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ÚVODNÍK

Krokusy, které nesou zaslíbení
Luba Šťastná
Když píši tento úvodník, je polovina
února. Správně by měla být zima
v plném proudu. Měl by fičet vítr po
zasněžených stráních a my škrábat
námrazu z oken aut. Letos to tak ale
vůbec nevypadá. Venku kvetou kočičky,
sněženky, rozkvetla i první prvosenka.
V zahrádce za mými okny je fialovo od
prvních krokusů. Jsou to jednoduché
krokusy, které se zdaleka nemohou
rovnat těm velkým, barevným,
plnokvětým krokusům, které mám na
zahrádce také. Ty jsou ještě někde
hluboko zalezlé v hlíně a ven polezou až
mnohem, mnohem později.
Samozřejmě, budou hezčí a dokonalej-

ší. Ale tyto první jednoduché krokusy
jsou pro mne něco jako závdavek toho,
co přijde. Na zahrádce se rozsvítí plno
barev, bude teplo a vše bude bzučet
a vonět. Teď je únor. Sice si říkám, že
když už zima nepřišla doteď, tak ať si
tam zůstane. Říkat si to můžu, ale
neovlivním to. Vím, že než přijde vše to
teplé a voňavé, čeká nás ještě pár dní
fujavic, třeba přijde i nějaký sníh, ještě
asi bude i zima a nevlídno.
Nakonec ale jaro dorazí. To vím dost
jistě .
Trochu mě to vede k paralele s naším
životem. Něco jsme již prošli, v něčem
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žijeme teď, něco máme před sebou.
Vím, že máme v Bibli zaslíbeno, že to, co
je před námi, bude slavné. Jak, jaké, kdy
to bude? Nevím. Chci se na to těšit.
Zároveň se ale chci těšit i z času, který
žiji dnes.
Chci se těšit na zahradu, která jednou
celá rozkvete, a přitom se radovat
z planých krokusů, které kvetou právě
teď.
Není cesta bez cíle, ale také není cíle bez
cesty.
Věřím, že články v tomto čísle vám
pomohou jak na samotné cestě, tak
budou ukazovat i na cíl.

Kdo šetří hůl
David Novák
Kdo šetří hůl, nenávidí svého syna,
kdežto kdo jej miluje, trestá ho včas.
Př 13,24
Vězí-li v srdci chlapce pošetilost,
trestající hůl ji od něho vzdálí. Př 22,15
Hůl a domluva dávají moudrost, ale
bezuzdný mladík dělá ostudu své
matce. Př 29,15
Naši tělesní otcové nás trestali, a přece
jsme je měli v úctě; nemáme být
mnohem víc poddáni tomu Otci, který
dává Ducha a život? A to nás naši
tělesní otcové vychovávali podle svého
uvážení a jen pro krátký čas, kdežto
nebeský Otec nás vychovává k vyššímu
cíli, k podílu na své svatosti. Přísná
výchova se ovšem v tu chvíli nikdy
nezdá příjemná, nýbrž krušná, později
však přináší ovoce pokoje a spravedlnost těm, kdo jí prošli. Žd 12, 9-11
Když čteme uvedené texty z Písma, pak
nás možná napadá, že není daleko
doba, kdy budou nějakým evropským
výborem pro lidská práva vyškrtnuty

z Bible, protože děti se přece trestat
nesmí, jelikož tím snižujeme jejich
důstojnost a sebevědomí, které hraje
důležitou roli při tvorbě jejich osobnosti.
Jenže výše uvedené texty v Bibli jsou,
a proto je třeba si položit otázku - proč?
Jistě ne proto, aby nás nabádaly, jak
dětem srážet sebevědomí, nebo jako
návody na jejich mučení.
Jedním z východisek, jak se Bůh dívá na
člověka, je, že je Jeho obrazem. Ale
zároveň, že člověk není ve své podstatě
dobrý. Nerodí se jako nevinný divoch,
kterého pokazila až příroda a okolí, není
nepopsaným listem papíru, ale má
tendenci ke konání zla. Apoštol Pavel
popisuje stav člověka mj. takto: „Vím,
co je dobré, ale nedokážu to vykonat.
V mé nejvnitřnější podstatě nepřebývá
dobro.“ Toto platí nejen o dospělých,
ale i dětech. Vždy to bude tak, že děti
nemusíme učit zlé věci – lhát, odmlouvat, později kroutit očima, mít poslední
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slovo atd. (Pokud to neplatí o vašich
dětech, pak vám srdečně gratuluji.)
Proto potřebují to, co Písmo s nadsázkou nazývá uzdou (Př 29). Proč? Protože
Písmo předpokládá, že co se líbí Bohu,
nám často není vlastní. Jedním, byť ne
ideálním způsobem, jak zabránit zlému
chování dětí a zároveň je nechat pocítit
následky jejich chování, je trest.
Proč trest? Trest ukazuje, že se něco
stalo špatně. Že ve světě existuje určitý
řád a že jeho překročení je nežádoucí
a přináší následky, které mi nejsou
příjemné. V uvedených textech čteme,
že pokud dítě jedná pošetile nebo
bezuzdně, má přijít trest. Trest ho totiž
může uchránit před mnohem horšími
následky jeho jednání.
Základní zvěstí Písma je poselství o Boží
milosti. To, co člověka motivuje, nemá
být strach z Boha a jeho trestu, ale Boží
láska. Totéž platí ve výchově, kdy strach
z trestu nemá být hlavní motivací
chování dítěte. Pouhý strach z trestu

vede k zákonictví a přetvářce. K postoji,
který by se dal shrnout do slov „nebudu
to dělat, aby mě někdo nenachytal
a nemohl mě potrestat“. Toto je
uvíznutí na jakémsi nižším vývojovém
stupni. Naopak pravým cílem je, aby
dítě, potažmo dospělý, jednal dobře,
protože je to jeho přesvědčení, protože
si jisté dobré věci zvnitřnil, nikoli ze
strachu z trestu.
Mám za to, že trest a láska se nevylučují.
Dokonce je to naopak – vylučuje se
netrestání a láska. Proč? Protože
netrestající rodič dítěti sděluje, že
neexistují hranice. Zároveň sděluje, že
neexistuje ani žádná autorita, resp.
jedinou autoritou je dítě. Toto se pak
pochopitelně přenáší i do vztahu
s Bohem, kdy najednou autoritou není
ani Bůh. Stejně se toto přenáší do
vztahu s druhými lidmi, kdy neuznávám
jejich hranice.
Trestem vlastně odrážíme Boží

charakter. Jenže je zde problém. Pokud
je jediným atributem Boha Otce trest,
pak je lepší se mu klidit z cesty. Aby měl
trest smysl, musí přicházet od toho,
o kom vím, že mu na mně záleží. Proto i
když se trest nezdá příjemný, přijmu jej
a náš vztah to neohrozí. Tedy trest není
pomsta. Je-li trest vyvážen láskou, pak
má smysl.
Sám přesně nevím, co znamenají slova
„Bůh nás trestá“ a bojím se to aplikovat
na někoho jiného. Nechci spojovat
každou bolest, pokutu, nedorozumění
s Božím trestem. To musí posoudit ten,
koho se to či ono týká. Chci ale hledat,
jakou míru trestu mám použít vůči svým
dětem, proto aby mohly žít moudře.
V kontextu výchovy nás Písmo vyzývá,
abychom se trestat nebáli a pamatovali
na to, že trestem můžeme svoje děti
odvrátit od mnohých chyb.

nést následky toho, co udělalo. Pokud
je následkem to, že mu z nějakého
důvodu např. nedovolím dívat se na
pohádku, pak je to hra se slovy. Já bych
tomu řekl trest, někdo nesení následků.
Já již řeším jiné věci, jako např. řízení
auta u svého devatenáctiletého syna.
Na nějakou výchovu je již pozdě, ale
když bude řídit moje auto jak šílenec,
nepůjčím mu ho. Je to trest, či nesení
následků? Ať je to jakkoli, trestem,
který se zřejmě u některých prolíná
s následky a s nastavováním hranic, dítě
chráníme. Zároveň si nepleťme trest
s hysterickým řvaním na děti, mlácením, s psychickou manipulací. Plácnutí
přes zadek malého dítěte ale není
domácí násilí, stejně tak není psychický
teror, když dítěti za trest na nějakou
dobu zakážete třeba se dívat na
pohádku.

Otázkou je jak. Některé trendy ve
výchově místo trestu nechávají dítě

Přeji hodně moudrosti, jak v labyrintu
výchovy obstát.
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První osudová roztržka
Petr Plaňanský
Byli jednou dva bratři. Je docela dobře
možné, že se narodili jako dvojčata.
Trošku jako by tomu nasvědčovalo
zaznamenané svědectví o jejich rodící
matce. Ale není to jisté. O jejich dětství
nevíme zhola nic. Dokonce i s významem jejich jmen to je značně nahnuté.
O starším synovi maminka říkala, že
„… získala muže a tím Hospodina…“.
A ačkoli byl zřejmě matčinou radostí
a miláčkem, jeho jméno nejspíš
znamená „Tepající“. Mladší z bratrů
nesl jméno „Pomíjivý“ – jméno
neuchopitelné stejně jako ranní mlha
nad vodní hladinou. Jméno, které
nejtrefněji vystihuje jeho tragicky
krátký životní příběh.
Netušíme, co jim vštěpovali jejich
rodiče, nemáme nejmenšího zdání, jak
je vedli. Dokonce ani nevíme, jak spolu
bratři vycházeli. Co víme zcela jistě, je
skutečnost, že nějakým způsobem znali
Hospodina – Tvůrce všeho stvořeného.

A že se mu dokonce pokoušeli předložit
dar oběti jako projev své osobní úcty.
No a tady se najednou náš příběh úplně
pokazí. Jeho pokračování nám nabídne
jen tvrdou realitu, která demaskuje
zdánlivě svatouškovskou lidskou
povahu.
Po jisté době přinesl Kain Hospodinu
obětní dar z plodin země. Také Ábel
přinesl oběť ze svých prvorozených ovcí
a z jejich tuku. I shlédl Hospodin na
Ábela a na jeho obětní dar, na Kaina
však a na jeho obětní dar neshlédl.
Proto Kain vzplanul velikým hněvem
a zesinal v tváři. I řekl Hospodin Kainovi:
„Proč jsi tak vzplanul? A proč máš tak
sinalou tvář? Což nepřijmu i tebe,
budeš-li konat dobro? Nebudeš-li konat
dobro, hřích se uvelebí ve dveřích
a bude po tobě dychtit; ty však máš nad
ním vládnout.“ I promluvil Kain ke
svému bratru Ábelovi... Když byli na
poli, povstal Kain proti svému bratru
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Ábelovi a zabil jej. Hospodin řekl
Kainovi: „Kde je tvůj bratr Ábel?“
Odvětil: „Nevím. Cožpak jsem strážcem
svého bratra?“ (Genesis 4,3-9)
Když se příběh zadrhne, první dvě
otázky, které si pokládáme, zní: „Kdo za
to může?“ a „Proč právě já?“. Chceme
nejprve označit a potrestat viníky. A pak
si chceme omluvit selhání, vylízat si
rány a politovat se. Málokdy hledáme
nejprve východisko, a pokud vůbec, pak
jen zdráhavě se snažíme přijít na to, kde
na sebe problém poprvé upozornil.
Byl Kain skrznaskrz zlým mužem? Byl
snad mužem závistivým? Byl naštvaný,
že ho mladší bratr Ábel napodobuje?
Mrzí Kaina to, že oběť ovce se zdá pro
Hospodina být v danou chvíli lukrativnější nabídkou než dary z plodů země?
Je Kain rozmrzelý, že své oběti dal tolik
času a úsilí, a všechno se přesto zdá být
naprosto nicotné, zatímco Ábel se asi
moc nenadřel? Zuří Kain nad tím, že

věci nejdou podle jeho představ?
Možná něco z toho, možná od každého
trochu.

by Hospodinu nezáleželo opravdu na
každém člověku? Dokonce i na tom,
který je evidentně „mimo“?

Co můžeme vyslovit bez zaváhání?
Škoda, že tak zásadní příběh je zaznamenán minimalistickou zkratkou.
Vynaložené fyzické úsilí proti pouhému
navrácení přijatého, odmítnutí proti
přijetí, hněv a touha po pomstě proti
důvěřivosti a bezbrannosti.

Jenže Kain je v danou chvíli pro svůj
hněv zcela zjevně nahluchlý. Jeho
zklamání a závist se promění v hněv,
hněv v nenávist, nenávist v krutou
myšlenku po pomstě - a ta je nakonec
završena promyšlenou vraždou. Stalo
se přesně to, před čím byl varován.

Ten pokažený příběh ukazuje na jednu
důležitou věc, kterou dobře známe:
není tvou věcí hodnotit druhé, není
tvou věcí řešit, jak druzí jednají vůči
tobě, ale spíše se starat o to, jak ty
reaguješ na druhé. A tohle Kain
evidentně nezvládl.

Jak bylo Nejvyšším řečeno: hřích číhá,
aby se nás přichytil, hřích dychtí po své
oběti a po své mzdě. A pokud mu
neodoláme, pokud nad ním nepanujeme, pokud to pokušení neodkopneme
dostatečně daleko, dostane nás
a dostane svou oběť. A tou je nakonec
smrt. Někoho druhého, někoho
blízkého, dokonce někdy i nás samých.
Ačkoli se všechno v příběhu pokazí, Pán
Bůh dává tomu, kdo selhal, příležitost
pokračovat dál. Šanci začít konečně
hledat dobro, které mu doposud
unikalo. A tak se z Kaina stává tulák se
znamením na čele, které říká, že je pro

Jako by se tu sám Hospodin Bůh spolu
se svým stvořením pohyboval na samé
hraně zákona a milosti, života a smrti.
Ten příběh je pro mě ještě v jedné věci
inspirativní. Jako by ti dva – Kain a Ábel
– byli tak trochu přítomni v naší mysli
při každém našem rozhodování.
Zejména v okamžiku, kdy stojíme na
rozcestí, kde jedna cesta vede
k vlastnímu prospěchu, zatímco druhá
ukazuje k morálně správnému kroku –
nezištnému a bezelstnému činu. Kainův
hlas nás „tepe“ připomínáním toho, že
je nutné „myslet na zadní kolečka“, že
máme na věci právo, zejména pak na
štěstí a porozumění a přijetí. Zatímco
hlas Ábelův, tichý a „pomíjivý“, nás
vede s důvěrou v druhého, dokonce
i tam, kde můžeme zaplatit cenu
nejvyšší…

Zdroj: https://www.catholicshare.com/

Je pozoruhodné, že ve chvílích, kdy
původně vznešený příběh o bratrské
oběti stále více zadrhává a spěje
k tragickému vyvrcholení první
bratrovraždy, nadto způsobené
náboženskou roztržkou, Hospodin
s Kainem vede poučný dialog. Může
někdo snad ještě pochybovat o tom, že

ostatní nedotknutelný. Nikdo se nesmí
na Kainovi mstít přesto, že ve své
zkoušce neobstál. To není projev msty,
nýbrž nepochopitelné milosti.
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Zpívejte Hospodinu píseň novou
Jana Frantíková
Tak už uplynul nějaký čas od začátku
nového roku. A opět žijeme v každodenní realitě. Ne každý z nás si dává
novoroční předsevzetí. Ta obvykle
mívají jepičí život. Ale možná nějaké
představy o změně v životě máme
všichni a nový rok se hodí k tomu,
abychom tyto představy oprášili a už
konečně s něčím opravdu začali. Moje
kamarádka se rozhodla (jako každý
rok), že už se konečně pustí do zašívání,
povzbudila se větou, že i sto mil začíná
prvním krokem a z hromady vytáhla
první kousek - dupačky. Její nejmladší
dítě právě nastoupilo na vysokou školu,
a tak pochopila, že pokud některá
rozhodnutí nerealizujeme hned, za pár
let už jsou po sezóně.
A já se o řadu věcí snažím bez výrazného výsledku už možná desítky let.
Nejvíc mi nejdou věci, které jsou
pravidelné a zaberou denně „jen pár
minut". Nejde mi totiž ta pravidelnost.
A těch věcí, co zaberou jen pár minut, je
tolik, že už by se z toho složilo pár hodin

denně. Nejdřív jsem měla malé děti
a neměla žádný čas, pak jsem měla
velké děti a neměla jsem nejen žádný
čas, ale už také žádnou energii navíc.
A teď pomalu stárnu a už vím, že
v angličtině to nikdy nedotáhnu na
překladatelku a ve sportu na trenérku.
A těch „pár minut" mi stále chybí každý
den na spoustu věcí. A zvolna se smiřuji
s tím, že některé věci jsem v životě
nedala a s velkou pravděpodobností
nikdy nedám. (Ale nemusím to úplně
vzdávat. Vždyť příští rok mohu udělat
nová, tedy vlastně stejná novoroční
předsevzetí, že ...)
To, že dělám některá stejná rozhodnutí
řadu let, ale neznamená, že se můj život
nemění. Úplně se změnil, když jsem
uvěřila ne „na Boha" ale živému Bohu.
Vyrostla jsem v křesťanské rodině a ve
skautském oddíle, obojí mělo vliv na to,
jaká jsem si přála být. Jako teenager
jsem chtěla být dokonalá. Ne krásná,
ale s křišťálově čistým charakterem.
A každý večer jsem si musela přiznat, že
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ten den jsem zase ve své dokonalosti
selhala. A když jsem se dozvěděla, že
Bůh může změnit lidské srdce, roztoužila jsem se po Božím doteku. A tak jdu
s Bohem tou jeho cestou už desítky let.
Nyní vím, že cílem není dokonalost. Ale
také vím, že se měním k lepšímu. (No
dobře, dobře, pořád mám ještě velký
kus cesty před sebou, já vím.) Jsem
pěstounka a to je velké cvičné pole, kde
se mohu učit lásce, důvěře, naději,
milosrdenství i odpuštění. A kdybych
chtěla dělat nějaké novoroční rozhodnutí, tak to, že se nechám Hospodinem
proměňovat. Toužím každý den zpívat
svým životem Hospodinu novou píseň.
Chci mít víc lásky, víry i naděje. Chci být
požehnáním pro druhé. Nechci žít ze
starých vzpomínek na to, co Bůh udělal
dřív v mém životě. Chci mít nový
a čerstvý vztah na každý den. Ale vím, že
to není jen mé rozhodnutí. S pokorou
k tomu musím dodat: „K tomu mi
dopomáhej Bůh."

Dobrovolně bez signálu
Daniel Voldřich
„Tati? A smí se tohle vůbec dětem
dělat?“ zeptal se opatrně třináctiletý
syn poté, co jsem pro celou rodinu
vyhlásil třídenní vánoční půst od
mobilu, tabletu a počítače. Chvíli jsme
pak ještě diskutovali na téma práv
dítěte, ale když byl syn ubezpečen, že
omezení se nevztahuje na poskytnutí
stravy a přístřeší, tak vzal vzniklou
situaci na vědomí. A skutečnost, že se
mobilu vzdají i tatínek a maminka, byl
už tak silný argument, že pocit křivdy
netrval příliš dlouho. I když … kdyby byl
možný výběr mezi třídenním zákazem
jídla, nebo zákazem mobilu, tak hlad by
byl pro dnešního teenagera nepochybně menší zlo.
Vánoční svátky jsme si chtěli užít
tradičně v rodinném kruhu. Bez
rušivého podvědomého pocitu, že
někde něco pípne nebo zazvoní. Bez
podsouvané nutnosti sdílet kdejaký
osobní rozmar, sledovat fotografie
ničeho a komentovat cokoliv. A tak
vypínáme přístroje a maminka,
k pokušení nejodolnější člen rodiny,

odebírá a ukrývá mobilní telefony.
Datový tok se zastavil.
„Mami, s čím ti můžu pomoct?“
šestnáctiletá dcera nevydržela off-line
samotu svého pokoje a rozhodla se
vyplnit vzniklé sociální vakuum
manuální pomocí své matce. Manželka
je zjevně potěšena otázkou, kterou slyší
jen párkrát do roka a okamžitě zapojuje
dceru do výroby bramborového salátu.
Své doupě opouští i syn a s absencí
herního prostředku intuitivně hledá
blízkost lidí. Všichni se zapojujeme
v kuchyni. S ženou si užíváme přítomnost kooperujících dětí a atmosféra
svátečních dnů tuto milou situaci
umocňuje. Najednou jsme spolu, ne
vedle sebe. Dorůstající děti vymýšlí
nápady na společné činnosti, hrajeme
karty a deskové hry, povídáme si,
modlíme se. Slovo „rodina“ najednou
získává skutečný obsah. Nebude se mi
chtít ty mobily vracet.
Jak je příjemné zažívat přirozenou
komunikaci tváří v tvář, z očí do očí a na
vlastní uši. Je jen na nás, jak zhodnotí9

me nebo zmaříme svůj vyměřený čas
a jak nastavíme hodnoty našim dětem.
Nástrahy světa jsou čím dál sofistikovanější a o internetu platí dvojnásob, že je
to dobrý sluha, ale velmi zlý pán. Je tak
proto velkým každodenním úkolem pro
rodiče, aby se sebeovládání a disciplína
ve virtuálním světě staly základními
dovednostmi dnešní generace dětí
a mládeže. A tak se pojďme pokusit
najít vhodnou formu, jak se sami
očišťovat od všudypřítomného
informačního smogu a být v tomto
ohledu příkladem další generaci. Co
takhle jeden den v týdnu bez telefonu?
V sobotu odpoledne vypnout přístroj
a zklidnit se. Zajít si někam na kávu
s partnerem s vědomím, že mě
nerozptyluje dotěrný displej. Navštívit
rodiče nebo známé a naslouchat jejich
radostem i starostem. Strávit nerušený
čas s dětmi. Projít se do přírody. Čas
najednou získá poctivou hodnotu a my
zjistíme, že reálné osobní vztahy v Boží
přítomnosti jsou ta nejlepší sociální síť.

Generace Z
Lucie Krumphanzlová (19 let)
Generace tzv. dvoutisícovek (jinak taky
označovaných jako Generace Z) se
narodila do digitálního světa. Odmala je
v kontaktu s technologiemi, ať už se
jedná o počítače, mobilní telefony nebo
třeba chytré hodinky. Už v útlém věku
jsou děti přirozeně seznamovány
s virtuálním prostorem prostřednictvím
počítačových her a videí. S přibývajícím
věkem přichází různé blogy, Youtube
kanály a samozřejmě i sociální sítě.
Já sama jsem se narodila na přelomu
milénií a do Generace Z spadám jak
věkově, tak i mentálně. Internet je
každodenní součástí mého života. Jako
většina mých vrstevníků se pohybuji na
Facebooku, Instagramu, Youtube
a dalších internetových platformách.
Velkou část dne u sebe nosím mobilní
telefon, který mimo jiné používám
i jako hodinky nebo slovník.
Často slýchávám poznámky, že ti mladí
pořád jen koukají do mobilů, že bez nich
nemohou vyjít ven a že jsou na nich
závislí. Je dobré vzít na vědomí, že
závislost v mnoha případech skutečně
vzniká. Anketa pro americkou neziskovou organizaci Common Sense Media1
ukazuje, že 50 % teenagerů ve věku od
12 do 18 let připouští svoji závislost na

technologiích.
Mnoho rodičů a učitelů se tento
problém snaží řešit jednoduše –
zařízení dítěti odebrat. Možná je to v tu
chvíli efektivní, zdroj rozptýlení je pryč
a pozornost je možné plně soustředit
na výuku, případně rodinný hovor
apod. Domnívám se ale, že toto není
z dlouhodobého hlediska perspektivní
způsob, jak s technologiemi (ne)pracovat.
Rychlý vývoj napovídá tomu, že
technologií bude přibývat. Asi není
nutné si představovat vyhrocené sci-fi
filmy, kde roboti ovládnou planetu,
nicméně trend digitalizace je směrem
budoucnosti. Moje generace bude ta,
která další fázi technologického
pokroku pocítí na vlastní kůži (patrně
doslova).
Není třeba na to nahlížet primárně
negativně. Klíčové je nenechat se
online světem ovládnout a neztratit se
v něm. A tomu jde podle mě předejít
mediálním vzděláváním. Cestou
k osvojení základních dovedností, jako
jsou rozpoznání manipulace a fake
news, vyhledávání věrohodných zdrojů
nebo ověřování informací v prostředí
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internetu, není ignorace a potlačování
existence technologií (teď mluvím
zejména o školství). Pokud chceme
mladou generaci připravit na nové
výzvy, jimž budou čelit, je nutné do
toho zapojit i technologie. Naučit je
správně využívat čas ve virtuálním
prostoru a mít k němu zdravý postoj.
Jako čerstvá absolventka střední školy si
dovoluji tvrdit, že nynější školský
systém nezajišťuje žákům dostatečnou
průpravu na život v obklopení technologií. Nevyužívá potenciál, který nabízí.
Není přeci možné ignorovat vnější svět
a předstírat, že mezi zdmi školy mobily
neexistují. Respektive to možné je, ale
školy tak připravují své žáky na již
neexistující prostředí z dob, kdy byl
internet pouhou myšlenkou.
Není v našich silách technologie
vymýtit a nemělo by to ani být naším
cílem. Naučme se pohybovat
v digitálním světě a využívat ho, protože
v něm leží naše budoucnost, ať už se
nám to líbí, nebo ne.
1 COMMON SENSE MEDIA, 2016, dostupné z:
https://www.commonsensemedia.org/technology-addiction-concern-controversy-andfinding-balance-infographic

RECENZE
Jan Ámos Komenský – Labyrint upgrade
Z Labyrintu o krok dál
Háta, redaktorka Klubu knihomolů
převzato se souhlasem autorky ze stránek Klubu knihomolů

Rozhlédněte se. Nezabloudili jste zrovna
v hromadě problémů, ze které není
úniku? Jak vypadá cesta, po které
kráčíte? Nejlepší je si sednout, vzít do
ruky knížku a utéct do jiného světa.
A třeba do celého Labyrintu světa!
Přečtěte si, jak Komenský k upgradu
přišel.
Upgrade je moderní pojem označující
výměnu staré verze za novou, lepší.
Výpočetní technici se snaží vytvořit vždy
takovou verzi programu, která usnadňuje jeho použití nebo zkvalitňuje zážitek
z jeho užívání. Geniální dílo Jana Amose
Komenského Labyrint světa a ráj srdce,
které patří mezi naše národní bohatství,
o takový upgrade přímo volalo. Naštěstí
pro něj se na scéně objevil duchapřítomný nadšenec/komeniolog Jan Hábl, který
se Komenskému věnuje na odborné
úrovni.
Jeho kniha Labyrint upgrade jakoby

vdechla starému literárnímu artefaktu
nový život a smysl. Nevím jak vy, ale když
jsem dostala od profesora na gymnáziu
seznam knih k maturitě, z Komenského
díla jsem nadšená nebyla. Po přečtení
prvních pár řádek se mi udělal uzel na
mozku a dál šlo čtení jen velmi ztuha.
Problém nebyl ve složitosti příběhu, ale
ve složitosti archaické češtiny, kterou
Komenský psal. Možná to je také důvod,
proč stále více lidí opouští zájem
o českou klasiku − srozumitelnost. Je
třeba nebrat Háblovu vylepšenou verzi
jako parodii. S veškerou úctou, jakou
může mít jen komeniolog, zachoval ráz,
poselství a příběh knihy původní. Zůstala
i ich-forma (vyprávění v 1. osobě – já),
díky které budete mít pocit osobní účasti
v ději. Jediné, co se změnilo, je podání:
Představte si, že vyměníte oschlý krajíc
chleba za sklenici mléka. Mléko (Háblova
jednodušší čeština) je stravitelné i těmi
nejmenšími dětmi. Starší oschlý chléb
(Komenského originál ve staré češtině)
by se dal v duchovní terminologii označit
jako „příliš hutný pokrm“.
Labyrint upgrade bych naopak s radostí
doporučila i dětem od devíti let. Díky
ilustracím Vojtěcha Pince je plný
obrázků. Bude to pro ně zajímavý příběh,
často vtipný, navíc z blízkého prostředí,
protože když prochází hlavní postava
Amos Labyrintem světa, nakukuje do tříd
a objevuje nové obdoby výuky. Jak by to
asi vypadalo, kdyby se dětem místo učení
navrtala do hlavy dírka, kterou by se
potřebná látka z matematiky nalila?
Nebo kdyby si děti ve škole mohly
jednoduše dělat, co chtějí? (Určitě jste v
dětství mívali podobné nápady…) No
dobrá, řeknete si. Takže je tohle vlastně
jen nějaká verze pro děti. Vůbec ne!
Nenechte se mýlit. Už starší děti mohou
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v Háblově Labyrintu nacházet hlubší
význam. Důležitost morálních hodnot.
Nesmyslné počínání některých lidí.
Alegorie k opravdovým situacím
z opravdového světa.
Dospělý potom prohlédne i ironii, která
se táhne příběhy z Labyrintu
i v Královském městě. Dozajista shledá
marnost v Labyrintu a důvěru v jeho
průvodci. Možná pochopí zprávu, kterou
nám Komenský zanechal. Háblovo dílo se
dá brát jako jakýsi klíč, díky kterému
snadněji pochopíte, o co Komenskému
šlo. Jak obrovskou hloubku vepsal do
svých řádků…
Jan Hábl každou kapitolu začíná úvodem
z originálního znění. Nejspíš si nemohl
pomoci a jeho učitelské já chtělo
čtenářům dát alespoň ukázku
Komenského geniality. Jen pár vět. Po
lžičkách přidávat do mléka, aby bylo
aspoň trochu hutnější. Navíc si na tom
ještě lépe uvědomíte, jak je dobře, že
text nemusíte číst v původním znění
celý… Dalo by se říct, že tyto krátké
úryvky mohou sloužit jako vnadidlo/reklama a kdoví, třeba jednou dostanete
chuť pro změnu na Komenského.
Pro porovnání:
Probuzení
„Když jsem v tom věku byl, v kterémž se
lidskému rozumu rozdíl mezi dobrým
a zlým ukazovati začíná, vida já rozdílné
mezi lidmi stavy, řády, povolání, práce a
předsevzetí, jímiž se zanášejí, zdála mi se
toho nemalá býti potřeba, abych se
dobře, k kterému bych se houfu lidí
připojiti a v jakých věcech život tráviti
měl, rozmyslil.“ − Labyrint světa a ráj
srdce, kap. I

Nádhera. Ta květnatost! Ale pár vět
úplně stačí, že? Zvažte, jestli vám
nebude Jan Hábl bližší:

„Každý, koho vyvedu z Labyrintu, mi
musí dát všechno, co má.“ − Labyrint
upgrade, kap. I

Nabídl mi, že můžu přespat u něho.
Připraví něco k večeři a půjčí mi spacák.
Když jsme po večeři ulehli ke spánku,
řekl mi, kdo vlastně je.

Nutno přiznat, že Komenský byl a Hábl
je křesťanem. S tímto ohledem byl psán
jak Labyrint světa a ráj srdce, tak
Labyrint upgrade. A proto si troufám
tvrdit, že největší hodnotu (jak
historickou, tak morální) v těchto
knihách naleznou právě křesťanští
čtenáři. Jak lze samozřejmě předpokládat u většiny knih z nakladatelství
Návrat domů.

„Jmenuji se Všudybud, příjmením
Všezvěd a jsem průvodce. Provádím lidi
Labyrintem, aby nezabloudili. A těm,
kteří chtějí ven, pomáhám ven.“
„Díky Bohu, to mám ale štěstí, že jsem
natrefil zrovna na vás.“
„Se štěstím to nemá nic společného,
nebude to zadarmo, mám svou cenu.“
„Jakou?“

Vyprávění o Amosovi vám trochu
připomene život vás samých. Jak se
člověk snaží najít tu nejlepší cestu pro
svůj život, žene se za štěstím, chce
zvládnout mnoho věcí sám a často

neslyší hlas průvodce, který mu moudře
radí, co dělat… V knize jsou za jinotaji
ukryty známé situace z Bible i příběhy,
včetně toho nejdůležitějšího…
Osobně jsem velmi vděčná, že se mi
tato kniha dostala do rukou. Ne
všechny knihy vás motivují k přemýšlení
tolik jako Labyrint. (Oba, ačkoli ten
starší trochu víc. Vzpomeňte si na můj
uzel na mozku.) Vytáhne vás z každodenních povinností do kraje plného
jinotajů. Navíc velmi jemně upozorňuje
na fakt, že chcete-li změnit svět a lidi
kolem sebe, musíte začít ve svém
srdci…

Jan Hábl, Labyrint upgrade, Návrat domů, 2015

Památku významného Moravana uctí hudebně dramatické představení Labyrint odkazující na jeho neslavnější dílo Labyrint
světa a rád srdce. Zpracování klade důraz na moderní pojetí a srozumitelnost pro všechny věkové kategorie.
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Tak už v tom zase lítám
Marie Macková
Já vím, že je teprve polovina února.
Jenže mi na zahrádce kvetou petrklíče
a počasí se tváří, jako by už žádná zima
neměla být. A i když mu tak úplně
nevěřím nebo možná právě proto, že
mu nevěřím, udělala jsem galerii toho,
na co se v létě moc těším. Nikdo mi

nevymluví, že jsou to právě kytky, kdo
nebo co nám dává znovu a znovu zažít
kousek dětství, kousek radostí, které
jsme prožívali se svými dětmi, když byly
malé, a veliký kus naděje, že se radost
ze světa neztratí. A tak si tentokrát
místo listování fotografiemi dětí listuji
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namátkou svým virtuálním herbářem
a těším se na všechny ty jaterníky,
sasanky, blatouchy, pryskyřníky,
kopretiny, kohoutky, rozrazily, rdesna
a já nevím co ještě, až po ocúny a pak
zase na čemeřici - a tak pořád dokola.

A jak přivítat jaro po anglicku?
Třeba básní kanadské spisovatelky, která se ve své proslulé básni o sedmikráskách
a dalších jarních květech inspirovala jarními loukami v okolí Toronta.

Daisy Time
BY MARJORIE PICKTHALL
(1883 - 1922)
See, the grass is full of stars,
Fallen in their brightness;
Hearts they have of shining gold,
Rays of shining whiteness.
Slovníček:
rays – paprsky
buttercup – pryskyřník
honeyed – medový
clover – jetel
bee – včela
praise – pochvala, uznání
field - pole

Buttercups have honeyed hearts,
Bees they love the clover,
But I love the daisies' dance
All the meadow over.
Blow, O blow, you happy winds,
Singing summer's praises,
Up the field and down the field
A-dancing with the daisies.
(1908)

Recitaci básně můžete vyslechnout ZDE
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Zdroj: https://www.medicalnewstoday.com/articles/325244

RECEPTÁRIUM

Kopřivy na talíři
Míla Řepová

Když se na jaře začne všechno zelenat, jedny z prvních vyrazí
všudypřítomné kopřivy. Zatímco později v létě jsou z nich
houževnaté rostliny, kterých se na zahradách snažíme zbavit,
mladé výhonky jsou křehké, chutné a plné vitaminů. Existuje
mnoho receptů, jak kopřivy využít. My vám přinášíme ty
vyzkoušené.

Kopřivánky
Mladé kopřivy nasekáme nadrobno.
Rozšleháme a osolíme vajíčko,
přimícháme do něj tolik kopřiv, aby
vznikla hmota. Tu pak nalijeme na
rozpálenou pánev s máslem a upečeme
omeletku. Podáváme na krajíci chleba.

Kopřivy jako špenát podle babičky
Mladé kopřivy spaříme vařící vodou,
rozsekáme nadrobno, dáme dusit na
cibulkový základ na másle nebo na
oleji (podle babičky na sádle), přidáme
česnek utřený se solí a zalijeme
rozšlehanými vajíčky. Mícháme, až se
vajíčka srazí.

Kopřivový sirup - recept z loňského jarního čísla ZDE
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Jarní nádivka s kopřivami
200 g vařeného kuřecího masa
100 g kuřecích jater
2-3 vejce
2-3 housky
2 velké hrsti drobně nakrájených
kopřiv
pepř, sůl
česnek, majoránka - vše podle chuti
trochu kuřecího vývaru
Maso a housky nakrájíme na kostičky,
játra utřeme se solí a s česnekem,
přidáme koření, žloutky s vývarem,
kopřivy a z bílků ušlehaný tuhý sníh.
Pečeme v troubě přikryté asi 20
minut, pak odkryjeme a necháme
dopéci ještě asi 10 minut. Také
můžeme uvařit v páře ve vymaštěné
misce, přiklopené, až nádivka ztuhne.

Vybíráte čalounění?
Lenka Nováková

Stojíte před rozhodnutím, jaký zvolit
finální potah na sedací nábytek?
Nejvhodnější varianta se odvíjí od toho,
za jakým účelem sedací nábytek
pořizujete.
Kupujete židle do restaurace nebo
veřejného prostoru, který denně
navštíví mnoho lidí? Tak to budete
potřebovat potah velice odolný.
Kupujete židle do útulné domácí
jídelny? Pak pro vás bude nejdůležitější
třeba příjemný povrch.
Chcete potáhnout křeslo po své
babičce? Budete možná vybírat,
ovlivněni vzpomínkami, podle vzoru…
atd.
Jak vidíte, každý potah má trochu
odlišný účel. Vyhodnoťte si veškerá pro
a proti a poté si určitě vyberete
správně.
Existují dva typy tkanin, jsou to látky
přírodní a syntetické. Mezi přírodní
látky řadíme bavlnu, len, hedvábí
a vlnu. K syntetickým látkám řadíme
akryl, nylon, polyester nebo polypropylen a další. Při čalounění nábytku se
často využívá kombinace směsí
přírodních a syntetických vláken.
Moderní typy látek se snaží využívat
nejlepších vlastností přírodních

a syntetických vláken a vhodně je
kombinovat. Tyto kombinace jsou
praktičtější na údržbu a běžný provoz.
Látky s těsnější vazbou a tenčím
vláknem jsou více odolné a vhodné pro
čalounění nábytku v aktivní domácnosti.
K základní orientaci v „zátěžovosti“
látek slouží test Martindale (látka se
testuje na zařízení, které simuluje zátěž
látky v otáčkách a test se provádí otáčky se počítají - dokud látka nezačne
žmolkovatět, měnit tvar nebo barvu…
Nebo dokud je testování placeno
výrobcem )
Pro domácí účely je 45 tisíc cyklů vysoký
standard.
50 tisíc cyklů a výše lze použít pro
zátěžové interiéry.
Nad 100 tisíc cyklů je vhodné pro
vysoce zátěžové prostory.
(U většiny látek jsou otáčky Martindale
uvedené v technických parametrech
látky. Ty jsou buď přímo ve vzorkovníku,
nebo se dají zjistit u výrobce nebo
dodavatele látky.)
Moderním trendem v oblasti čalounění
nábytku je použití látky s tzv. nešpinivou úpravou, tyto látky jsou upraveny
různými chemickými prostředky nebo
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jsou vylepšeny jejich fyzikální vlastnosti
pomocí teflonu či jiných certifikovaných
úprav (např. hodně známý Aquaclean).
Protišpinivá úprava látky zabraňuje
proniknutí tekutin a barviva do
potahové látky. V případě zašpinění
sedací soupravy zůstane nežádoucí
nečistota na povrchu a rychlým
a správným odstraněním vzniklé skvrny
zabráníme znehodnocení látky.
Pozor, každá „nešpinivá“ úprava má
svoje doporučené postupy čistění.
Výborným řešením je i látka s hydrofobní úpravou. Co tato úprava dokáže?
Látka tekutinu vůbec nevsákne, udrží
strukturu tekutiny v kapičkách, které
stečou z látky pryč. Existují i speciální
nástřiky, které se dají aplikovat na
běžné látky a tím tento hydrofobní
povrch vytvořit.

Co když čtení snadné není aneb Co je dyslexie?
Jana Jeřábková, speciální pedagožka
Dyslexie je porucha osvojování
čtenářských dovedností. Je to určité
znevýhodnění ve výuce čtení, přestože
jedinec má IQ průměrné až nadprůměrné. Úroveň čtení je v nepoměru
vzhledem k jiným schopnostem
a výkonům dítěte.
Podle autorky následujícího citátu Ing.
Dagmar Rýdlové, která se dlouhodobě
zabývá problematikou specifických
poruch učení a sama trpí dyslexií, se
oficiální definice dyslexie soustředí na
daný problém. Zamýšlela se nad tím,
kde je však oficiální definice člověka
s dyslexií? Kde je soustředění na
člověka a řešení jeho situace?
Dyslektik je člověk, který snáze myslí,
než čte.
Dyslektik je člověk, který může žít
bohatý a plodný život, i když špatně čte.

Dyslektik je člověk, který má někdy
větší problémy s okolím než s vlastním
čtením a psaním.
Dyslektik je člověk, jehož obsah někdy
převyšuje jeho formu.
Jedinec s dyslexií má velké potíže naučit
se číst. Často se jedná v určité míře
o celoživotní záležitost, až do dospělosti čte s obtížemi nebo výrazně pomaleji
než ostatní, někdy si nepamatuje, co
četl. Příznaky se podílejí na selhávání ve
školních výkonech, ve čtení i při psaní
a dalších oblastech, které si rodiče
a učitelé ani nemusejí uvědomovat dítě se zdá nepozorné, lenivé, hloupé,
pomalé, málo motivované. Dyslexie
není pouze problém ve čtení, projevy
mohou být mnohem masivnější,
mohou ovlivňovat také chování, citový
a sociální vývoj, časté jsou negativní
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kompenzace (šaškování, nevhodné
formy chování), mohou se objevit
pocity méněcennosti, nepochopení,
obtíže v navazování sociálních kontaktů.
Příznaky a varovné signály:
Zpočátku výuky neúměrně dlouho luští
písmena, nepamatuje si tvary písmen,
déle než ostatní hláskuje nebo slabikuje.
Nerozlišuje první a poslední hlásky ve
slově, nedaří se ani po nácviku.
Nedokáže rozložit slovo na hlásky, které
slyší.
Čte stále velmi pomalu.
Čte zbrkle, domýšlí si slova, koncovky
slov.
Často chybuje, přetrvávají časté

záměny písmen tvarově podobných: bd-p, m-n, o-a.

dovednostech výrazně opožďuje za
spolužáky.

Ne všechny záměny písmen jsou však
projevem poruchy, protože např. b-d
zaměňují téměř všichni začínající
čtenáři.

Při obtížích ve čtení je vhodné kontaktovat třídní učitelku, domluvit si
konzultaci, nastavit podporu ve výuce
i doma, což by mělo vést ke zmírnění
potíží. Pokud navzdory pravidelnému
procvičování doma a ve škole přetrvávají obtíže delší dobu a ve více oblastech, je vhodné vyšetření
v pedagogicko-psychologické poradně.

Nerozlišuje délky ve slově, vkládá do
slov písmena: vlk-vlak, přehazuje
písmena: hrad-drah, vynechává
písmena: plotny-ploty, komolí slova.
Špatně se orientuje v textu.
Nepamatuje si, co četl.
Izolované dílčí obtíže ve čtení nemusí
být příznakem dyslexie! Není nutné se
lekat kvůli tomu, že dítěti hned něco ve
škole nejde. Je nutné tolerovat delší čas
k osvojení nové látky, automatizaci.
Neúspěch v prvopočátečním čtení ještě
není příznakem dyslexie. Je nutné si
také uvědomit, že potíže ve čtení má
v současné době i běžná populace,
nejen jedinci s dyslexií, hlavně
s rychlým a správným vyhledáváním
informací v textu, čtením s porozuměním. Přesto je vhodné všímat si
varovných signálů, zvláště pokud
přetrvávají delší dobu, než je obvyklé,
nebo pokud se dítě v některých

Důležité je jedince s dyslexií nepředělávat, ale podporovat, pomoci mu
p ř e ko n á v a t o b t í ž e s e č t e n í m
a porozuměním textu, rozvíjet jeho
silné stránky, zájmy. Dyslexii nevidět jen
jako nedostatek, jako obtíže, ale jako
určitou rozdílnost. Lidé s dyslexií se učí,
pracují a někdy i přemýšlejí jinak.
Vyhovuje jim přizpůsobená výuka,
která je aktivní, interaktivní, něco dělat,
nejen poslouchat. Zadávat dosažitelný
úkol. Úkol rozdělený na malé části, řešit
postupně. Dát práci strukturu.
Ověřovat porozumění úkolu. Vyhovuje
jim seznam činností, plánování. Rozdíl
oproti ostatním je viditelný ve zpracování informací, rychlosti
a organizaci času. Často mají potíže
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s p o slech em. Po třeb u j í o p o ru
o názorné pomůcky, obrázky, zápisy.
Bývají kreativní, tvořiví. Každý žák je
jiný, patrné jsou individuální rozdíly.
Důležité je vstřícné, příjemné prostředí
a ocenění snahy.
Zajímavé tipy:
Vznikl dokumentární film Dyslexie jako
dar režiséra Jaroslava Černého, jenž
sám trpí dyslexií, vysílala ČT1.
Dys-centrum Praha - www.dyscentrum.org – nabídka seminářů, publikací,
pomůcek, metodických materiálů pro
žáky s poruchami učení.

Ke slavným dyslektikům patřili
například:
To m C r u i s e ( h e r e c ) , W h o o p i
Goldbergová (herečka), Pablo Picasso
(malíř), Winston Churchill (politik),
John F. Kennedy (politik), Thomas
Edison (vynálezce), John Lennon
(hudebník), Hans Christian Andersen
(spisovatel)

Tvoříme z filcu
Jitka Pavlíková a Luba Šťastná
Filc (plst, plsť) je netkaná textilie vhodná ke stříhání, lepení, šití, vyšívání, kombinování s jinými materiály. Využijete ho k výrobě dekorativních předmětů všeho druhu. Můžete jej zakomponovat do vašich
projektů při tvoření s dětmi i dospělými. Buďte kreativní při výrobě drobných i větších věcí - od dekoračních výrobků přes hračky pro děti, záložky do knih, přáníčka, figurky, zvířátka, brože, polštářky až po
loutky nebo tašky. Můžete šít jak na stroji, tak případně ručně lepit.
Jarní dekorace

Stonožka

Šitá vajíčka (nebo jiné tvary) s jarními květinami
Jak postupovat:
1. Podle papírové šablony si vystřihneme požadovaný
výrobek, vždy dvě od stejné barvy.
2. Dvě poloviny vajíčka k sobě spojíme, obšijeme
ozdobným stehem a naplníme vatou nebo jiným
výplňovým materiálem. Zároveň si vystřihneme ze zbytků
filce jarní květy a jejich stonky a listy.
3. Detaily květů ozdobně prošijeme a potom spolu s listy
našijeme nebo přilepíme textilním lepidlem na připravená
vajíčka.

Slouží dětem jak k rozvoji drobné mechaniky, tak je to
vhodná pomůcka k učení barev.
1. Z filcu vystřihneme požadované množství
různobarevných koleček velikosti cca 9,5 cm, vždy 2 stejné
barvy.
2. Do středů koleček našijeme suchý zip tak, aby na každé
straně budoucího polštářku byla jedna část. První a
poslední díl housenky necháme bez suchého zipu.
3. Obličej stonožky vyšijeme a ozdobíme aplikací.
4. Vystřihneme a našijeme nožičky.
5. Kolečka (polštářky) sešijeme a naplníme.

Hračky pro děti

Ptáčci

Potraviny z filcu do dětské kuchyňky
Všechny malé hospodyňky ocení dostatek potravin ke
svému kuchtění. Dá se ušít opravdu vše, včetně sáčku
s čajem :).

Postupujeme obdobně. Křidélka vyšijeme bavlnkou.
Na filc obkreslíme tvar, vystřihneme a obšijeme.
Zdobíme podle fantazie.
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Zapoj neviditelné a bude to vidět
Štěpánka Halamová, fyzioterapeut

Recept na Core:
1 správný nádech bránicí
1 aktivace pánevního dna
1 aktivace hlubokých břišních svalů
1 vytvoření nitrobřišního tlaku
1 správné opření o plosky
dokola opakujte

Core, střed těla, nitrobřišní tlak, HSSP
(hluboký stabilizační systém páteře),
stabilizace trupu – název pro totéž.
Pokud nemáme správnou stabilizaci
trupu, je pro nás obtížné dlouhodobě
správně stát, sedět, chodit v napřímení
bez většího opotřebování kloubů,
plotének…
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Recept na zapojení se možná zdá
někomu snadný, někomu těžký. Mohli
bychom vše dohromady nazvat „Zapoj
neviditelné a bude to vidět“. Když
přemýšlím o fungování těla při pohybu,
stále mě fascinuje systém spolupráce
svalů, kostí, kloubů, jak vše dohromady
úžasně ladí. Pozoruhodné je, že pokud

se začneme hýbat špatnými pohybovými
stereotypy, tělo se přizpůsobí, ALE
postupně během měsíců a let „nám to
vrátí“ a někdy i „s úroky“.
Ráda bych začala částí těla, o které se
dnes mluví veřejně, běžně, ale ještě
v době mládí mé maminky to bylo tabu.
Pro mě jako pro cvičitelku a fyzioterapeutku je pánevní dno stejná skupina svalů
jako například zádová nebo břišní.
Pánevní dno je skupina svalů, která nám
vyplňuje pánevní otvor. Mezi funkce
pánevního dna patří úloha podpůrná –
drží pánevní orgány, aby nesestupovaly,
až nevyhřezly; stabilizační funkce –
pomáhá stabilizaci trupu při všech
pohybech, při sedu, stoji; další dvě
funkce spolu úzce souvisejí – pánevní
dno má povolit: vypustit moč a stolici,
kdy my chceme, a držet, dokud toto
nenastane – svěrací funkce. Samozřejmě
musíme vnímat potřeby našeho těla pro
tyto funkce. A nesmím zapomenout ani
na funkci sexuální.
Často zaměňujeme aktivaci pánevního
dna za stahování hýždí, protože stah
hýždí je mnohem lehčí, za aktivaci
vnitřních a předních stran stehen.
Chceme co nejlepší výkon, co největší
zapojení, ale toto neplatí u pánevního
dna.
Pánevní dno se musí umět aktivovat,
uvolnit, držet, když potřebujeme, střídat
rychle aktivaci a povolení, a při větším
tlaku shora, jako je kýchnutí a zakašlání,
reagovat silou stahu na danou úroveň
zatížení. Možná jste se teď zděsili, jak to
vše máme hlídat. Skvělé je, že toto vše,
pokud máme pánevní dno v pořádku, se
děje stejně samozřejmě jako dýchání.

které je vyplněno orgány. Při zpevnění
a stlačení orgánů – ve vnitřku vajíčka se
vytvoří pevný, ale pružný balón stabilizace trupu – je to jediné, co nás
mimo pěti bederních obratlů drží
v napřímení mezi hrudním košem
a pánví. Úžasně vymyšlený mechanizmus, ale žel většina z nás ho má
poškozený a nefunguje. Na vině může
být mnoho věcí od špatných druhů
cvičení, která nás vedou ke stahování
hýždí a tlačení beder k zemi při posilování
břicha, přes obezitu, těhotenství, po
kterém nedošlo ke správnému obnovení
funkce bránice a pánevního dna, až po
špatné držení těla při stoji, sedu… a je to
nekonečný kruh, ze kterého potřebujeme vystoupit. Jak to udělat?
Já osobně bych si našla dobrou cvičitelku, fyzioterapeutku, která se pánevnímu
dnu věnuje, která ho vyšetří a navrhne
řešení pro moje/vaše problémy.
Nebojme se nechat si pánevní dno
vyšetřit i pohmatem. Díky tomuto
vyšetření jsem zjistila, s čím má moje
pánevní dno problém a mohla začít
cíleně zlepšovat funkci dna a cíleně
posilovat.
Průběhu vyšetření se nemusíte bát. Je to
podobné jako u gynekologa. Terapeutka
pánevního dna, ve většině případů
fyzioterapeutka, ve třech pozicích (vleže,
sedu a stoji) vyšetří palpačně sílu
pánevních svalů v maximálním stahu, ve
výdrži, v opakovaných stazích, načasování, dále možný pokles pánevních orgánů:
dělohy a močového měchýře či výhřezy
dělohy, pochvy a konečníku. Doporučí
terapii dle vyšetření s možností použití
posilovacích pomůcek, nebo vhodné

Žel mnoho z nás pánevní dno
neumí správně „ovládat“,
vznikají problémy s únikem
moči – inkontinencí, sestupy
orgánů a stabilizací trupu.
Pánevní dno by mělo být
v rovnovážném postavení
s bránicí. Při nádechu bránice
klesá dolů, tlačí břišní
a pánevní orgány dolů proti
pánevnímu dnu, to je svou
aktivitou „chytá“ a drží, břišní
orgány se díky stlačování
začnou více tlačit do stran mezi
hrudník a pánev, trochu směrem vpřed
do břicha a do zad. Můžeme si bránici,
pánevní dno a hluboké břišní svaly
představit jako balón ve tvaru vajíčka,

inkontinenční vložky. Žel mnoho žen se
dostane k léčbě a terapii pozdě, kdy už je
problém bez operativního zákroku
neřešitelný. Proto NEČEKEJTE!
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Můj příběh: Inkontinencí jsem trpěla již
ve svých 17 letech. Závodně jsem běhala.
Při větším zatížení jsem měla únik moči.
Tehdy jsem nevěděla, že se jedná
o inkontinenci. Styděla jsem se to
povědět komukoliv. Tak jsem mlčela. Ve
druhém ročníku fyzioterapie jsem
s hrůzou zjistila, že mám inkontinenci.
Dle instrukcí jsem začala stahovat zadek,
protože nás to takto naučili. Jenže ať
jsem stahovala o sto šest – ke zlepšení
nedošlo. Trpěla jsem problémy se zády,
premenstruačním syndromem, velkou
bolestivostí při menstruaci a žel i při
sexu. Díky školením zaměřených na
pánevní dno jsem zjistila svůj problém –
měla jsem přetížené pánevní dno, které
jsem stále více a více přetěžovala
aktivací. Přitom moje pánevní dno
potřebovalo relaxaci, což jsem zjistila až
po vyšetření pohmatem. Naučila jsem se
uvolňovat pánevní dno a relaxovat ho
pomocí dýchání. Mnohé z mých
problémů ustoupily.
Ráda bych vás všechny vyzvala, abyste
i sebemenší počínající a občasný únik
moči nepodceňovali. I divné pocity
v pochvě - tlačení „něčeho“ ven nepodceňujte. Nejčastějším druhem inkontinence je inkontinence stresová.
Neznamená to, že pokud jsme ve stresu,
máme inkontinenci. Já bych se svou
povahou plašana a cholerika měla únik
moče pořád :) Znamená to, že při kašlání,
kýchání, smíchu a jiném větším tlaku
shora od bránice na pánevní dno – je
vyvinut stres - pánevní dno povolí
a vypustí část obsahu v době, kdy
nechceme.
Čím dříve se naučíte správně pracovat
s pánevním dnem – tím lépe pro
vaše správné držení těla, fungování orgánů při menstruaci, pro záda
a klouby. Pro mě je to důležitá
součást těla jako další části, která
je důležitou složkou celku a jedno
bez druhého dobře nefunguje.
Pokud budeme správně aktivovat
dno, správně dýchat, aktivovat
střed těla, správně používat svaly –
tak jak to Bůh měl ve svém záměru
– bude se nám mnohem lépe
a lehčeji hýbat.

Více na videu https://www.youtube.com/watch?v=mkfH0jDAqNo

Zdroj: https://www.bicycling.com/

Silný vítr a nebezpečná trojkombinace
Alena Šelongová

Letošní zima byla velmi zajímavá, dalo
by se říct, že to byla směs podzimu, zimy
a jara, takový nepředvídatelný koktejl
neočekávaných změn.
Sluneční paprsky se mísily s mlhou,
ranními mrazíky, poledním teplem
a nočním namrzáním cest. No a do toho
si chvílemi silný vítr pohrával s auty
a řidiči měli co dělat, aby tyto zvraty
vyrovnávali, a tak šťastně, jak ráno
vyjeli, aby se k večeru vrátili domů.
Dnes se zamyslíme na tím, co není
vidět, ale může způsobit velké problémy řidičům i chodcům. Vítr je vcelku
nebezpečný jak pro nákladní vozidla,
tak pro osobní vozidla a přívěsy.
Otázka zní: Jak řídit vozidlo za silného
větru?
Vítr na silnicích není nic neobvyklého,
ale boční vítr způsobuje značné
problémy, kdy objemná auta a auta
s velkou boční plochou mohou opravdu
velmi snadno skončit na boku.
Při řízení jakéhokoli vozu se doporučuje
nedržet křečovitě volant, vnímat
pohyby auta a předvídat. Právě pohyby
auta vám napoví, co máte dělat. Foukáli vítr zprava, bude tlačit váš vůz doleva
a vy budete muset tuto sílu korigovat
natočením volantu doprava. Dobrým
indikátorem směru větru jsou stromy
a tráva kolem silnice.
Každé větší protijedoucí auto může
měnit sílu i směr větru, proto vaše ruce

mají jemně korigovat směr jízdy auta.
Za větrného počasí musíme hlavně na
mostech či v končící se řadové zástavbě
počítat s větším proryvem větru, který
může jízdu auta až o metr posunout
vlevo nebo vpravo. Musíme s tím
počítat a jet tak, abychom se nedostali
do protisměru či neohrozili chodce.

Pokud pojišťovna zjistí, že nehoda se
stala v situaci, kdy chodec či cyklista měl
na uších sluchátka, je vyhodnocován
podíl této skutečnosti na nehodě.
Dokáže-li se, že příčinou nehody byla
právě nepozornost kvůli trojkombinaci
či i jen jednomu faktoru, nemusí
zaplatit za vzniklou škodu.

Na místa, kde se často objevuje boční
vítr, nás upozorňuje dopravní značka
A16 „Boční vítr“.

Často sedáme za volant a v hlavě nám
víří kolotoč věcí, které musíme zařídit,
na které nesmíme zapomenout, kde se
ještě musíme stavit, abychom si ušetřili
další jízdu.

Máme tu březen, cyklisté již doma
chystají své miláčky, aby mohli
s prvními hřejivými paprsky vyjet
a užívat si jízdy na kolech. Chodci si
chystají turistické výlety, aby se mohli
odlehčit od kil z dlouhých zimních
večerů. Chci vás ještě dnes upozornit na
velmi nebezpečnou trojkombinaci –
sluchátka, kapuce a mobil. Sluchátka
minimalizují sluchové vjemy z okolí,
kapuce zužuje zorný úhel a mobilní
telefon v ruce poutá zrak, takže člověk
se chová, jako by byl slepý a hluchý.
Ti, kteří používají tuto trojkombinaci
v silničním provozu, se vystavují
velkému nebezpečí.
Jejich mozek zaměstnává hudba
a nesoustředí se na pohyb v dopravě
a na případná rizika.
Jejich reakce na případné podněty
z okolí trvá déle než u jedince, který se
nenechává touto trojkombinací
izolovat.
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Jsme roztěkaní, nesoustředění,
nervózní, uštvaní a často velmi unavení.
To není dobrá kombinace pro jízdu
autem či jiným vozidlem, ale není to
vhodná kombinace ani pro chůzi.
Prostě když se stáváme účastníky
silničního provozu, všechny starosti
nechme v garáži a pořádně ji zamkněme. Silniční provoz vyžaduje soustředění, předvídání a pozornost.
Přeji vám mnoho krásný jarních chvil na
vašich cestách a také, abyste se šťastně
a v pořádku vrátili k vaší milované
rodině.
Žalm 143,10
Nauč mě dělat to, co je ti milé, vždyť jsi
můj Bůh! Tvůj dobrý Duch nechť mě
vede po rovné zemi!

CESTOMÁNIE

1

Toulky po Jizerských horách
Tentokrát s Miloslavem Nevrlým aneb Když se zjara probouzejí jizerské bučiny

Petr Plaňanský
Minule jsme se rozloučili s našimi
nejvyššími horami proto, abychom
společně přeskočili Jizerský důl směrem
na západ a začali objevovat nevšední
krásy západněji ležících Jizerek. Tak jako
platí, že nikdo patrně už nenapíše
půvabnější vyprávění o Krakonošovi
než Otfried Preussler, tak nikdo
nenapíše krásnější knihu o Jizerkách
než Miloslav Nevrlý. Jeho Knihu
o Jizerských horách, která se dočkala
řady už několika postupně doplňova-

ných vydání, použijeme jako nesmírně
bohatého, poetického a inspirativního
průvodce na našich společných
toulkách.
Jméno řece Jizeře, podle níž je pojmenováno i naše nejsevernější pohoří, dali
už dávní Keltové – Iskara. Patrně to
znamenalo „jiskrná“ či „blyštivá“ voda.
Jizerské hory (německy Isergebirge,
polsky Góry Izerskie), prameniště Jizery,
jsou stejně jako Lužice, Krkonoše a
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Nízký Jeseník pozůstatkem
Hercynského vrásnění.
Na západě jsou ohraničeny silniční
spojnicí mezi Libercem a Frýdlantem,
která hřeben překonává v sedle
u Albrechtic u Frýdlantu. Sever hor je
ohraničen silnicí, která běží v podhůří
od Frýdlantu přes Raspenavu až do
Hejnic, kde odbočuje do Nového Města
pod Smrkem. Východně jsou Jizerky od
Krkonoš odděleny Novosvětským

sedlem a údolím Jizery, kdežto na jihu
přecházejí Jizerky poněkud pozvolněji
k údolí Tanvaldu, Jablonce a Liberce.
Podstatná část pohoří se nachází
v Polsku, kde leží i nejvyšší vrchol
Jizerských hor Wysoka Kopa (1126 m. n.
m.) a je zde celkem 13 tisícovek. U nás je
nejvyšším a zároveň nejizolovanějším
vrcholem Smrk (1124 m. n. m.) a v české
části hor je 15 tisícovek. Za tisícovky
jsou považovány ty vrcholy, které mají
tisíc a více metrů a zároveň mají
prominenci alespoň 5 metrů. (Výraz
„prominence“ se používá pro vyjádření
převýšení vrcholu od sedla, a to by
mělo tvořit alespoň 5 metrů.)
To, co je na Jizerkách naprosto unikátní,
jsou Bučiny – tedy husté bukové lesy,
které navrhlo samo UNESCO do
světového přírodního dědictví.
A unikátem jsou i četné náhorní plošiny,
které tvoří rašeliništní mokřady, z nichž
tu a tam vystupují kompaktní skalní
stěny či izolované skalní věže. Na rozdíl
od Krkonoš jsou Jizerky mnohem více
zavodněné, vodu z náhorních rašeliništních plošin odvádějí mnohé ručeje
a potoky, na kterých můžete obdivovat
kaskády, malé ale i velkolepé vodopády.
I v suchém létě kolem návštěvníka zurčí
mnohé stružky a potůčky. Prší-li, je
dobré být vybaven nepromokavými
botami, protože při chůzi po zarostlém
povrchu či v lese bude chodci nezřídka
odstřikovat voda zpod bot (a určitě je
praktické si přidat do batohu pláštěnku
– na horách nikdy nevíte, kdy ji budete
potřebovat). Stejně jako sousední
Krkonoše, jsou i Jizerky rozvodím dvou
moří – Severního a Baltského.
Pokud jde o vodní plochy, tak až do
19. století byly na tocích budovány
pouze drobné stavby pro pohon pil
a hamrů. Teprve po katastrofální
povodni roku 1897 se začaly plánovat
a postupně stavět větší vodní díla
a přehrady (obdobně tomu bylo
i v Krkonoších). Vodním dílům se však
budeme věnovat v některé samostatné
části našich výletů.
Pohoří patří mezi chladné klimatické
oblasti, léta jsou v centrální oblasti
krátká a relativně chladná a vlhká, zimy
naopak studené a dlouhé. Nezřídka
napadlý sníh leží v horách 140 - 160 dní.
Náhorní plošina Jizerka patří mezi
několik nejvýraznějších chladových
kotlin v republice. V zimě roku 1940 zde

naměřili neuvěřitelných -42° Celsia!
Naše první jarní putování zasvětíme
proslaveným jizerským bučinám.
A začneme v Oldřichově v Hájích, kam
můžeme, pokud nemáme automobil,
z Liberce dojet vlakem nebo autobusem. Než vyrazíme do kopců, stojí za to
si udělat krátkou odbočku k jednomu
obdivuhodnému plotnovému vodopádu na říčce Jiřici. Z nádraží vyrazíme po
žluté značce směrem k jihu, tu opustíme před tím, než začne stoupat do
kopců, a vydáme se směrem k autobusové zastávce Na pilách. (Pokud jedeme
vozem, můžeme ho nechat na odpočívadle Filipka, které je asi 200 metrů za
zastávkou autobusu směrem do lesa).
Neznačená cesta, která stoupá do lesa
přibližně v třetině vzdálenosti mezi
autobusovou zastávkou a odpočívadlem, nás dovede asi po 300 metrech
k vodopádům a kaskádám Jiřice.
Doporučuji na toto místo dorazit brzo
ráno. Jednak tu pravděpodobně nikoho
nepotkáte, navíc budou okolní lesy
naplněny radostným ptačím zpěvem.
Tváří v tvář malebnému bublajícímu
korytu říčky, které je místy přehrazeno
ohromnými balvany, pozorovateli
náhle dojde, jak ničivým živlem voda
umí být.
Stejnou cestou se vrátíme na původní
východiště, rozcestí žluté a modré
stezky. Projdeme částí Oldřichova
a začneme stoupat do Jizerských bučin.
Kousek od místa, kde se nad námi po
pravé straně tyčí skalní útvar Kokořík, je
levotočivá neznačená odbočka, která
nás otočí téměř o 180 stupňů a po
téměř 700 metrech nás dovede
k jednomu z mnoha jizerskohorských
pomníčků. Tento prostý čtyřhranný
kamenný pomníček, který se nachází ve
svahu asi 600 m JV pod vrcholem
Oldřichovského Špičáku, se jmenuje
Geisslerova smrt a je jednou z mnoha
dalších připomínek toho, jak náročné
a nebezpečné bylo dřevorubecké
řemeslo. Ten pod Špičákem připomíná
smrt dřevorubce, který zemřel v náručí
svých tří bratrů, když ho při kácení
stromu „trefil šlak“ (mrtvice).
Pokud jsme odbočili k pomníčku,
vrátíme se opět na modrou a vystoupáme k hřebenovému buku. Ten kdysi,
spolu s nedalekým Křížem na Scheibe,
k němuž budeme pokračovat po žluté
(Exkurzní stezce), značil starou
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obchodní cestu z Mníšku do Frýdlantu.
Někteří tvrdí, že hlavní přechod hor šel
sedlem u Albrechtic, další jsou
přesvědčeni o tom, že tím hlavním
místem přechodu bylo sedlo Špičáku.
Je pozoruhodné, že slovo „scheibe“ má
v němčině hned několik významů,
nicméně v jizerskohorském dialektu
označuje volné, rovné místo bez
stromů v lesích (v češtině se tomu asi
nejvíc blíží „mýtina“).
Žlutá nás povede stoupáním až na
Špičák, přičemž cestou potkáme
pozoruhodný skalní útvar, který stojí za
zastávku a prozkoumání – kamenný
Hřib.
Na vrcholové skalní partie Špičáku (724
m. n. m.) ze severu vystoupáme pomocí
železných či do skal vysekaných
výstupů, zatímco směrem dolů, jižním
směrem, v yužijeme dřevěných
schodků a lávek. Pokud je po dešti,
nabádám ke zvýšené opatrnosti,
nejspíš to bude všechno hodně klouzat.

pravé cestě nachází skála
Guttenbergova, na níž je vytesán
letopočet 1905 a nejspíš jde o jméno
lesního rady. Projdeme Skalní branou
a kolem Temné věže se přes dřevěné
mostky dostaneme nakonec zpět
k Hřebenovému buku (ten původní
padl roku 1903). Jednoduché kryté
odpočívadlo pod bukem můžeme
využít k posezení a občerstvení a zvážit,
zda vyrazíme po zelené dál přes Skalní
hrad až do Oldřichovského sedla (což
naši trasu prodlouží asi o 2 km) anebo
seběhneme po modré zpět na původní
východiště naší cesty. Z té můžeme po
600 metrech ještě odbočit na Naučnou
stezku Oldřichovské háje a skály
a alespoň část si jí projít. Dovede nás,

Okolí vrcholu, z něhož je nejkrásnější
rozhled v zimě či předjaří, kdy jsou
koruny stromů ještě holé, je nejen
malebné, ale zapůsobí na vás až
tajemně – ostatně jako celé jeho okolí.
Je to jistě i proto, že právě v okolí
Špičáku čas od času řádili jizerskohorští
lupiči a v nedalekém okolí měli úkryty
ve skalách a jeskyních. Je pozoruhodné,
že mnozí žili dvojím životem – spořádaných poddaných a dobrých sousedů,
ale občas si na horských stezkách
přivydělávali přepadáváním a okrádáním cestujících. A někteří nakonec
skončili tragickou smrtí či na šibenici.
Po opatrném sejití z vrcholu dojdeme
k rozcestí žluté a zelené. Opustíme nyní
žlutou Exkurzní stezku a pokračujeme
dále po zelené značce. Po té se
nevydáme doleva ke Kančímu vrchu
(loňského roku byl uzavřený kvůli
četným polomům), nýbrž vyrazme
doprava, abychom Špičák obkroužili po
jeho západních a severních úbočích,
kde nás čeká nejedno překvapení
v podobě skalních útvarů. Asi 300
metrů pod zmíněnou odbočkou si
musíme dát pozor, neboť zelená cesta
prudce uhýbá doprava a je skryta
v houští. Dá se tedy snadno přehlédnout. Pokud byste neodbočili včas, pak
nejspíš budete chvíli bloudit po lesních
stezkách. Ale vrátit se dá vždycky…
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Nedaleko před Skalní branou se po
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stejně jako modrá, na začátek našeho
putování, jenom si trasu prodloužíme
o
3 kilometry (a jako v případě pokračování po zelené značce navštívíme
Oldřichovské sedlo).
Naše trasa bez variant (včetně návštěvy
vodopádů Jiřice a připomínky
Geisslerovy smrti) měří přibližně 14 km a
směrem nahoru a posléze i dolů
překonává 530 výškových metrů.
Všem milovníkům hor, zejména těch
Jizerských, skutečně doporučuji
poohlédnout se v knihovně či v antikvariátu po skvělé monografii o Jizerkách
Miloslava Nevrlého Kniha o Jizerských
horách. Opravdu jsem nikdy nečetl
o českých horách nic lepšího.

1 Vodopády Jeřice
2 Kaskády na Jeřici
3 Výsup z Oldřichova
4 Stará cesta Bučinami
5 Kříž na Scheibe
6 Kamenný hřib
7 Severní výstup na Špičák
8 Vrchol Špičáku
9 Výhled ze Špičáku
10 Jižní výstup na Špičák
11 V Bučinách
12 Jeden z mnoha mostků
13 Skalní brána
14 Skalní brána 2
16 Kříž na Hřebenovém buku
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PŘEDSTAVUJEME
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Před odchodem z domu
Eva Stejskalová
Před odchodem z domu
kousek milosti schoval bych do kapsy,
do kapsy od košile
a vytáhl ji, až přijde ta správná chvíle.
Trochu moudrosti strčil bych do kapsy od kabátu,
co světu drahé je, já vnímal jako ztrátu.
Do kapes džínových bych trpělivost rozdělil
a do boční na levé straně
nacpal bych radost zdárně.
A pokoj, ten Boží klid
v náprsní kapse chtěl bych mít.
V medailonku namísto fotky staré
ukryl bych dílek lásky vytrvalé.
A ještě ždibec dobroty,
tu schoval bych si do boty,
snad každý krok by dobrý byl,
sám sebou bych se nechlubil.
Před odchodem z domu
krom klíčů a telefonu
chci brát i věčné věci
a věřte mi, v kapsách je nechat nechci.
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