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ÚVODNÍK

Ohlížet se na cestu po poušti?
Luba Šťastná
Když začínám psát tento úvodník, mám
problém, jaký použít čas. Nevím, jestli
mám napsat „máme za sebou dobu
koronavirovou“, nebo zda v době, až
toto číslo vyjde, bude doba nebezpečí,
karantén, zákazů a omezení už za námi.
Ať už to bude jakkoliv, je jasné, že jsme
prožili dobu, která byla jiná. V tomto
čísle se za touto dobou ohlédneme.
A má vůbec smysl se ohlížet? Prošli
jsme tím a jde se dál. Mnozí si možná
řeknou: „Až zas tak moc zajímavá doba
to nebyla“.
Vybavuje se mi z bible jeden verš:
Pamatuj na celou cestu, kterou tě
Hospodin, tvůj Bůh, vedl těchto čtyřicet
let pouští, … (Deuteronomium 8:2).
Pravda, na poušti jsem nikdy nebyla

a asi bych si zájezd do pouště nevybrala.
Už vidím ty fotografie z dovolené. Písek,
písek. Já a písek, písek… Opravdu nic, co
bych toužila navštívit. A už vůbec to
není místo, kde bych chtěla žít trvale.
A přesto čteme, že právě na tuto dobu
se má Boží lid rozpomínat. Možná to
může vypadat, že na poušti nebylo nic
zajímavého, dokonce tam Izrael
prožíval velmi těžké chvíle, bylo to však
místo, kde byl Hospodin s nimi. A to
bylo podstatné.
Někdo možná koronavirovou dobu
prožíval jako určitou poušť. Byli jsme
najednou zbaveni mnoha věcí, které
nám přišly normální, možná i nezbytné
nebo samozřejmé. A najednou bylo vše
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jinak. Možná stojí za to se zastavit
a ohlédnout zpět. A to nejen na tuto
dobu! Nemáme a nemůžeme žít ze
vzpomínek. Ale podívejme se občas
zpět. Možná uvidíme Boží pomoc, Jeho
vedení a Jeho jednání, které jsme si v tu
dobu ani neuvědomovali.
V Kralické bibli v Žalmu 145:4 čteme:
Rodina rodině vychvalovati bude skutky
tvé, a předivnou moc tvou zvěstovati.
A tak i Tabita chce vypravovat. Jak říká
zmíněný žalm v jiném překladu oslavovat Boží skutky a zvěstovat Jeho
mocné činy. Možná i pomáhat vidět je
tam, kde je třeba ani nehledáme.
Přeji krásnou (doufám) dobu pokoronavirovou!

Blahoslavení chudí duchem
Pavel Černý
Doba koronavirová nám změnila život
a nastavila zrcadlo. Nouzový stav nás
uvěznil v našich domovech. Mnozí
z domova pracují, děti se učí u monitorů
počítačů. Venku jsme zahaleni rouškami a při rychlejší chůzi zakoušíme
nedostatek vzduchu. Bolavé je, že
nemůžeme navštěvovat nemocné,
vězněné, seniory a ani členy svých
sborů a přátele. Zprávy v mediích se
zúžily na počty nakažených, provedené
testy, počty vyléčených a zemřelých.
Jiné zprávy se téměř neobjevují, i když
politické a vojenské procesy ve světě
pokračují a média o nich mlčí.
Kolik se toho zastavilo v našich životech! Někteří jsou ohroženi ekonomicky a jiní jsou frustrovaní z domácí
karantény. Někteří těžce zápasí
s ponorkovou nemocí. Církve se pružně
adaptovaly na internetové bohoslužby
a komunikaci. Počty připojení a stažení
přenosů vysoce převyšují počty
pravidelných účastníků na bohoslužbách. Přes internet je možné inkognito

navštívit celou řadu sborů a církví.
Dokonce vzrostly i prodeje Biblí. Je to
známka určité duchovní otevřenosti,
nebo pouze lidské zvědavosti? To
všechno se v příštích dnech ukáže,
pokud pandemie bude ustupovat.
Co nás tato doba naučila, nebo nás stále
ještě učí? Mnoho lidí si uvědomilo, že
lidská civilizace narazila na své hranice.
Nejen, že nedovedeme poručit větru
a dešti, jak po tom toužili ideologové
komunismu. Tvrdě jsme narazili na
bariéru nezkrotných epidemií, na které
dosud není spolehlivý lék. Zároveň jsme
narazili na problémy živé přírody, která
zvyšujícími se teplotami a rostoucím
suchem, vysílá zoufalé signály po
lepším zacházení a hospodaření. Kdyby
některá politická garnitura oznámila, že
musíme snížit hospodářský růst o 5–10 %,
tak by okamžitě padla. Nyní to za nás
udělala pandemie. HDP přece nemusí
za každou cenu stále růst. Omezení
průmyslu a cestování letadly a auty
snížilo emise.
4

Jak zareagujeme na výzvy koronavirové
krize a velkého sucha? Myslím, že každý
věřící člověk přemýšlí nad životem
a prožívá zodpovědnost za svoji
generaci, ale také za generace další.
Mnozí měli v karanténě příležitost číst
Bibli, modlit se, hovořit v kruhu rodiny,
nebo pomocí internetu s dalšími. Co
máme dělat? Jak máme změnit svůj
život? Epidemiologové mají rozdílné
názory na další vývoj, ekonomové se liší
ve svých odhadech, politické strany
mají různé pohledy na řešení současné
krize. Nedávno mě zastavilo první
blahoslavenství, které Ježíš vyslovil.
Blahoslavenství je literární útvar, který
se objevuje v mudroslovné literatuře,
jakou jsou knihy Přísloví a Kazatel.
Tento druh literatury byl vždy obrácen
do praktického života. Často se tam
objevují otázky: Co je v lidském životě
důležité? Co je smyslem života? Jak
vypadá šťastný život? Blahoslavenství
obvykle obsahují paradox – nečekané
až šokující tvrzení, které posluchače

překvapuje. Tento útvar použil Pán Ježíš
Kristus. Lidé by tenkrát, stejně jako
dnes, pověděli, že blahoslavený, a tedy
šťastný je ten, kdo má pořádný plat,
pevné zdraví a velký majetek. Přesto
i my zjišťujeme, že někdo, kdo se
pohybuje na existenčním minimu, ale
má např. hodnou manželku, může být
mnohem šťastnější než milionář, který
má doma pěknou Xantipu. Xantipa byla
žena filozofa Sokrata a její jméno se
stalo synonymem pro vrtošivou,
hašteřivou, hádavou, a dokonce i zlou
ženu.
Pán Ježíš neřekne, že blahoslavený je
ten, kdo má dobrou práci, pěkný
domov, hezkou rodinu… Řekne něco
provokativního. Kolem učedníků byl
tenkrát již shromážděn zástup lidí.
Určitě tam byli lidé nemocí, byli tam
bezdomovci, žebráci, byli tam lidé,
kterým se zhroutil život. Byli tam lidé,
kteří hledali pomoc a cestu jak dál. Ježíš

poví: „Blahoslavení chudí duchem,
nebo jejich je království nebeské“.
Kdo je chudý duchem? Jsou to ti, kteří
se pro Krista všeho vzdali? Jsou to
mentálně hendikepovaní? Nebo jsou to
ti, kteří jsou materiálně chudí? Mnozí
vykladači Písma se shodují, že jde o lidi,
kteří nemají své vlastní duchovní
bohatství a jsou pokorní. Za Ježíšem šli
lidé, kteří po něčem toužili, kteří něco
hledali, něco potřebovali. Ježíš je
přijímá, blahoslaví je a říká, že jejich je
království nebeské. Být chudý duchem
znamená uznat svou vlastní chudobu,
svůj „duchovní bankrot“ před Bohem.
Znamená to uznat, že jsme hříšníky,
kteří se vědomě i nevědomě podílejí na
nedobrých mezilidských vztazích, kteří
jako součást společnosti působí
pandemie, ničí svěřenou přírodu
a místo Boha uctívají sami sebe.
Chudý duchem je celník, který vstoupí

5

do chrámu a volá: Pane, buď milostiv
mně hříšnému“. Naproti tomu blahoslavený nebyl sbor v Laodikeji
(Zj 3,17). Pán církve mu píše: „Vždyť
říkáš: Jsem bohatý, mám všecko a nic
nepotřebuji! A nevíš, že jsi ubohý,
bědný a nuzný, slepý a nahý.“ To je
přesný opak prvního blahoslavenství.
Vždyť z Laodikeje znělo: „Jsem bohatý,
mám všecko a nic už nepotřebuji.“ To
byli lidé, kteří neměli chudobu ducha.
Současná krize nám nastavila zrcadlo
a ukázala, že je něco špatně. Volejme
jako jednotlivci i společně: Pane smiluj
se! Dej mi sebepoznání! Ukaž mi, že bez
Tebe nemohu dál. Mít Boží království
předpokládá uznání vlastní chudoby.
Hledání další cesty naší civilizace bude
pokračovat. Království nebeské není
útěkem, ale zakotvením života.
ThDr. Pavel Černý, Th.D. je evangelikální teolog a kazatel Církve bratrské

Doba bezdotyková
Petr Plaňanský

Někdo tlachá, jako by probodával
mečem, kdežto jazyk moudrých hojí.
(Přísloví 12:18)
Dnešní zamyšlení jsem zarámoval
dvěma krátkými texty o slovech
z pokladnice moudrosti biblické knihy
Přísloví.
Důvod je jednoduchý – to, čím nás
n e d áv n á s i t u a c e za s ko č i l a , j e
VYNUCENÁ BEZKONTAKTNOST. Chybí-li
přirozený lidský kontakt, obyčejné
pohlazení, pak nám, jak trefně říká
Radkin Honzák, „začne vysychat
mícha“. Jinými slovy přestaneme svět i
druhé cítit doslova „přes dotek, přes
své tělo, přes kůži“. Vypadne-li nám
jedna z důležitých poznávacích
možností, začneme určitým způsobem
ztrácet kontakt s okolím. Nepocítit
dotek přinášející radost, či tlak
přinášející bolest, nás otupí vůči radosti
či strádání druhého.
Vzpomínám na dobu dospívání, kdy
jsme si s přáteli vyprávěli příběhy či
prožívali společná dobrodružství
a vhodný dotek byl zcela přirozený jak
mezi chlapci, tak i děvčaty. Tu a tam
někdo někomu stiskl rameno, srdečně

ho poplácal po zádech, rošťácky zatahal
za cop nebo pohladil po tváři. Jak říkám,
je to minulost, kdy se vhodně dotýkat
druhých bylo přirozené.
Už dávno (při běžném každodenním
styku a komunikaci) jsme tomu odvykli
– nejen s přáteli, ale dokonce i v rodinách.
A ve společnosti je lidský dotek
politicky korektně zapovězen.
Deficit obyčejného lidského doteku si
nejvíc uvědomuji tehdy, když jako
duchovní navštěvuji a povzbuzuji
osamělé starší lidi. Mají potřebu si se
mnou potřást rukou na uvítanou, při
modlitbě se chytit za ruce, při rozloučení se obejmout nebo mě pohladit po
tváři. Rozumím tomu tak, že bytostně
potřebují cítit lidskou blízkost. Stejně
jako já, stejně jako vy.
To, že jsme doteky zanedbávali, nám
docházelo v karanténě, kdy bylo (a ještě
je) zapovězeno jeden druhého se na
veřejnosti dotýkat, podávat si ruce a též
máme od sebe držet patřičný odstup.
Nedostatek doteků je potřeba nahradit. Dá se to? Určitě dá, i když jen
částečně. Povzbudivým slovem, které
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v sobě nese poselství naděje.
Nemůžeme-li rukou, pohlaďme druhé
alespoň vhodným a laskavým slovem.
Nenechme se zneklidňovat špatnými
zprávami a zbytečnostmi, netlachejme
o nesmyslných nebo negativních
věcech. Buďme povzbudiví, přinášejme
dobré zprávy. Vyprávějme své příběhy
nebo příběhy našich předků. Teď je na
to ten správný čas.
Pokud můžeme, učme se druhé
pohladit slovem co nejdříve, nejlépe
hned. Zdokonalujme se hned na
začátku našeho zápasu. Mám za to, že
umění vyprávění, ale i naslouchání,
povzbuzení či slovního pohlazení
budeme potřebovat mnohem déle, než
se nám nyní zdá.
Zářivý pohled vlévá do srdce radost,
dobrá zpráva vzpružuje kosti.(Přísloví
15:30)
P. S. Pokud byste snad na chvíli vyčerpali
v š e c h n a d o b rá s l o v a , p a k s e
neostýchejte poslechnout si Rádio 7 –
stanici plnou povzbudivých zpráv,
moudrých myšlenek, lidských příběhů
i laskavých slov: http://www.radio7.cz/

Kdo nešije, není Čech aneb jak jsem šila roušky
Lucie Zídková
Je zvláštní, jak se během pár dnů
dokáže obrátit život celé společnosti
naruby. Jednoho dne je člověk vycházející ven s rouškou za exota a o týden
později už musí nosit zakrytá ústa
všichni. Jenže roušek je nedostatek, co
teď? Jde se šít!
Vypadalo to jako jednoduchá rovnice –
mám šicí stroj, mám látky a coby
maminka na mateřské dovolené mám
čas. Jdu tedy šít!
Svému tříletému synovi jsem na
YouTube pustila pohádku, sobě několik
návodů na ušití roušky a vrhla jsem se
do práce. Jenže ouha, můj starý šicí
stroj už léta nikdo neseřizoval a trhal mi
horní nit každých pět centimetrů. Co
teď?
Nejprve jsem zkusila ušít roušku v ruce.
Empiricky jsem ověřila, že to jde. Dá to
tedy opravdu dost práce, ale zvládne to
každý, kdo má dvě zdravé ruce, aspoň
jedno aspoň trochu zdravé oko a doma
jehlu, nit a bavlněnou utěrku či jiný
kousek látky.
Pak jsem usoudila, že je na čase se
zeptat na radu, nejlépe někoho
kompetentního. Rad jsem dostala
spousty, skoro jsem měla pocit, že co
Čech, to odborník na šicí stroje.
Například: vyměnit nit, co kdyby byla
zteřelá, povolit horní nit, povolit spodní
nit (přiznám se, že do této chvíle jsem
netušila, že se dá povolit utažení spodní
nitě a jak se to dělá), přečíst si návod či

zavolat na konkrétní telefonní číslo
opraváře šicích strojů. Vyzkoušela jsem
je všechny.
Postupně jsem zjistila, že léta nepoužívané nitě skutečně nejsou
v nejlepší kondici a velkou část z nich
budu muset vyhodit. Také jsem si
ověřila, že zavolat na cizí telefonní číslo
není taková hrůza, jak se může zdát.
Opravář šicích strojů mi sice po telefonu
stroj neopravil, ale docela příjemně
jsme si popovídali a pár milých vřelých
slov je zvlášť v době karantény obzvlášť
cenný artikl.
Při čtení návodu na opravu nejčastějších závad na šicím stroji jsem pochopila, jaké pocity má asi větší část mých
studentů, když po nich chci, aby si
přečetli vzorový příklad z učebnice
matematiky – rozuměla jsem opravdu
pramálo. Naštěstí i to málo, co jsem
pochopila, stačilo k tomu, aby stroj
přestal trhat horní nit. Závada byla
jednoduchá – špatně nasazená jehla.
Bylo potřeba ji obrátit!
„Obrátit“. Tohle slovo mi znělo v hlavě
ještě dlouho poté, co jsem nasadila do
šicího stroje jehlu konečně správně –
plochou stranou dozadu. V čem všem
potřebujeme změnit své smýšlení
a obrátit se? Nevím jak vy, ale já sama
jsem našla spousty věcí.
Za prvé: není třeba se snažit spasit svět
– to už udělal Ježíš. Kolem sebe jsem
našla spoustu lidí, kteří zasedli k šicímu
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stroji a šijí roušky do úmoru, klidně 12
hodin denně. Po pár dnech padají
vyčerpáním. Bible říká v Galatským 5,14
„Vždyť celý zákon je shrnut v jednom
slově: Milovati budeš bližního svého
jako sebe samého!“ – jako sebe
samého, ne víc! Můžu šít roušky, ale
musím se postarat sám o sebe, o své
zdraví. Pro mě to znamená najít si čas
protáhnout se, udělat si něco zdravého
k jídlu či nezapomenout promluvit
s rodinou.
Za druhé: není dobré nechat věci
vyhnít. Věděla jsem, že šicí stroj je
potřeba nechat vyčistit a seřídit, ale
vykašlala jsem se na to. Teď, když by byl
opravdu potřeba, na to není prostor.
Poučení pro příště? Snažit se věci řešit
průběžně a neodkládat je na kdoví kdy.
Za třetí: hledejme, co je naše obdarování. Někdo umí šít svižně roušky, jiný
zajede nakoupit babičkám v okolí a další
zvedne telefon a povzbudí někoho,
komu více než koronavirus hrozí smrt
z vyděšení.
Já jsem s šicím strojem zápasila a stěží
ušila roušky pro své nejbližší. Ale když
mi začaly přicházet zprávy na
Messengeru od zoufalých rodičů
zápasících s úkoly z matematiky, zjistila
jsem, jak i já můžu být nápomocna.
Kalkulačka, tužka, papír – a výpočet
zadání domácího úkolu s návodem, jak
na to – to je ta moje hřivna. A kde máte
vy tu svoji?

Ptali jsme se
na dobu koronavirovou
Oslovili jsme několik lidí v různých
životních situacích a zeptali se:

stýkat s dcerami a s přáteli. Pak na mne
dolehly i ekonomické důsledky.

1. Jak konkrétně vás omezení
v době nouzového stavu postihla?

3. Pravidelně jsme se s manželem
modlili. Vyznávali jsme slova žalmu
a uctívali.

2. S čím jste se v době koronavirové
krize nejobtížněji vyrovnával/a?
3. Co vám pomáhalo nepodlehnout
strachu a obavám o sebe a své
blízké?
4. Jak se změnil váš denní režim
v rodině a případně i ve vztazích?
5. Když se ohlédnete zpět na
uplynulé týdny a měsíce, přineslo
vám toto období i něco pozitivního,
případně vás něčemu naučilo?
Hana,
57 let, spisovatelka, OSVČ
1. Provozuji malé knihkupectví, musela
jsem zavřít obchod
2. Nejbolestnější byla nemožnost se

4. První týden jsem byla v klidu, hodně
jsem četla, odpočívala. Pak mi došlo, že
musím něco začít dělat, jinak zkrachuju.
Dcery mi pomohly zřídit e-shop, točily
jsme video reklamy na zajímavé knihy,
vymýšlely jsme nový způsob propagace, a to znamenalo pernou práci od
rána do večera. Jsem jim vděčná za to,
že mi pomohly začít nové věci.
5. Krize podněcuje tvořivost. Když máte
zavřeno, musíte se snažit prodávat
jinak. Nejspíš bych se sama do nových
způsobů prodeje knih nepustila. V této
situaci nebyl čas hledět na pohodlí
nebo nějaké obavy, prostě jsem se
zhluboka nadechla a šla do toho. Jsem
vděčná za odvahu, kterou do mne Bůh
vlil, když jsem se rozhodla to zkusit.
Člověk si nedokázal nic takového
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představit. Nebylo, není a ani to
nebude snadné. Přesto musím říct, že
koronavirová krize pro mne byla
příležitostí k růstu.
Marie,
49 let, učitelka na ZŠ, matka 19ti-leté
dcery
1. Nouzový stav nám nezpůsobil téměř
žádné problémy, protože firma, v níž
manžel pracuje jako technický manažer,
nemusela v souvislosti s koronavirem
uzavřít svůj provoz.
2. Jako učitelka na ZŠ jsem musela
okamžitě zahájit distanční vzdělávání,
což p ře d p o k l á d a l o u r yc h l e n o u
technologickou zručnost - zahájit výuku
přes Skype, natáčet video pro rodiče
dětí s nějakou látkou. Také byla obtížná
komunikace s některými rodiči získávat informace o tom, zda jejich děti
pracují na zadaných domácích úkolech.
Mám také obavu o to, aby dcera dobře
odmaturovala a aby nenastaly nějaké

komplikace při přijímacích zkouškách
na VŠ – aby se termíny nekryly
v souvislosti s nouzovým stavem
a mohla se zúčastnit všech přijímacích
pohovorů.
3. Opora o biblické slovo v Žalmu 91,
nejen pro mě, ale i pro mé blízké:
„Kdo v úkrytu nejvyššího bydlí, přečká
noc ve stínu Všemocného… Ž 91, 1
Nelekej se hrůzy noci, ani šípu, který
létá ve dne, moru, jenž se plíží temnotami, nákazy, jež šíří zhoubu za poledne.
Byť jich po tvém boku padlo tisíc, byť
i deset tisíc tobě po pravici, tebe
nestihne nic takového“ Ž 91, 5-7
4. Můj denní režim probíhal takto:
každý den jsem vozila manžela (do
firmy) a dceru (dobrovolnici na
pracoviště, kde šili roušky) do práce
a z práce. Doma jsem vyučovala přes
Skype nebo opravovala vypracované
úkoly a zpět je rozesílala dětem.

permanentka na cvičení, zrušení
termínu u kadeřnice, manžel přišel
o plánovanou dovolenou v zahraničí.
Starší dcera o hudební festival, zrušily
se akce, na které jsme se moc těšili.
Velké zklamání.

v normálu a zajdeme si třeba jen tak do
kavárny nebo do restaurace a budeme
se moci scházet bez ohledu na to kde
a s kým. Aniž bychom někoho ohrozili
na životě.

3. Pomáhala modlitební podpora lidí
z našeho kostela. Sdílení s kamarádkami. Bohoslužby online.

Pája
39 let, sociální pracovnice v Charitě
Kutná Hora, dvě dcery – 6 a 10 let

4. Jak se změnil náš denní režim? Dcera
autistka přišla o svůj stereotyp,
speciální škola je pro ni i pro nás velmi
důležitá. Prázdniny jsou vždy náročné
období. A teď najednou nastalo volno
na neurčito! Nepředstavitelné, ale
nutné. Musela jsem vymyslet, co
budeme pravidelně dělat, aby se
nenudila. Přesto začátek byl hodně
složitý. Jak vysvětlit dítěti s těžkou
mentální retardací, co se vlastně děje
a že to je pro dobro všech lidí? To nelze.

1. Byly to asi dvě věci – zpočátku, když
vše vypuklo, byly dcery u manželových
rodičů na jarních prázdninách. Já
sledovala zprávy a měla pocit, že se děje
něco hodně zlého a já nemám u sebe
děti, abych je mohla chránit (ačkoliv
vím, že je o ně u babičky a dědy skvěle
postaráno, staroušci je milují a děti je).
Vadilo mi hodně i to, že nevím jaké
informace a v jaké formě se k nim
dostávají, neboť u rodičů stále běží
televize a rodiče si moc nehlídají, o čem
se mluví před dětmi.
Také jsem měla nepříjemný pocit
z toho, že nechávám kolegy ve štychu.

Vztahy se nám nikterak nenarušily,
protože většinu volného času s rodinou
jsme spolu trávili také před koronavirem.
5. Jako pozitivní vidím to, že jsem si
vybudovala snad hezké vztahy s rodiči
dětí, které učím. Dále to, že rodiče
n e j s o u n ato l i k za n e p rá zd n ě n i
a mohou se věnovat svým dětem,
protože je hodně znát, že se někteří
dětem příliš nevěnovali, a to se pak
projevovalo v jejich chování, ve školním
prospěchu. Domnívám se, že i poruch
učení by bylo méně, kdyby děti více
trávily čas se svými rodiči a ti je pak
naučili základní dovednosti. Jen za
uplynulý rok před koronavirem jsem
pozorovala, že se děti neumí pořádně
obléknout, používat příbor, kapesník.
Tři z mých dětí ve 2. třídě nevědí, jak
uvázat uzlík, natož pak kličku, která byla
v době mé generace jedním z indikátorů školní zralosti – dnes nejenže
neuvážou kličku, ale ani nechápou, co
po nich chci, pokud vyžaduji zavázat
uzel! Jak 25. 5. zvládnou vázat
a rozvazovat roušku?
Charlota,
48 let, pečující o osobu blízkou, matka
autistické dcery
2. Nejtěžší bylo najednou přijmout
všechna omezení. Zůstat doma, děti
bez školy, zavření posilovny, propadlá

2. Poté, co se děti z prázdnin vrátily,
jsem cíleně přestala zprávy sledovat.
Moje mamka i taťka jsou pozitivně
naladěni a nevnímají strach o sebe, tím
pádem to nepřenášejí dál. Samozřejmě
mi pomáhají modlitby a víra v Toho, kdo
vidí dál než my.

5. Co nás to naučilo? Víc si vážit tzv.
"běžných" věcí, které si užíváme za
normálních okolností, jako je cvičení ve
fitness, možnost návštěvy u kadeřníka,
cestování kamkoliv, kulturní události.
A taky jsem se naučila šít roušky,
koupila si nový šicí stroj. Začala jsem
ráda jezdit autem, i když jsem se dřív
bála. Prostě situace si vyžádala nový
přístup k věcem a jiný pohled na život.
Nemám ráda omezení svobody,
potřebuji svůj prostor, nyní se člověk
nejen nikam nemůže podívat – k mému
milovanému moři za sluníčkem, ale
musí navíc nosit roušku, ve které se
špatně dýchá. Těším se, až bude vše
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3. Vzhledem k tomu, že děti přestaly
chodit do školy a já do práce, tak velmi.
Posunulo se ranní vstávání, dopoledne
se učíme a děláme věci do školy,
samozřejmě nové je i každodenní
vaření. Paradoxně jsme mnohem více
venku – pokud je hezky, chodíme každý
den do přírody. Přestože manžel chodí
celou dobu do práce (pracuje v domácí
péči a navštěvuje staré lidi), i s ním jsme
byli mnohem více než normálně. Je
skvělé být se svou rodinou. Děti samy si
společný čas pochvalovaly. Také jsem
měla po dlouhé době čas a náladu na
tvoření a zjistila jsem, že mi hodně
chybělo. Po celou dobu jsme se vídali
i s nejbližší rodinou z našeho společenství a do přírody vyráželi spolu.
4. Asi jsem si více uvědomila, že
podmínky, ve kterých jsme zvyklí žít, se
mohou změnit během chvilky, ale je
důležité, na co a koho spoléháme. Jak
říká můj milovaný pan farář Satke: „Drž
se Pána Ježíše, protože On tě podrží.“

Z dalších odpovědí vybíráme:
S čím jste se v době koronavirové krize
nejobtížněji vyrovnával/a?

Někdy asi ve druhém týdnu karantény

kdyby nám potom nedokázal, že to
nebylo marné?

Dodržování karantény, zapojení do

dobrovolnických aktivit.

Že jsem si zjistila všechna fakta
a podrobně jsem se o současné situaci
informovala.

pro mě bylo obtížné přijímat, jak se
hojně mluvilo o tom, jak zaplnit
prázdno a volný čas v době karantény.
Mně povinností spíše přibylo :-).


Víra v Boha, telefonáty a esemesky
s přáteli.


Pozorování ponorky u ostatních.


Důvěra Bohu, modlitba, vzájemné on-


Absence sociálního kontaktu, online

line povzbuzování, častý telefonicky
kontakt.

není špatné, ale není to ono.

S úkoly do školy a učením online.

Nedostupnost lékařských služeb pro

jiné diagnózy než Covid19, nejistota
délky trvání stavu.

Že necítím pocit viny za to, že

nemusím do práce, že mohu konečně
být s rodinou, že nešiju roušky pro půl
republiky, že nechodím nakupovat
seniorům, asi i to nošení roušek - velmi
nepříjemné, obtížně se mi dýchá,
zvláště v období alergií.

Mírně mě omezuje pouze uzavření
obchodů s oblečením a papírnictví.
Musím všechno řešit přes internet a to
je samozřejmě s poplatky za dopravu
dražší. Taky mě mírně zaskočila
zkrácená otvírací doba některých
institucí (např. pošta).

Že se nevidím s blízkými a hlavně
s rodinou (moje i manželova rodina žijí
každá jinde; jsme závislí na hromadné
dopravě, auto nemáme)


Vědomí, že Pán Bůh ví, co se děje

a proč; ví, co je pro nás nejlepší (i kdyby
to byla smrt); že Jemu se nic z ruky
nevymklo a nevymkne.


Víra a naděje.

Vědomí, že Bůh má věci pod kontrolou.

·Strach jsem neměl. Maximálně

obavy a ty jdou zvládnout dostatečnou
informovaností.


Měli jsme na sebe více času
s manželem. Mohla jsem se zastavit.
Více peču, což mě baví. Přečetla jsem
zajímavé knihy.

Především ujištění ve věcech, které už

Děvčata – 6 a 10 let (1. a 4. třída ZŠ)
V době koronavirové krize nás
BAVILO:

Měly jsme na sebe více času

Měly jsme více času s rodinou

Chodily jsme více do přírody – např.
na rozhlednu

Vstávaly jsme později

Chodily jsme na zmrzlinu

Kreslily jsme na kamínky a roznášely

je a dělaly lidem radost

Měly jsme více času pro sebe –
malovaly jsme si a dávaly dárky lidem


Naučilo mě to důvěřovat Bohu


Byly jsme více u babičky

a vyznávat biblické pravdy do svého
života. Některé verše mi daly plný
význam až teď. Měla jsem víc prostoru
trávit čas s ostatními.


Mohly jsme s rodinou hrát společenské hry

Jezdily jsme více na chalupu

Mohly jsme „pařit“ na mobilu

v práci.

Čas na rekonstrukci zahrady, rozvíjení

NEBAVILO:

praktických dovedností dětí
v domácnosti.


Písanka (1. tř.)


Ano, vážím si více obyčejných věcí -

třeba procházky v přírodě, času
s rodinou a přáteli.

jsem nepodléhala.

Ze začátku jsem byla stresovaná


Naší rodině tato "krize" přinesla

a měla jsem obavy, co se všechno bude
dít, ale postupně jsem od Boha
dostávala do srdce pokoj. Věřila jsem
mu, že to má všechno pod kontrolou,
a ať už se bude dít cokoliv, on to ví
a nenechá mě samotnou. Proč by Bůh
chtěl, abychom se na něj spoléhali,

A na závěr odpovědi dvou dětí.
Otázky jsme zjednodušili
na BAVÍ/NEBAVÍ.

vím - kontakty lze udržovat i na dálku,
online podoba vztahů nemusí být
plytká. A návrat k tichu, k nezaplacení.


Hodně jsem si odpočinula a nestresovala se a nehonila tolik, děti doma více
pomáhaly, začaly jsme společně zpívat
chvály.


Volali jsme si, psali jsme si, panice


Možná vděk za obyčejné věci, které
teď nemám - třeba možnost zajít si
zaplavat, na výlet, do knihovny.
A ponaučení, že nemám věci odkládat,
protože pak třeba nebudu mít možnost
je udělat - ať už setkání s přáteli, nebo
třeba nákup tkaniček do bot.


Že jsme byly s maminkou

Když se ohlédnete zpět na uplynulé
týdny a měsíce, přineslo vám toto
období i něco pozitivního, případně
vás něčemu naučilo?


Víc spím, víc odpočívám, méně stresu

Co vám pomáhalo nepodlehnout
strachu a obavám o sebe a své blízké?

prodloužení mateřské dovolené:)

v podstatě pouze pozitiva. Jsem s dětmi
doma, což vítají, poněvadž denně vařím
jejich oblíbená jídla (školní jídelnu
nesou těžce), víc se jim věnuji, povídám
si s nimi, rozvíjíme koníčky, na které
jinak nemáme čas (šití, vyšívání, vaření,
pečení, jezdíme na kole). Já to beru jako
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Online vysílání (4. tř.)

Nosit roušku

Že rouška nepomáhá před smradem

Nechodily jsme do obchodů

Nebylo otevřené ZOO

Nemohly jsme chodit na hřiště

Nemohly jsme se navštěvovat

a chodit za kamarádkami

Dvoumetrové rozestupy

V souvislosti s pandemií koronaviru se
nabízí připomenutí pandemie
španělské chřipky, která zachvátila
doslova celý svět téměř přesně před sto
lety (1918 – 1920).
České země spolu s Rakouskem patřily
mezi nejpostiženější část Evropy.
V Čechách řádila nákaza nejvíce v Praze
a Plzni, na Moravě zasáhla silně
Valašsko, zatímco jiné oblasti zůstaly
téměř nedotčené. (…) Celkem podlehlo
španělské chřipce v českých zemích až
75 tisíc lidí … (Harald Sallfellner)
Již několikrát jsme vám v Tabitě přinesli
ukázky z časopisu Betánie, staré sto let
a více. Hledali jsme proto, jak na tuto
situaci reagoval křesťanský tisk. Jak se
věřící tenkrát k takovému nebezpečí
stavěli?
Prohlédli jsme ročník 1919 a hledali, co
je zde o španělské chřipce napsáno.
Velkým překvapením bylo, že jsme
nenašli vůbec nic.
Snad jistou návaznost na tyto události
by mohl mít článek, ze kterého je
následující ukázka.

Drazí, jaká to útěcha dnes, kde je
tolik bídy, bolesti a nářků! Nedejme
si ten svobodný a smělý přístup
k Bohu nikým a ničím zadržet.
Časné věci nám překážejí. Ale
nesmíme si dát bránit. Nejprve
musíme hledati království Božího a
spravedlnosti Jeho, a ty ostatní věci
budou nám přidány.
Díky Bohu, že máme takového
nejvyššího kněze, který může býti
čitedlen mdlob našich, kterýž
dovede se vžít do našeho postavení
a rozumí nám. Proč? Poněvadž
zkusil úzkosti a nemoci sám
a prošel tou nejtěžší cestou již před
námi. O Jeho utrpení mluví nám
Izaiaše 53. kap. a celá ta historie od
Getsemane až po Golgatu. Bože
můj, Bože můj, proč jsi mne
opustil! V těchto slovech vyjádřeno
je to největší utrpení. Když tolik
zkusil, jak by neměl míti
porozumění a soucit s tebou, milá
duše, jež klesáš pod tíhou nějakou.
Přistup jen směle k Němu
a nebudeš zklamána.
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Je až s podivem, jak málo toho
v časopise čteme o lidském trápení, a to
v době, která byla, co se týče nemocí
a úmrtnosti, mnohem krutější než ta
naše. Jako by bolest, nemoc a smrt byly
přirozenou součástí lidského života.
Mnohem víc než o člověku zde čteme
o Bohu, o Jeho slávě, o Jeho moci
i pomoci. O tom, co máme v Ježíši Kristu
a jak je nezbytné projít tímto životem
vítězně a vejít do Jeho slávy.
Náš jazyk se za ta léta změnil, změnil se
i způsob vyjadřování. Často se však
změnil i náš hodnotový žebříček.
Změnila se důležitost toho, co je časné
a co je věčné. Změnil se náš postoj
k tomu, co je naše právo a co je pouhá
milost.
Je na místě vděčnost za dobu, ve které
žijeme. Za možnosti moderní vědy,
zdravotnictví, komunikační prostředky.
Přesto je dobré si uvědomit: Máme
správně nastavené priority?

Zdroj obrázku: https://www.oetker.cz/cz-cs/nase-recepty/r/domaci-kvaskovy-mazanec

Statečná babička
Marie Macková
Když babičku Elišku před lety přepadla
rakovina, vypadalo to všelijak. Dosud
hospodařila ve svém domku a na své
zahradě. Měla za sebou těžký život, děti
vychovala jako vdova a teď tohle, vždyť
už to hospodářstvíčko nezastane!
Babička Eliška měla štěstí, dostala se do
pečovatelského domu. Byla překvapena ona i její okolí, jak brzy tam zdomácněla a byla spokojená. Má vlastní
byteček, do kterého jezdí výtahem,
protože je ve vyšším patře. Byt jí pro
tuto životní etapu úplně stačí. Našla si
na patře kamarádku, se kterou se
mohla i modlit, děti za ní mohou přijít,
k dispozici jsou pečovatelky a babičce
v podstatě nic neschází.
Jenže přiletěl koronavirus a s ním
karanténa, přísná zvláště v pobytových

zařízeních pro seniory. Obyvatelé
pečovatelského domu dostali domácí
vězení. Nesměli ven, ani na chodbu.
Jediná možná vycházka byla koukání
z okna. Pokud rodinní příslušníci něco
přinesli, museli to odevzdat pečovatelce, ta vše v rámci možností vydezinfikovala a předala.
Nastaly Velikonoce. Objevilo se
oznámení, že bude omezen počet
personálu a věci je možné předat
naposledy ve čtvrtek. Babička Eliška má
ráda mazanec. Měla ho slíbený od své
snachy, ale ve čtvrtek bylo na mazanec
brzy. Počet personálu byl omezen a tak
babička Eliška začala konspirovat.
Jednak chodila tajně na modlení ke své
sousedce a ve volných chvílích háčkovala provázek. Telefonicky se domluvila se
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synem. Ten přišel pod okno, babička
spustila provázek, syn přivázal mazanec
v tašce na provázek a dobrota putovala
do třetího patra.
A byly Velikonoce, protože ty žádný
koronavirus zrušit nemůže. Byl
i mazanec, neboť když se ruka k ruce
vine, očko k očku přidává, tak se dílo
podaří.

Na konci dubna letošního roku ve věku 89 let zemřel český misionář, brněnský rodák židovského původu,
Thomas Graumann, který byl jedním ze zachráněných Wintonových dětí. Jako připomínku jeho
výjimečného osudu přinášíme jeho životní příběh a exkluzivní rozhovor pro náš časopis, který jsme
uveřejnili v jarním čísle Tabity v roce 2012.
Narodil jsem se v Brně roku 1931 do
židovské rodiny. Otec byl obchodník
s obuví. Rodiče své židovství
nepraktkovali a poměrně brzy se
rozvedli. Maminka se znovu vdala za
pana Hochberga. Všichni jsme se pak
přestěhovali na zámek v Těšanech
u Brna. Bylo to krásné místo. Přijíždělo
k nám mnoho návštěv a příbuzných. Já
i můj bratr Tony jsme byli obklopeni
služebnictvem a žilo se nám velmi
příjemně. Zdálo se, že to tak bude
napořád.

a přistoupili na vystěhování. Povolení a
příležitost vylodit se v Austrálii měli.
Stačil k tomu v podstatě jediný papír,
jehož byli držiteli.

Do Velké Británie
V prvních měsících protektorátu
Böhmen und Mähren k nám přicházel
evangelický farář Odstrčil z Klobouk
u Brna. Maminka měla sympati k jeho
církvi a s odstupem doby si uvědomuji,
že zřejmě díky němu uvěřila, že
očekávaný Mesiáš je Ježíš. A byl to
patrně pan farář Odstrčil, který pomohl
zorganizovat můj odjezd do Skotska.
Promarněná
První srpnový den roku 1939 mě moje
příležitost k záchraně
Zakrátko se ale psal rok 1938 a k nám maminka spolu s babičkou odvezly do
Prahy. V paměti mi zůstává výjev, jak
na zámek přijela z Vídně teta Kamila se
svou rodinou. Bylo mi divné, že jsme hledali hotel, kde bychom si mohli
alespoň trochu odpočinout a přečkat
tentokrát u nás zůstává déle než
noc. Nakonec jsme se ocitli v jakémsi
obvykle. Bylo mi sedm let a nechápal
pokojíku, ale já byl ze všeho natolik
jsem ještě souvislost se zabráním
rozrušený, že jsem nedokázal spát. Když
Rakouska Hitlerem. Teď vím, že čekala
už se mi zdálo, že konečně usínám,
na emigrační doklady k vystěhování do
probudily mě, že musíme jet na
Austrálie. Naléhala i na mé rodiče, aby
Wilsonovo nádraží. Bylo mi divné, že je
rovněž odjeli, oni to však odmítli s tím,
tam tolik dalších dětí.
Než jsem se
že v Československu je jejich domov.
vzpamatoval, stál jsem u dveří vagónu
Když dnes držím v ruce „Landing
a maminka mi dávala do rukou nějaké
permit“ s datem 27. července 1939
papíry. Na krku jsem měl zavěšeno
s platností na jeden ok, říkám si, jak by
veliké číslo, ale pořád jsem plně
se asi můj život vyvíjel, kdyby naše
nechápal,
co se děje, ani mluvit jsem
rodina tehdy dokázala všechno opustit,
nemohl.
kdyby matka s nevlastním otcem uvěřili,
Posadili mne do vlaku se dvěma
že nám hrozí smrtelné nebezpečí
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zavazadly, ve kterých byla celá moje
budoucnost. Na nádraží zůstaly
uplakaná maminka a vyděšená babička.
Netušil jsem, že jim dávám naposledy
sbohem. A samozřejmě jsem nemohl
tušit, že je to poslední vlak, který ještě
mohl vyvézt židovské dětiz obsazeného
Československa. Můj bratr Tony zůstal
pro nemoc doma. Měl jet následujícím
vlakem, připraveným k odbavení
na
1. září 1939. Ten však už nikdy nevyjel,
toho dne totž začala druhá světová
válka. On, rodiče, babička a skoro všichni
moji příbuzní zemřeli v koncentračních
táborech.
Ve Skotsku
Do Anglie jsme dorazili lodí. Vlakem
nás pak přesunuli do skotského města
Selkirk. Místní církev tu zřídila domov
pro židovské děti a ve svém časopise
uveřejnila inzerát k přijetíděětdo rodin.
Přihlásila se také slečna Corsonová.
Nedávno přijela z Palesti y, kde byla
učitelkou. Ona a její rodiče se chtěli
postarat o dvě děvčata, která nakonec
nepřijela. Slečna Corsonová se tedy
rozhodla přijmout na zkoušku dva
chlapce. Vybrali mne a Tomáše
Schlesingera. Měli jsme nový domov
a mnohé se změnilo. Slečna Corsonová
neuměla česky, já zase neuměl anglicky.
Brzy jsem však začal zvládat novou řeč,
navštěvoval jsem anglicky mluvící školu,

česky jsem ale postupně zapomínal.
To ale nebylo to hlavní, co mě potkalo.
Dvakrát zachráněný
Rok po mém příjezdu do Skotska
zavítal do naší vesnice známý
evangelista Robert Hudson Pope.
Pořádal velké setkání dět, kde se
zvěstovalo evangelium.
Tam se
zvláštním způsobem dotklo mého
srdce, že Ježíš Kristus je oním dávno
zaslíbeným Mesiášem, který přišel, aby
zemřel za naše hříchy. Nejvíc mě zasáhla
Ježíšova slova: „Nikdo nemůže přijít ke
mně, jestliže ho nepřitáhne můj otec.“
K jedné písni jsem se přidal i já.
Nezapomenu, jak jsem vroucně zpíval:
„Přijď do mého srdce, Pane Ježíši.“
U dveří mi kazatel pověděl slova, která
mě provázejí celý můj život: „Abys
duchovně rostl, musíš denně číst Bibli,
Boží Slovo.“ Poslechl jsem ho. Uplynulo
několik let. Jednoho večera jsem se
vrátl ze setkání mládeže, rozsvííl
lampičku a četl z Bible: „Posvěť mi
všechno prvorozené, co mezi Izraelci
otevírá lůno, ať z lidí či z dobytka. Je to
moje!” (Ex 13,2)
Tehdy jsem pochopil všechny
souvislost. Narodil jsem se jako

prvorozený v židovské rodině. Byl bych
určitě zahynul, kdyby mě nezachránil
Nicholas Winton, obětavý burzovní
makléř, který včas pochopil nebezpečí
nacismu a osud židovských dětí
mu
nebyl lhostejný. Když jsem později slyšel
evangelium a uvěřil v Ježíše, který je
nejen Mesiášem Židů, byl jsem
zachráněn podruhé. Tentokrát nejen
pro pozemský život, ale pro věčnost.
Jako prvorozený syn právem náležím
Bohu, chci mu sloužit a pro něho žít.
Zpět v Čechách
Po ukončení střední školy jsem
vystudoval zdravotní a potom biblickou
školu. S velkou radost jsem jako
misionář
začal pracovat
mezi
domorodci na Filipínách. Tam jsem také
poznal svou ženu Caroline. Svatbu jsme
měli v kostele postaveném uprostřed
džungle. Poté co jsme se přestěhovali
do Ameriky a adoptovali si dvě děti,
narodily se nám další dvě. Dnes máme
deset vnoučat. V Americe jsme dlouhé
roky sloužili hlavně zahraničním
studentům. Po revoluci v roce 1989
jsem se rozhodl vrátitdo Čech, abych
zde učil angličtinu.
Použity materiály BTM

Malý Thomas s maminkou a bratrem

Manželé Graumannovi s dětmi

Exkluzivní rozhovor pro Tabitu s manžely Graumannovými
Interview s Caroline a Thomasem Graumannovými

Interview with Caroline and Thomas Graumann:

Thomas: Vyrůstal jste bez rodičů, lépe řečeno, byl jste o své
rodiče v dětském věku připraven. Neměl jste problém
s pochopením Boží lásky a přijetímBoha jako otce?
Od jednoho do pěti
let jsem vyrůstal se svými rodiči
v babiččině domě. Když mi bylo pět let, rodiče se rozvedli a moje
matka se znovu vdala. Přestěhovali jsme se na zámek v Těšanech
u Brna, kde moji rodiče pracovali jako správci velkostatku. Já
i můj bratr jsme vždy měli chůvy, které se o nás staraly. Rodiče byli
neustále zaneprázdněni a stěží jsme je viděli častěji než u jídla.
Poznal jsem málo z pozemské otcovské lásky a tak mé
porozumění Bohu se nedalo opřít o představu otce pozemského.

Thomas: You grew up without parents or beter to say you
lost both of them in your childhood. This could lead to
difficulti with the re recept and comprehension of God´s
fatherly love. Was it like this or not?
From the age of 1-5 I lived with my parents at grandmother's
house. When I was 5 my parents divorced and my mother
remarried. We moved to the Zamek at Tesany u Brna where my
parents were managers at the Velkostatek. My brother Tony and
I always had nannies to take care of us. My parents were always
busy and we saw littl of either parent except for mealtimes.
I knew little ofany earthly father's love so my understanding of
God was not based on my earthly father's image.

Celá vaše rodina zemřela v koncentračních táborech. Jak
jste se vypořádal s nutnostíodpusstitNěkdy je pro nás těžké
odpustitpodstatně menší křivdy.
Odpuštění je obtížné, ale „Ježíšova krev nás očišťuje od
každého hříchu.“ (1. Janova 1,7) „Bez prolitíkrve není odpuštění.“
(Žid. 9,22) Věděl jsem, že Ježíš zemřel za můj hřích a Bible mě
naučila odpouštět tak, jak bylo odpuštěno mněK. dyž jsem se
modlil a žádal Boha, aby odpustilnacistům za vyvraždění mé
rodiny, Bůh odňal hořkost z mého srdce.

All your family found their death in concentraton camps.
How did you put up with the necessity to forgive? Sometimes
we ﬁnd it diﬃcult to forgive much less injusjustice.
Forgiveness is diﬃcult, but the “Blood of Jesus cleanses from
all sin”. (1John 1,7). “Without the shedding of blood there is no
forgiveness.”(Heb. 9,22). I knew that Jesus died for my sin and
the Bible taught me to forgive as I had been forgiven. When
I prayed and asked God to forgive the Nazis for killing my family,
God took the biterness from my heart.
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Přišli jste do Čech už v pokročilejším věku. Navíc jste se
neusadili v Praze či v jiném velkém městě, ale v malé obci. Byla
tato změna místa i kultury pro Vás velkou překážkou?
Když jsem se rozhodl vrátitdo České republiky, organizace
Vzdělání pro demokracii (Educationfor Democracy) mi přislíbila,
že mě pošle vyučovat angličtinudo školy v Brně (moje rodiště)
nebo někde v okolí. Během záběhového týdne jsem zjistil,že onou
školou je jazyková škola Labyrint v Trutnově. Zatímo jsem tam
učil, dostal jsem nabídku přestěhovat se do Sázavy, ale příležitost
učit angličtinuv Sázavě nepřišla. Během mé účasstv soutěži
v anglickém jazyce v Kolíně byla organizátorka soutěže paní
Literová potěšena, že bych rád učil na základní škole. Umožnila
mi tedy vyučovat v kolínských školách.
Bydlíme na vesnici, protože se raději díváme do zahrady na
stromy než na beton.
Když jsem se vrátil do České republiky, pár věcí mi bylo
povědomých. Mnohé věci byly ale jiné, než jak jsem si je
pamatoval. Bylo smutné, když jsem našel svůj dřívější domov
zanedbaný, zchátralý a v celkovém rozkladu. Po čtyřicetiletech
komunismu procházelo ještě v roce 1993 mnoho věcí procesem
změn. Po zkušenostech života ve ﬁlipínské džungli se ale jevil
život v České republice jako velmi snadný. Je zde tekoucí voda
a záchody.

You came to the Czech Republic at your retiement age.
Moreover, you didn´t setle down in Prague or in any other city,
but in a village. Was it diﬃcult for you to get over this place and
culture change?
When I decided to return to the Czech Republic, an
organizationEduccatiofor Democracy promised to send me to
teach English in a school in, or near Brno, my birth place. During
the week of orientationI discovered that the school was Labarint
Jazykova Skola in Trutnov. While I was teaching at Trutnov I was
invited to move to Sazava, but the opportunitiesto teach English
in Sazava did not materialize. While participating in an nglish
competion in Kolin, Mrs. Literova, who organized this
competition, was surp sed that I would teach in a basic school.
She arranged opportunitiesto teach in Kolin schools. We live in
a village because we like to look out on a garden and trees rather
than cement.
When I returned to the Czech Republic I recognized a few
things. Many things were diﬀerent from what I remembered. It
was sad to ﬁnd my former home neglected and in total disrepair.
Afer 40 years of communism some things in the Czech culture
were stillin the process of change in 1993. Aer living in the
jungles of the Philippines, life in the Czech Republic was much
easier. There is running water and toilets.

Caroline: Navíc jazyková bariéra. Lidé vaší generace
v Čechách většinou anglicky nemluví. Nescházelo Vám
například povídání s kamarádkami u kávy?
I když máme v Čechách pár starších přátel, nepřišli jsme,
abychom poseděli v houpacím křesle a popíjeli čaj. Chtěla jsem
učit dětiv mateřské škole a v 1. třídě základní školy. Naše bytná,
ačkoli nemluví anglicky, zvládá komunikaci s námi za pomocí
posunkové řeči. A tak jsme si popovídali i bez znalostijazyka.

Caroline: Apart from that - a language barrier. Czech people
of your generaton don´t usually speak much English. Do you
miss “coﬀee talks” with your neighbors and friends?
Although we have a few older friends in the Czech Republic,
we did not come to sit in a rocking chair and drink tea. I wanted
to teach children in Kindergarten and 1st class of the basic
school.
Our landlady, although she spoke n o English
communicates well with sign language. So we had good
communicationwithout knowing the language.

Váš muž byl misionář a vychovávali jste 4 děti.Nepřicházely
s otázkami, proč jsou na tom ekonomicky hůř než jiné děti
okolo nich? Jak jste jim to vysvětlila, aby v nich nezůstala jistá
hořkost?
Naše dětise narodily až po našem návratu z Filipín a naše
ekonomická situace byla závislá na výdělku v USA. Když jsme se
snažili dát našim dětem kapesné, náš nejmladší syn Paul řekl:
„Nevadí, mami, my si na kapesné vyděláme sami.“ Myslím, že
v nich nebyla hořkost, ale stěžovali si na ovesnou kaši a sušené
mléko v prášku, které jsme kupovali v padesátilibro ých
(hmotnost) sáčcích. Když jsme byli v obchodě, naše dcera Lynete
se vždy ptala: „Mami, je to ve slevě? Můžeme si to koupit?“.
Vynález second handů pro nás byl velikou pomocí.

Your husband has been a missionary and you brought up
four kids together. Did you ever have to answer their questions
concerning their possibly worse family economic situation
than their peers used to have? Could you manage to explain
this to get rid of any kind of their biterness?
Our children were born afer we came home from the
Philippines and our economic status was due to what we could
earn in the USA. When we tried to give our kids an allowance,
our youngest son, Paul, said, “Never mind, Mom, we'll just earn
our own.” I don't think there was biterness, but there were
complaints about oatmeal and powdered dry milk which we
bought in 50 lb. sacks. When we were in a shop our daughter,
Lynettyewould ask, “Mom is this on sale? Can we buy it?”
Discovery of second-hand stores was a great help.

Jak dětisnášely vaše cestování a stěhování? Jejich vazby
s kamarády se nutně zpřetrhaly, jak na to reagovaly?
Bydleli jsme ve Spojených státech. Američané mají ve zvyku
se často stěhovat. Když jsme se stěhovali z Kalifornie do
Colorada, Lynete mi v slzách řekla: „To není fér. Já musím opusstit
své kamarády a Timmy nemusí, protože žádné nemá.“ Mnohé
americké rodiny se stěhovaly mnohem častěji než my.
Paul poukazuje na to, že když Dana srazilo auto, nepřemýšleli
jsme o tom, že bychom se přestěhovali do méně nebezpečné
ulice, ale když naši mazlíčci (kočka a pes) přišli o život pod koly
auta projíždějícího před naším domem, okamžitě jsme se začali
poohlížet po jiném domově.

How did your kids stand your frequent moving house? Their
friendships had to break up, how did they behave?
We were in the USA. It is an American custom to move
frequently. As we moved from California to Colorado, Lynete
was in tears and said “It's not fair. I have to leave my friends and
Timmy doesn't have any friends to leave.” Many American
families moved much more ofen than we did.
Paul points out that when Dan was injured running into a car
we didn't think about moving to a less dangerous street, but
when our pets (cat and dog) were killed by cars passing our
house, we immediately started to look for another home.
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Oba: Jak překonáváte současnou velkou vzdálenost, která
vás dělí od rodin vašich dětí?
Máme možnost být s rodinou v kontaktu prostřednictvím
e-mailu a skypu. Telefon využíváme jen v případech velké nouze.
Bydlíme s naším prostředním synem Danem a jeho rodinou
v Littl tonu v Coloradu. Dan nám řekl: „Během školního roku mají
dětispoustu domácích úkolů, tak si v Čechách dělejte, co chcete,
ale o prázdninách musíte být doma, aby vnoučata taky poznala
své prarodiče.“ Naše dětinikdy nepoznaly svoje prarodiče. Naše
rodina je výjimečná v tom, že na rozdíl od běžných amerických
rodin jsme všichni bydleli blízko sebe ve státě Colorado, a to až do
nedávné doby, kdy se náš syn Tom, který je stále ještě svobodný,
přestěhoval do Montany.

Both of you: How do you put up with the big distance
between you and the rest of your family?
We have the opportunity to correspond with our family by
email and skype.
We use telephone only in extreme
emergencies. We live with our middle son, Dan and his family in
Littl ton Colorado. Dan told us, “The children have a lot of
homework for school during the school year so you can do
whatever you like in the Czech Republic, but you must be home
for vacationsso your grandchildren get to know their grandparents” Our children never knew their grand-parents. Our
family has been unusual for an American family in that our whole
family has lived close to each other in Colorado, unti a few
months ago when our son Tim, who is stillsingle, moved to the
state of Montana.

Jsou Češi (Češky) v něčem jiní? Překvapilo vás něco po
vašem návratu do Čech?
Češi jsou jiní, ale po celém světě máme přátele, kteří jsou jiní.
V mnohém se cítíme jako poutníci na cestě do nebeského
domova, poutníci, kteří nejsou nikde na tomto světě doma. Stará
píseň to vyjadřuje takto:
„Tento svět, jímž procházím, není mým domovem,
můj poklad leží někde za modrým blankytem.
Můj Spasitel mě z otevřených nebeských bran volá
a já už si na tomto světě nepřipadám doma.“
Česká rodina je velice uzavřená. Dveře českých domácností
jsou vždy zamčeny. Na rozdíl od domů Filipínců, jejichž domovy
jsou doširoka otevřené. Zejména na území jednoho kmene
nejsou třeba žádná okna a dveře, někdy je tam
pouze jedna zeď, kterou lze posouvat podle toho,
odkud přichází vítr a slunce.

Do you ﬁnd the Czechs very diﬀerent from you? If yes, in
what way? Did anything surprise you afer your return to the
CZR?
Czechs are diﬀerent, but around the world we have friends
who are diﬀerent. We feel very much as pilgrims on the way to
our heavenly home, who are not at home anywhere in this world.
The old song puts it like this:
”This world is not my home, I'm just a passing through
My treasure is laid up, somewhere beyond the blue
My Savior's calling me, from heaven's open door
And I don't feel at home in this world any more.”
The Czech family is very private. Doors are always locked in
contrast to Filipino houses which are wide open. Especially in the
tribal areas there may be no doors or windows
and sometimesonly one wall which can be moved
to the side from which there is wind or sun.
Which period of your life do you consider to
be the most painful?
Probably the most painful timein my life, I was
not aware of the pain.
While we were living in California and I was
raising support to return to the Philippines as
a missionary I had a viral infectionin the back of
my brain. My doctor wanted to register me as a
total invalid but afer prayer with my pastor I was
sure God was going to heal me. It took a lot longer
than I thought it would. While Caroline worked
evening shiftin a hospital a 13 year old girl played
with the children and put them to bed. If Paul
(6 months old) woke up I could pick him up, rock
him, but my movements were so jerky that I woke
him up trying to lay him back in his cot. I could call
a neighbor who would come and put him back to
bed.

Co považujete ve svém společném životě za
nejtěžší období?
Patrně to bude období, kdy jsem žádnou bolest
necítil.Když jsme bydleli v Kalifornii a sháněl jsem
peníze k misijnímu návratu na Filipíny, nakazil jsem
se virovou mozkovou infekcí.M ůj lékař mě chtěl
zaevidovat jako úplného invalidu, ale po modlitbě
s mým pastorem jsem si byl jistý, že se mě Bůh
chystá uzdravit. Trvalo to mnohem déle, než jsem si
myslel. Když Caroline měla noční směnu
v nemocnici, naše třináctil té děvče si hrálo s dětmi
a dávalo je spát. Když se šestiměsíční aul vzbudil,
zvládl jsem ho vzít, pohoupat ho, ale mé pohyby
byly tak trhané, že jsem ho vzbudil, jak jsem se ho
snažil uložit zpět do postýlky. Zavolal jsem souseda,
který přišel a vrátilho zpět do postele.

Které období pro vás bylo naopak
nejradostnější?
Nejpožehnanější
období našeho života
prožívám v posledních několika letech. Příležitost
chodit od školy ke škole, od města
k městu
a vyprávět svůj příběh s názvem „Dvakrát
zachráněné dítě“ je zlatým hřebem mého života.
Jsem velmi vděčný za příležitostii sílu, kterou mi
Pán dává.

On the other hand, which one was the most
blessed?
The most blessed timein our life have been the
last few years. The opportunities
to go from
school to school, from town to town and tell my
story with the title“Twice Rescued Child” is the
high point of my whole life. I am very thankful for
the opportunitiesand the strength the Lord gives.
Rozhovor a překlad M. Krumphanzlová
16

Bůh zavlažil Izrael
Izrael hlásí: vody je dost!
Mojmír Kalus
Zatímco velké části Evropy včetně Česka
sužuje sucho, Izrael má za sebou už
druhou srážkově nadprůměrnou zimu.
Modlitby za déšť mají u Židů staletou
tradici a v moderním Izraeli sleduje stav
vody každý, bez ohledu na svou
náboženskou orientaci. Hlavním
ukazatelem je hladina vody
v Galilejském jezeře, které je největší
zásobárnou pitné vody v Izraeli.
Momentální stav lze sledovat například
na stránkách forecast.israelinfo.co.il/kineret.
Protože v létě neprší, rozhodující je
množství srážek v zimním období. Obě
poslední zimy byly nejen srážkové
bohaté, ale trvaly také déle než
obvykle. Výsledkem toho je, že hladina
Kinneretu dosáhla letos koncem dubna
maxima, které bylo jen několik
centimetrů pod tzv. horní červenou
čarou stanovenou na 208,8 metru pod
hladinou moře. Při dosažení této
hladiny se otevírají stavidla přehrady
Degania a přebytečná voda se vypouští
do Jordánu, jinak by hrozilo zaplavení
břehů.
Podle deníku Times of Israel je tak

hladina Galilejského jezera nejvýše za
posledních dvacet let. Přestože Izrael už
není na tomto vodním zdroji tak životně
závislý jako dříve, protože 60% pitné
vody získává odsolováním vody
mořské, je plný Kinneret důvodem
k velké radosti. I sekulární Židé mluví
o zázraku a věřící Židé i křesťané vidí
v letošním hojném dešti vyslyšené
modlitby.

… neboť vyleji vody na žíznivého
a bystřiny na suchou zemi; vyleji
svého Ducha na tvé potomstvo,
své požehnání na tvé potomky.
A budou vzcházet mezi trávou
jako topoly u tekoucí vody. Tento
řekne: Jsem Hospodinův. Tento
napíše na svou ruku: Hospodinův
a jako titul si dá jméno Izrael.
Izajáš 44:1 (CSP)
Z návštěvy Izraele
Olina Koláčková
Skupina českých dobrovolníků byla
pomáhat v Domě modliteb
v Jeruzalémě. Ocitli se v Izraeli v době
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začínající koronavirové krize, ale
i v době, kdy na Izrael padal déšť.
Z dopisu jedné účastnice vybíráme:
Na neděli (15. 3.) byl původně naplánován výlet na jih (Masada, Ejn Gedi,
Mrtvé moře). Bohužel kvůli dešťům
a hrozícím bleskovým povodním tam
uzavřeli silnice, takže jsme museli
změnit plány a vyrazili na sever do
Galileje, a sice oklikou, protože
palestinská území nebylo možno projet.
Viděli jsme Genezaretské jezero plné
vody, vykopávky v Kafarnaum, Yardenit
u Jordánu. Všude téměř liduprázdno.
Velmi málo turistů, my co jsme tam už
dříve byli a museli jít tehdy s davy, jsme
teď jen koukali, jak to bylo zvláštní. Díky
dešťům byla cesta lemovaná netypicky
zelenou krajinou, kvetoucími sasankami a spoustou dalších květin. Jedna
zastávka byla spojená i s návštěvou
kavárny a přilehlého supermarketu.
Zde na rozdíl od opuštěných turistických center panovala horečná nákupní
hysterie. Fronta před obchodem, plné
košíky, lidé parkovali, kde se dalo.
Přiznám se, že jsem dovnitř ani nešla.
(…)

Ilustrační foto

TABITA DĚTEM

Říkali jí Amma
Saša Štěpánovský

Zkoušely jste se, děti, za něco modlit?
Pán Ježíš k tomu své přátele vybízel.
Říkal jim: „Proste a bude vám dáno,
tlučte a bude vám otevřeno, hledejte
a naleznete.“ Co když se však nevyplní
to, za co prosíme? Někdy to může být
tím, že si necháme v srdíčku něco
špatného. A je potřeba Pánu Ježíši vše
říci a omluvit se. Jindy se nic nestane,
protože Bůh nám nedává věci, které by
nám mohly ublížit. Někdy nám Bůh říká
„počkej, teď ještě není vhodný čas.“
A jindy vůbec nevíme, proč nepřichází
žádná odpověď.
Povím vám příběh. V jedné zemi žilo
děvčátko, které se jmenovalo Amy
Carmaichaelová. Milovala barvu moře
a ráda se dívala do očí své maminky,
které byly krásně modré jako mořská
hladina. Amy měla však oči hnědé a to ji
trápilo. Již jako malá holčička si všimla,
že rodiče se na konci dne spolu modlí
a s důvěrou se obracejí k Pánu Bohu. A
tak se rozhodla, že se pomodlí, aby
měla modré oči. „Pane Ježíši, prosím tě,
ať mám stejně modré oči jako moje

maminka“, zašeptala večer svou
dětskou modlitbu. Ráno běžela plná
očekávání k zrcadlu a ke svému velkému
zklamání zjistila, že má oči stále hnědé.
Když přišla maminka a viděla, jak se jí po
tvářích kutálejí veliké slzy, ptala se, co se
stalo. Amy vysvětlila své zklamání
a maminka tehdy řekla: „Amy, když nám
Pán Bůh řekne NE, tak je to také
odpověď.“
Uběhlo mnoho let, Amy vyrostla a na
celou záležitost zapomněla.
Vystudovala a rozhodla se odcestovat
do daleké země za mořem, která se
jmenuje Indie, aby tam pomáhala
chudým a nemocným lidem. Jednoho
dne tam spatřila malé vyděšené děti,
které doprovázely vůz vezoucí ošklivou
sochu do velikého domu. Amy netušila,
co je to za děti a proč tam musejí jít.
Nikdo jí na to neuměl nebo nechtěl
odpovědět. Celá záležitost jí však
nedala spát a moc si přála těmto dětem
pomoci.
Přestrojila se tedy za indickou ženu.
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Protože Indové mají tmavou pleť,
potřela si kávovou sedlinou tváře
a ruce, aby nebylo poznat, že je cizinka.
Jinak by ji do toho tajemného domu
nevpustili. Když ji uviděly její kamarádky, užasle řekly: “Amy, ty vypadáš, jako
by ses tady narodila. Ještě, že máš
hnědé oči, takto nikdo nepozná, že nejsi
místní.“ Amy si v tu chvíli vzpomněla, že
když byla malá holčička, prosila Ježíše
o modré oči. A teď mu děkovala, že ji
stvořil hnědookou a nevyslyšel dětskou
modlitbu za oči modré. V přestrojení
Amy zjistila, že malým vystrašeným
dětem se v tajemném domě nedaří
vůbec dobře. Byly tam bez rodičů
a musely tvrdě pracovat. Amy si je vzala
k sobě a se svými přáteli pro ně
vybudovala domov. Místní lidé si jí pro
její lásku a práci vážili a začali ji přezdívat Amma, což znamená „maminka“.
Je to velký dar a výsada Božích dětí, že
se můžeme modlit skrze Ježíše
k nebeskému Otci. A když se věci nedějí
podle našich představ, nevzdávejme se,
ale důvěřujme Bohu.

CESTOMÁNIE

Prachovské skály

Toulky českou krajinou
Petr Plaňanský
Pandemie, která nečekaně zasáhla (a do
jisté míry i zastavila) celý svět včetně naší
země, patrně znemožní o letních
dovolených vycestovat do zahraničí.
Možná je to dobře, konečně máme totiž
dost času poznávat vlastní zemi a její až
marnotratnou krásu a také nesmírně
bohatou historii. Připravil jsem pro vás
dva „horké“ tipy, kam se vypravit na
jednodenní či vícedenní pobyty. Oba
potvrzují slova naší hymny: „…zemský
ráj to na pohled…“ A pokud si myslíte,
že místa dobře znáte z jedné návštěvy,
nedejte se mýlit – budete překvapeni,
kolik nových zákoutí objevíte i tam, kde
jste byli dokonce už několikrát!
Český ráj
nejsou jenom neznámější Prachovské
skály, nýbrž rozsáhlá malebná oblast

ohraničená Mnichovým Hradištěm,
Turnovem, Rovenskem pod Troskami,
Jičínem a Sobotkou, která leží ve třech
krajích – Středočeském, Libereckém
a Královéhradeckém.
Najdete zde skalní města, voňavé lesy,
zříceniny, hrady, zámky, muzea,
bohatou lidovou architekturu, rybníky
vhodné na koupání, rozhledny či
sportoviště. V oblasti je řada penzionů
a ubytovacích zařízení a restaurace
i hospody zde vaří vesměs dobře.

Zámek v Mnichově Hradišti kdysi patřil
Václavu Budovcovi z Budova, světské
hlavě Jednoty bratrské v Čechách,
později jej konfiskoval Albrecht
z Valdštejna. Východním směrem leží
pískovcový masiv Mužský-Příhrazy, což

Výše zmíněná města mají svou
pohnutou historii, nezaměnitelnou
atmosféru a zvláště jejich historické
části stojí za návštěvu.
Oblast zahrnuje řadu dalších měst
a vesnic, které nabízejí netušenou krásu
lidové architektury.
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je bludiště skalních bloků zasazených
mezi zalesněné pahorky. Narazíte zde
na skalní města – patrně nejzajímavější

částí je Skalní průchod nedaleko Krásné

u břehů Jizery objevit kouzlo Dlaskova
statku.
Jižně od Turnova se nachází hrad
Valdštejn a Valdštejnská Kalvárie

leží na nepřehlédnutelném samostatném kopci jižně od Turnova. Na
vrcholku kopce stojí udržovaná kaple
sv. Anny, od níž je nádherný rozhled do
širokého okolí.
Rovensko pod Troskami je známé
zejména díky zvonici s obrácenými
zvony (tzv. rebelantské zvony) a na
dohled ležící Trosky – zřícenina kdysi

vyhlídky, zříceniny skalních hrádků
i příbytků – Drábské světničky,

mohutného hradu a zámek Hrubá
Skála. Severně od Rovenska jsou pak ve

Kramolna či Hynšta, ale také na
pozůstatky hradu Valečova.
V Turnově stojí za návštěvu Muzeum
Českého ráje, kde je k vidění rozsáhlá
sbírka minerálů a polodrahokamů,
které se na našem území nacházejí.
V péči muzea je i náš největší obraz
„Pobití Sasíků pod Hrubou Skálou“, na
kterém se podílela hned celá řada
významných českých malířů. Na okraji
města se nachází malebný zámek
Hrubý Rohozec. V Dolánkách můžete

a také Kopicův statek, který proslavila
zejména lidová tvorba: reliéfy na
skalních blocích v okolí statku.
Pozoruhodná je i vesnice Vyskeř, která

stejnojmenných skalách Klokočské
průchody, známé jeskyní Amerikou

a zříceninou hradu Rotštejn.

20

Jičín, město pohádek, s jeho loupežnickým patronem Rumcajsem není třeba
příliš představovat. Jeho Zámecké
náměstí patří k nejkrásnějším v naší
zemi. Za návštěvu stojí nejen zámek či
Valdická brána, ale třeba i lipová alej,

která vás dovede k obnovované
Valdštejnské lodžii. Nad ní se na bývalé
sopce Zebín nachází kaplička, od které
je nádherný kruhový rozhled po okolí
Jičína.

Sobotka má též poměrně zachovalé
hlavní náměstí a nedaleko se nachází
j a k k r u h o v ý l o v e c k ý zá m e č e k
Humprecht, tak patrně nejzachovalejší
hrad oblasti Kost.

Valečov v zimní bouři
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Pozvání na Českomoravskou vrchovinu
Marie Macková
Letošní dovolené budou ve znamení
tuzemských cest. Nepojedeme daleko,
zato se můžeme ponořit hluboko do
poznání krásy naší země. Však to
nebude poprvé a vůbec to není žádné
neštěstí.
Když za druhé světové války měli lidé
omezený přístup k pobytu v zahraničí,
rekreovala se česká inteligence
v domácích podnájmech na Českomoravské vrchovině. Tito lidé uměli ocenit
prostou a neokázalou krásu kraje.
Neprofrčeli krajinou na rychlých kolech.
Přírodou chodili pěšky a tak ji uměli více
vychutnat. Moji prarodiče v roce 1939
dostavěli vilku, penzionek. A tak se
setkávali se spoustou zajímavých lidí,
jako byl např. divadelní a filmový režisér
Karel Dostal, architekt doc. Ladislav
Žák, který svým zájmem o soužití
člověka s krajinou předběhl svou dobu.
Tito a další hosté ovlivňovali vnímání
světa nejen mých prarodičů, mé
maminky, ale i náš. Vznikla dlouholetá

přátelství, z nichž některá pokračují
napříč generacemi.
Zkuste se tedy touto zkušeností
inspirovat a vydejte se do krajiny, která
je sama o sobě výtvarným dílem
a mnohé výtvarníky inspirovala.
Nebudu sem dávat odkazy na webové
stránky. Ti, kdo mají zájem, najdou si, co
potřebují. Připomenu jen některá
jména a místa: Antonín Chittussi
( C h i tt u s s i h o ú d o l í Ro n o v n a d
Doubravou), Antonín Slavíček (Kameničky, Hlinsko), Jan Štursa (Nové Město
na Moravě). Působí zde i řada současných výtvarníků.
V mnoha obcích a městečkách Českomoravské vrchoviny najdete malé
i větší galerie a muzea. Lze dobře spojit
pobyt v přírodě, turistiku, kulturní
zážitky i poznávání. Možná získáte nové
přátele, možná se stanete inspirativními pro své hostitele. Přeji pěknou
dovolenou.
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Ale jeden tip na výlet na ČM vrchovině
pro vás přece jen mám – na výlet
s Karkulkou.
Na výletě s Červenou karkulkou
Ráda bych vám popsala
méně známá místa
Žďárských vrchů. Vydala
jsem se po stopách
Červené karkulky z obce
Ve l k á L o s e n i c e d o
vesničky Račín. Karkulka
měla dojít do chaloupky k
račínské babičce. Nesla jí v košíčku
bábovku a víno. Přestože naším
průvodcem je holčička v červené
čepičce, pro nás je důležitá barva žlutá,
to je barva turistické značky. Spolehlivě
nás dovede až na Račín. Proč na Račín
a ne do Račína? Protože téměř celou
cestu půjdeme do kopce. Napadlo mě:
„Chudák Karkulka s tím těžkým
košíčkem“.

Ještě ve vsi minula Karkulka kostel
sv. Jakuba Staršího. Za zmínku stojí, že
základní kostel byl založen již ve
12. století místními horníky, protože se
v okolí těžila železná ruda. K zajímavosti
tohoto místa patří i malá kostnice
z 18. století. Jsou zde uloženy ostatky
mladých vojáků, kteří nepřežili
smutnou válku o rakouské dědictví. Pro
Karkulku však bylo důležité, že svatý
Jakub Starší je ochránce poutníků
a nemusela se tedy ničeho bát.
Prošla vesnicí, vyšla kolem místního
hřbitova na kopeček a otevřela se jí
cesta loukami a poli mezi dvěma
rybníky, Rotajchem a Vránou. Po pravé
ruce měla zalesněný vrch jménem
Peperek. Karkulka nepotřebovala
vědět, že je na Peperku chráněná
krajinná oblast se suťovými lesy
a květnými bučinami, protože šla pořád
po cestě. Kdyby se zvědavý poutník
přece jen na Peperek vydal, nechť
prosím opatrně našlapuje na mechové
porosty, netrhá květiny, nevydloubává
semenáčky rostlin a neruší jezevce,
který se tu také může vyskytovat.
Za rybníky se cesta prohloubila do
úvozu a po stranách rostly voňavé
maliny. Karkulka si zobla, ale nezdržovala se, věděla, že cesta je ještě dlouhá, že
musí vstoupit do lesa, projít kolem
rezervoáru na vodu, kolem cesty
vedoucí na Rychtářovy skály a pak si
trochu odpočinout u studánky. Lesní
studánka tu ve volném prameni nabízí
výborné osvěžení. Pak honem dolů

z kopce. Dole pod cestou podtéká potok
Nížkovka , ale všichni mu zde říkají
Pstružák, protéká totiž nedalekým
Pstruhovým rybníkem. Karkulka by se
byla ráda smočila, ale věděla, že ji čeká
pořádné stoupání a nechtěla se
zdržovat. Když došla na křižovatku
U Vápenice, potřebovala si vydechnout.
Utrhla si pár borůvek, sedla si do trávy.
A tady na té křižovatce ji potkal Vlk.
Začal Karkulku lákat kousek dál do lesa
na spoustu velkých borůvek a ve
smrčině ji zavedl ke krásnému hříbku.
Není divu, že se Karkulka zdržela. Sotva
zašla do smrčiny, Vlk zmizel.
Karkulka občerstvená borůvkami
přidala do košíku krásného hříbka a šla
stinnou cestou mezi vysokými modříny,
po staru se tu říkalo Ve verpánech. Pak
už ji čekalo jen kratší stoupání a byla
u babičky. Bylo jí divné, že je branka
dokořán a dveře od chalupy taky. Na
dveřích uviděla blátivou ťápotu. Vešla
dovnitř, babička seděla na židli a Vlk
před ní a upřeně na ni koukal. Karkulka
oběhla stůl, přitulila se k babičce
a chtěla vyndat věci z košíku, když Vlk
začal cenit zuby a vrčet. Jakmile se
některá z žen pohnula, vrčení se ještě
vystupňovalo. Naštěstí šel kolem hajný
z nedaleké hájovny. Než si řekneme, jak
to s babičkou a Karkulkou dopadlo,
bude dobré vědět, že to nebyla ledajaká
hájovna. V závěru druhé světové války
sehrál místní hajný důležitou roli, kdy
svými diplomatickými schopnostmi
pomohl uchránit obec před těžkým
masakrem. Před hájovnou stojí
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dokonce památník partyzánského hnutí
té doby.
Ale zpátky do chaloupky. „Vlku, styď
se!“ vykřikl hajný. A co myslíte, že udělal
Vlk? Stáhl ocas, sklonil hlavu a utekl do
hájovny do boudy. On totiž Vlk byl úplně
obyčejný voříšek, kterého hajný našel
uvázaného v lese a dal mu jméno Vlk.
Netušil, že se právě tenhle Vlk voříšek
potká s pravou Červenou karkulkou.
A proč vrčel na babičku? Inu žárlil, chtěl
si hrát s Karkulkou, ale byl popleta
a místo hraní ji vylekal.
Babička s Karkulkou a s hajným se
radovali, že to nakonec dobře dopadlo.
Babička sáhla do šuplíčku, vytáhla
peněženku a povídá: „Dnes si dojdeme
k Leopoldům na Richarda a Karkulce
koupíme dobrou domácí malinovou
limonádu.“ Abyste rozuměli, Richard je
pivo z místního malého pivovaru.
Karkulka byla moc ráda. Hopsala po
cestě kolem žulového kříže až k rybníku
Jordán, kde si vylezla na raka. Ne na
živého, ti už tu dávno nejsou, ale na
sochu, kterou tady postavil sochař
Olšiak. V hotelu Leopold si pohrála
v herně a na hřišti, protože tohle je
hotel, který má děti rád.
Jelikož se už stmívalo, babička vedla
Karkulku na blízkou zastávku. A světe,
div se! Na zastávce seděl Vlk a dával
Karkulce pac. Nakonec babička posadila
Karkulku do autobusu a poslala ji domů
do Velké Losenice. Babička se vrátila do
chaloupky, hajný do hájovny a Vlk do
boudy.

Foťte!
Tomáš Horák, fotograf

Když jsem byl coby fotograf osloven
redakcí, abych napsal do Tabity nějaké
užitečné rady na prázdninové či
dovolenkové fotografování, věděl jsem,
že to nebude tak docela jednoduché.
Rady typu „když fotografuješ, měj vždy
slunce za zády“ nebo „nastav si správný
čas a clonu“, „dobře zaostři“ či „zvol
vždy vhodnou kompozici“ už dneska
příliš nefrčí. Respektive není často na
škodu tato pravidla občas porušit,
naopak výsledek pak může být daleko
zajímavější! Nejsem samozřejmě
zastáncem porušování pravidel, ale ve
fotografování jde primárně o zachycení
pocitu, nálady, kterou nám má
fotografie i po mnoha letech opět
„navodit“, jakmile si vezmeme do ruky
staré album a listujeme třeba ve svém

dětství. Znáte ty příjemné pocity, které
vám vyvstanou, když se díváte na své
fotky z Vánoc, z dovolených s rodiči či
jiných chvil, které si jejich prostřednictvím občas rádi připomenete? A v tom
je právě kouzlo, smysl a hodnota
fotografie. A jistě pak rádi přivřete očko
i nad trochu neostrým snímkem,
useknutou hlavou (tedy jen trochu!) či
hůře zvolenou kompozicí.
Před mnoha lety jsem měl zajímavý
rozhovor s jedním místním lékařem,
který byl zároveň mým zákazníkem.
Řekl mi totiž během rozhovoru jednu
zajímavou věc: „Víte, co bych udělal,
kdyby u nás hořelo? Snažil bych se
zachránit svá alba s fotografiemi!“
Rozhodně nepochybuji, že by v první
řadě zachraňoval své blízké, ovšem
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celkem jasně mi dal najevo, jak
obrovskou cenu pro něj mají vzpomínky
na fotografiích zachycené.
Když budete mít správnou motivaci,
pak budete fotografovat s nadšením a
touhou vytvořit a zachovat si vzpomínku na daný okamžik. A v dnešní době je
celá řada možností, jak toho lze
dosáhnout. Můžete fotografovat jak
kvalitní digitální zrcadlovkou, tak i
digitálním kompaktem, mobilním
telefonem a znám i teenagery, kteří se
vrací ke klasickému fotografování na
film.
Když snímek vytvoříte, můžete si ho
poté upravovat v počítači, zhotovit
v papírové formě a dát do alba nebo jej
uchovávat v elektronické podobě ve
svém PC. Nezapomínejte však, že

taková povedená fotka udělá vašim
rodičům či prarodičům radost, když ji
budou mít pověšenou doma na zdi,
nikoliv když jim ji letmo ukážete ve
svém notebooku či mobilu.

fotky rozmazané a že to chcete jinak.
Nebo že naopak chcete mít obličej ostrý
a pozadí rozmazané. Jak na to? Nebo si
chcete něco přiblížit nebo vyfotit
broučka z blízka? Noční snímky,
portréty, protisvětlo - jak na to? Jak
fotku ještě vylepšit či opravit? Mám pro
vás dobrou zprávu. Všechno už dnes
přeci najdete na internetu nebo
v knihách. A věřte mi, že až toto
zvládnete, pak vás fotografování teprve
začne bavit!

Výhodou dnešní doby je možnost
pořízený snímek ihned vidět na displeji
svého mobilu či fotoaparátu. Nejste již
také limitováni délkou filmu, a tak moje
první rada zní „foťte a foťte….“ Vím ze
své zkušenosti, že se tím člověk občas
stává svému okolí otravným, ovšem až
se pak za nějaký čas sesedne rodina nad
vybranými záběry, bude vám náhle
odpuštěno a možná sem tam někdo
utrousí i tu pochvalu. Myslím, že to za to
stojí.
Druhá rada zní, buďte vynalézaví.
Znamená to, že budete ochotni před
zmáčknutím spouště trochu přemýšlet,
zkrátka buďte kreativní, experimentujte! Foťte z podhledu, z nadhledu,
dělejte detaily nebo naopak zachyťte
celek s vypovídajícím prostředím,
vymýšlejte kompozice, zvedněte
zadeček a jeden snímek zprava, pak
zleva, zkuste profil, foťte po světle
i v protisvětle. Budete sice zase potom
trávit čas u svého počítače, avšak jistě

A na závěr mé skromné doporučení –
FOŤTE! Momenty, které zachytíte, se už
nebudou nikdy opakovat. A vzpomínky
ve vašem albu potěší nejenom vás, ale
zůstanou tu jako svědectví i pro vaše
děti a vnoučata.
vyberete z takového množství pár
zajímavých snímků ke konečnému
zpracování. Navíc se tím budete učit –
jak příště ano, jak zase nikdy. Bude vás
to bavit víc a víc a zdokonalíte se.
Třetí rada vychází z předchozích dvou.
Vzdělávejte se! Nezní to sice moc
lákavě, ale když si fotografování
oblíbíte, bez toho to úplně nepůjde.
Zjistíte totiž, že třeba máte některé
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Nakonec si dovolím pro inspiraci přiložit
několik svých fotografií z naší loňské
dovolené v Irsku.
Přeji vám krásnou dovolenou a s ní
i spoustu nádherných zážitků zachycených na vašich fotografiích!

RECEPTÁRIUM

Vaříme neobvykle
Troufnete si zkusit v kuchyni něco nového?
Dnes vám přinášíme několik neobvyklých, ale vyzkoušených receptů.
Michaela Šťastná
Kokosová polévka s celerem:

Pohankovo banánové sušenky:

Zeleninové muffiny ze "zbytků":

půlka celeru
tři velká rajčata
čtyři brambory
plechovka kokosového mléka
150g arašídového másla
1l vývaru

100g ovesných vloček
100g pohankové mouky
100g mletého kokosu
2 lžíce medu nebo kukuřičného sirupu
1 čajová lžička jedlé sody
100g rozpuštěného másla
1 vejce
2 měkké banány

2 vejce
půl hrnku až hrnek mléka (podle
ingrediencí, které zvolíme)
1 lžička prášku do pečiva
4 lžíce pohankové mouky (můžeme
použít i celozrnnou špaldovou)
K tomu, co najdeme doma – např.:
3 plátky sýra (nejradši používám
čedar, hodí se i mozzarela nebo půlka
hermelínu)
3 plátky šunky
4 cherry rajčátka
půlka červené papriky
1
bylinky (petrželka, pažitka, oregano)
pár sušených rajčat
hrstka špenátu (pokud máme
zmražený, dvě kostky)
čtvrt nastrouhané malé cukety
lžíce kukuřice nebo hrášku
slanina

Do vývaru dáme celer, rajčata
a brambory na kostičky, povaříme.
Na závěr přidáme kokosové mléko
a arašídové máslo. Osolíme podle
chuti.

Vločky umeleme v mixéru. V míse
zpracujeme všechny suroviny do
řidšího těsta. Na plech pokládáme
lžicí placičky. Pečeme 17 minut na
170°. Sušenky jsou poměrně měkké,
vhodné i pro malé děti.

Vejce, mouku, prášek do pečiva
a mléko umixujeme do hladkého těsta.
Přidáme zvolené suroviny podle chuti
a bylinky, osolíme. Většinou vybírám
tři až čtyři uvedené suroviny.
Výsledné těsto by mělo být o něco
hustší než těsto na palačinky. Pečeme
ve formě na muffiny v troubě na 180°
cca 25 minut nebo v muffinovači.
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Dýchání
Štěpánka Halamová

Každý ví, že bránice je sval, díky
kterému dýcháme. Mnoho z nás už asi
neví, že bránice je jeden z důležitých
pomocníků pro stabilizaci trupu.
Bohužel tuto funkci bránice dnes
mnoho z nás nemá správně aktivní.
„Nedivím se, že si mnoho lidí myslí, že
tebou vedené cvičení je nuda. Dvacet
minut tady ležím a dýchám,“ řekl mi
minulý týden manžel, který začal mít
větší bolesti zad při chůzi a při vstávání
ze sedu do stoje. „Protože na nic víc
zatím nemáš,“ odpověděla jsem mu.
Tím bych vlastně mohla skončit tento
článek, protože je v této konverzaci
obsaženo všechno. Dokud neumíme
správně aktivovat dech a střed těla,
můžeme cvičit břicho, makat v posilovně, ale naše bránice nás „nepodrží“. Po
šesti dnech se můj manžel naučil
stabilizovat trup a bolesti zad ho
opouští. Závěr: „Nuda se vyplatí!“
Pro mě je to dobrodružství - učit
někoho dýchat, vymýšlet stále více
způsobů, jak klienty ke správnému
dechu navést, jak si dech procítit, prožít
a vnímat ho. Naučit je to tak efektivně,
aby jim fungoval v běžném životě, při
sportu a jinde.

Pro správnou stabilizační funkci bránice
potřebujeme mít napřímení trupu,
abychom měli bránici s pánevním dnem
v rovnoběžném postavení. Různého
nastavení bránice a pánve vůči sobě se
využívá pro prodýchání různých částí
trupu. Například při skoliotickém držení
těla – vybočení páteře vpravo či vlevo –
vytlačí bránice břišní orgány do jedné
strany. Ve větším prohnutí beder
směrem vpřed při nádechu tlačí bránice
břišní orgány vpřed, vypoulí se břicho
a zvětší se napětí v bedrech. Naopak
ohnutá záda v bedrech směrem vzad
nám vytváří tlak zevnitř na bederní část
páteře. Proto je dnes za velikou chybu
považováno tlačit bedra při posilování
břicha vleže na zádech do země.
V žádném z těchto příkladů nedojde ke
správnému zapojení středu těla a při
každém nádechu si ničíme držení těla
a páteř.
Zapamatujte si: základem pro správnou
aktivaci středu těla a efektivní využití
bránice pro stabilizaci trupu při všem,
co dělám, je NAPŘÍMENÍ těla v neutrální pozici.
Naučit se správně dýchat, používat

Vysvětlit ostatním, jak vypadá a kde se
nachází bránice a popsat její vliv na
držení těla při pohybu, mi přijde stejné,
jako když vysvětlujeme ostatním vliv
Ducha Svatého v našich životech.
Bránici můžeme nahmatat jen při jejích
úponech na žebrech. Nemůžeme ji
spatřit, ani si na ni sáhnout jako
například na biceps na paži. Nachází se
mezi hrudní a břišní dutinou. Upíná se
na hrudní kost, žebra a bederní část
páteře. Můžeme si ji představit jako
píst, který je pod plícemi nad břišními
orgány.
Při správném nádechu bránice jede
dolů proti pánevnímu dnu, stlačuje
břišní orgány. Jakmile se opře o břišní
orgány a dále nemůže, rozpíná se do
všech stran – vpřed, vzad a do obou
stran. Proti ní je aktivní pánevní dno.
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bránici pro dech, rozhýbat hrudník
vyžaduje trpělivost a čas. Nebojte se, že
trénink správného dýchání nebude
vidět – bude. Sice budeme pracovat na
„neviditelném“ svalu, ale všichni to
uvidí na zlepšení držení našeho těla.
CVIKY NA PROCÍTĚNÍ BRÁNICE
A SPRÁVNÉHO ROZDÝCHÁNÍ:
1. procítění bránice: přiložte si v sedě,
ve stoji nebo vleže dlaně na rozhraní
hrudní kosti a břicha a udělejte
mašinku, jak syčí – š š š š – ne souvislé
ššššš, ale š š š š š š. Pod rukou ucítíte
nadskakování a pohyb – bránice:) Máte
ji. Skvělé!
2. vnímání dechu a kam mi jde – vleže
na břiše položíme jednu ruku na pupík
a druhou ruku na hrudník. Vnímám,
kam jde dech v nádechu, zda se mi
zvedá břicho, hrudník, prohýbám se
více v páteři nebo ji mám stále stejně
opřenou o zem; zda zvedám ramena,
vnímám délku dechu, intenzitu a plnost
výdechu i nádechu.

3. Leh na břiše, ruce pohodlně pod
hlavu a vnímat dech do bederní části
páteře a zadních částí spodních žeber.
Do této oblasti z mé zkušenosti máme
největší problémy se nadechnout.
Vnímejte bederní část páteře, jak se
s nádechem zvedá nahoru a s výdechem klesá dolů k podložce.
4. Pro zapojení šikmých břišních svalů,
které máme od žeber směrem k pupíku
(stejná pozice rukou jako v bodě 1) s výdech dělám ssss nebo šššš – díky
tomu se mi rozpohybuje více hrudník,
více vydechnu a výdech lépe vnímám.

Potom ucítíte, že se lépe nadechnete.
5. Pro aktivaci nitrobřišního tlaku: leh
na zádech, palce od ruky si umístím
mezi pánví a hrudníkem v boční straně
trupu, lehce je zatlačím – s výdechem se
zasmějte a vnímejte, jak břišní svaly
zatlačí do palců v bočních stranách
trupu. Místo smíchu může někomu více
fungovat lehké zakašlání. Mně osobně
nejlépe funguje legrační pomůcka –
zaktivuji pánevní dno a představím si,
že chci prdnout. Všechny tyto pomůcky
jsou pro navedení a procítění, jak naše
tělo samo zapojí stabilizaci trupu.
Poté: 6. Aktivní zapojení nitrobřišního
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tlaku: stejná pozice jako v bodě 5.
Jediný rozdíl je, že s aktivním pánevním
dnem - stahem, který chvilku držím, se
správně nadechnu pomocí bránice
a břišní svaly mi vytlačí palce, které jsou
v bočních stranách trupu. S nádechem
budeme cítit, že palce jdou více do
šířky, s výdechem se v této oblasti
zúžíme, ale tlak se snažíme uchovat.
Závěrem bych všem chtěla z celého
srdce připomenout naléhavost naučit
se správně dýchat pro zdraví našich zad,
kloubů, pro vytvoření nitrobřišního
tlaku. Není to nuda, je to nutnost.

KNIHKUPECTVÍ
HANY
PINKNEROVÉ

Oáza pokoje uprostřed rušného
města nabízí vytříbený výběr
literatury duchovní, beletrie
a krásných dětských knih.
Na našich facebookových stránkách
každý pracovní den zveřejňujeme
jedno knižní menu. Jedná se
o nabídku tří různých titulů, které
něco spojuje. Může to být téma,
autor, oblast nebo barva desek.
https://www.facebook.com/Knihku
pectviKniharstvi/
Třeba na něco z toho dostanete
chuť.
Nabízíme také dárkové balíčky
s překvapením.
Nemáte čas vybírat knihy nebo se
v nich moc nevyznáte?
Pomůžeme vám!
Nabízíme vytvoření dárkového
balíčku podle určitých kritérií
a zadaného záměru.
Dárkově zabalíme a pošleme.
Stačí dát pokyn.
Velikost balíčku:
S 490,- M 990,- L 1990,Má být pro M muže, Ž ženu, D dítě
Účel (např. pro potěšení, pro osobní
rozvoj, pro povzbuzení, k narození
dítěte atd.)
Náš e shop je Vám k dispozici.
http://www.knihy-galerie.cz
Knihkupectví a galerie, Kounicova
272/15, 60200 Brno,
knihyadarky@email.cz
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MILUJ
Vladimír Holan
Nerovnost země a tedy i nerovnost lidí
jen na kolenou ucítíš.
Miluj však obě a věru jen tím spíš,
že není lásek, že je jen jedna láska,
tak jako všechny kříže jsou jen jeden kříž.

