
· fejeton, povídku, báseň,
· námět na ruční práci,
· cokoliv dalšího, co byste sami rádi
v časopise našli.
Pošlete na etabita@etabita.cz

RECEPT NA PROMARNĚNÝ DEN
Večer si naložte mozkové buňky do pikantního nálevu hollywoodského velkofilmu.
Okořeněné trhanými sny nechte pod peřinou uležet - ideálně až do poledne.
Poté zakápněte kyselým úsměvem, přisypte výmluvy a hrst neuctivých slov.
Přilijte podrážděnost.
Dobře promíchejte.
Špetkou ironie nic nezkazíte.
Dosolte hádkou.
Podlijte sebelítostí a dvě hodiny duste na mírném plameni zloby.
Zahustěte kritikou.
Ozdobte drobnými lístky lži a za tepla servírujte přátelům na Facebooku.
Kateřina Supiková
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