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ÚVODNÍK

Slunce ve squatu
Luba Šťastná
Náš sbor pořádal dosud akce v prostorách pronajatých od města. Pro církevní
akce jsme měli k dispozici místnos
v objektu bývalé mateřské školky na
sídliš . Za léta, kdy jsme tam pobývali,
jsme si prostory zrenovovali a vybavili.
Bylo nám tam dobře. Představitelé
města však chtěli vyřešit nedostatek
míst v mateřských školkách a rozhodli,
že objekt přemění zpět na funkční
školku. Nám i ostatním organizacím,
které tam sídlily, nabídli jiné prostory.
Dostali jsme možnost si pronajmout
část budovy na jiném sídliš , kde byla
dřív školní družina a který byl již šest let
nevyužívaný. Když jsme tam přišli
poprvé, bylo mi do pláče. Léta nepoužívaná stavba byla v žalostném stavu
a místnos , které jsme měli k dispozici,
vypadaly strašně. Celé mi to připomínalo squat a přiznávám, že jsem o tom
s hořkos nejen v hlase jako o squatu
mluvila. Proč jsme museli opus t to, co
nám do teď tak vyhovovalo? Proč
musíme pryč z prostor, které nám dobře
sloužily? A ještě takový squat! Po
několika dnech jsem prostory navš vila
znovu. Byl pěkný den a špinavými okny
do místnos sví lo slunce. Vše bylo

najednou zalité světlem. Místnos byly
v tu chvíli prozářené a já najednou vše
viděla jinak. Najednou jsem viděla ne
to, jak to v tu chvíli vypadá, ale jak to
vypadat bude. Začalo se mi rýsovat, co
vše tu bude možné pořádat, jak budou
tato místa moci sloužit nejen naší církvi,
ale i třeba dětem ze sídliště, seniorům,
mládeži… Ano, bude to hodně práce
a vynaložíme i dost peněz, ale naplnila
mě víra, že to bude dobré. Světlo
vstoupilo nejen do zdevastovaných
místnos , ale i do mého myšlení. Světlo
ve mně probudilo novou víru.
Tento úvodník píši 16. února. Venku je
ladovská zima, všude bílo, na běžkách
se dá vyjít téměř od domu. Ale zítra má
přijít obleva. A s ní tání sněhu, který se
smíchá s posypovým materiálem,
v ulicích bude břečka, všude bláto,
mokro… Ale pak přijde jaro. Vykouknou
sněženky, bledule, pak petrklíče, vše se
zazelená, prostě bude to nádhera.
Přijde změna, kterou projít nebude
příjemné, ale čeká nás něco nového
a krásného. Jinak krásného.
V současné době žijeme mnozí ve
strachu, co bude. Máme obavy z vývoje
epidemie, z následných ekonomických
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problémů, z toho, jak se dě vyrovnají
s dlouhou absencí školní docházky,
mnozí dospělí mají úzkost z toho, že
přijdou o práci. Lidé se shodují v tom, že
vše bude jinak, že se nelze vrá t do
stavu, který byl. Přijde čas, který bude.
A bude jiný. Očekáváme squat?
Nechme do svého očekávání proniknout světlo. Věřme, že Bůh má moc
prosvětlit naši budoucnost světlem své
lásky.
Bojíme se záplav bahna? Příchodu
nepříjemných chvil plných zmatků
a těžkos ? Věřme, že Pán má pro nás
připravené své „jaro“ prohřáté jeho
přítomnos . I když se nám může stát, že
projdeme údolím s nů.
V tomto čísle přinášíme mimo jiné
články o budoucnos . O tom, co s m,
když nic nebude stejné.
Můžete číst také silná svědectví
o procházení velmi bolestným obdobím.
Najdete zde i apel – nechte do své
situace, ať už je jakákoliv, vstoupit
světlo Boží lásky. Věřte, že v tomto
světle uvidíte věci jinak.

Rozhodněme se jít cestou,
kterou jsme nikdy dříve nešli
Petr Kácha
Dnešní doba na nás klade nové nároky
a nové požadavky.
Kráčíme nyní cestou, kterou jsme nikdy
dříve nešli. Jinými slovy, žijeme
a děláme věci způsobem, který jsme
nikdy dříve nezažili.
Dě se učí doma, pracujeme z domova,
objednáváme si nákupy až domů,
společenský život žijeme na internetu,
zábava je přístupná převážně na
internetu, dovolenou trávíme na
zahradě (tedy pokud zahradu máme),
církev se setkává prostřednictvím
internetu, domácí skupinka, semináře
a vyučování jsou opět pouze online atd.
Pokud měl někdo dříve pocit, že
trávíme na internetu příliš mnoho času
(nebo naše dě ), tak nyní je toho času
mnohonásobně více.
Máme dvě možnos . Můžeme se
rozhodnout, že budeme zůstávat ve
starých způsobech myšlení a jednání,
anebo se otevřeme tomu, že budeme

věci dělat jinak, nově, že se necháme
Bohem vést do nových věcí a půjdeme
cestou, kterou jsme nikdy dříve nešli.
A současně se také rozhodneme, že
půjdeme cestou vděčnos , a ne cestou
nářků a bědování.
„Půjdete za ní, abyste poznali cestu,
kudy se máte ubírat, neboť nikdy
před m jste touto cestou neprocházeli.“ Jozue 3,4b (ČEP)
Toto je verš z příběhu, kdy Jozue
a Izraelci měli přejít Jordán a začít
obsazovat zaslíbenou zemi.
I když je tento verš vytržený z kontextu,
pointa je stejná: Půjdete cestou, kterou
jste dřív neznali, a budete vstupovat do
situací, které jste nezažili.
To, co zažíváme a pravděpodobně
budeme zažívat, jsme nikdy nezažili.
Musíme se s m srovnat a je to pro nás
náročné.
V tom všem zjišťujeme, že nás
Hospodin stvořil jako sociální (tedy
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společenské) bytos . Potřebujeme mít
oﬄine (tedy opak online) společenství
s ostatními. Obejmout se, podat si ruce,
dívat se do očí, mít zpětnou vazbu, když
spolu mluvíme, smát se spolu, plakat
spolu (když je to potřeba) a mnoho
dalších a dalších věcí.
Mám pocit, že se chlácholíme m, že se
vše vrá do starých kolejí a do starého
způsobu života. Vesměs si to přejeme
a očekáváme to. Ale opravdu nevím.
Vím, že nyní žijeme jinak, a vidím, že se
svět kolem nás mění. Myslím, že život
už nebude stejný, jako byl.
A myslím, že bude nutné některé věci
změnit ...
To ale není snadné. Určitě už to mnozí
zakouší nyní. Stačil necelý rok a mnoho
věcí jsme se prostě museli naučit
a změnit. Nejde o to, abychom se my
nechali proměnit mto světem, ale
abychom dokázali ve změněném světě
žít a zvěstovat dobrou zprávu.

Jsi připraven se změnit? Nebo už se cí š
příliš starý? Nebo se případně nechce?
Co k tomu říká Písmo?
Pojďme se podívat, kdo se vydal na cestu
a musel čelit novým okolnostem.
Toto je deset příkladů z Písma, kdy lidé
museli vstoupit do něčeho nového,
potřebovali se přizpůsobit, museli něco
změnit ve svém myšlení a museli
vstoupit do úplně nového způsobu
života:
1. Adam s Evou
Žili v rajské zahradě, měli všechno, bylo
o ně postaráno, neřešili staros , měli
obecenství s Bohem. A najednou byli na
základě hříchu vyhnáni z rajské zahrady
a museli se naučit žít jinde a jinak. Museli
se přizpůsobit. Nebylo to pro ně lehké,
ale zvládli to. Kdyby to nezvládli, tak my,
jejich potomci, tady nejsme.
2. Abraham
V době, kdy se ještě jmenoval Abram, byl
poslán z Mezopotámie do zaslíbené
země. Mezopotámie byla velmi úrodná
země svlažovaná pravidelnými záplavami. Zde se sklízelo několikrát do roka.
Najednou Abram putuje do hornaté
kananejské krajiny, kde je v tom, jestli
bude pršet nebo ne, plně závislý na
Bohu. Abraham to zvládl. Poslechnout
Boha bylo důležitější než to, co by se mu
líbilo.

3. Mojžíš

8. První křesťané

Když vyvedl Izrael z Egypta, byl již
postarší. Bylo mu osmdesát let. Desítky
let byl pastýřem ovcí. Uměl to. Ale Bůh
mu řekl: „Teď se to změní a ty vyvedeš
můj lid.“ A Mojžíš šel, i když se mu
původně nechtělo. Šel a přijal úplně
odlišný úkol.

V Jeruzalémě měli krásné obecenství,
Pán přidával denně nové lidi. Pak přišlo
pronásledování a jejich nucený útěk do
dalších měst a zemí.

4. Jozue
Žil s Izraelity na pouš . Celá generace se
tam již narodila a uměli na pouš žít.
Najednou mu Bůh říká: „Teď je ten čas,
kdy povedeš Izraelce do zaslíbené země.
Budou tam města, budete hospodařit.
Budete žít jinak.“ Nebylo to jednoduché,
ale oni to zvládli.
5. David
Patnáct let se skrýval, vedl vojenský
způsob života. A najednou se všechno
změní a z ozbrojenců se stává královský
dvůr. Něco úplně nového.
6. Jonáš
Jonášovi se vůbec nechtělo měnit styl
života. Cesta do Ninive je pro něj dlouhá
a komplikovaná. Ale nakonec přijal Boží
povolání.
7. První učedníci
První učedníci byli rybáři, to byl jejich
život. Když je Pán Ježíš povolal, z rybářů
se stali apoštolové. Když Pán Ježíš řekl:
„Pojďte za mnou“, opus li všechno
a vstoupili do nových věcí.
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9. Misionáři
Jak první misionáři Pavel, Barnabáš,
Sílas, tak i další v průběhu lidských dějin
opus li to, v čem žili, a vyšli do pro ně
zcela nového světa.
10. Ježíš Kristus
Boží Syn opouš nebe a jde žít na tuto
zemi jako syn člověka.
V Bibli čteme:
„Mějte tedy v sobě to smýšlení, které
bylo i v Kristu Ježíši. Ačkoli byl ve
způsobu Božím, nelpěl na tom, že je
roven Bohu, nýbrž sám sebe zmařil, vzal
na sebe způsob otroka a stal se podobným lidem. A když se ukázal v podobě
člověka, ponížil se, stal se poslušným až
k smr , a to smr na kříži. Proto ho také
Bůh povýšil nade vše a dal mu jméno,
které je nad každé jméno, aby se ve
jménu Ježíše sklonilo každé koleno; ,
kdo jsou na nebi i na zemi i pod zemí, a k
slávě Boha Otce aby každý jazyk vyznal,
že Ježíš Kristus je Pán.“ Filip. 2,5-11 (ČSP)
Potřebujeme být jako Ježíš a vykročit
novou cestou do nových věcí. Dělat věci
novým způsobem. K tomu je třeba se
rozhodnout a být na to připraven.

Jak žít v nové situaci?
Petr Plaňanský
Uprostřed minulého roku jsme nabyli
naděje, že se věci obracejí k lepšímu
a celosvětová zdravotní krize ustupuje.
S příchodem podzimu jsme naopak
hodně rychle vystřízlivěli. Zdá se, že vše
bude trvat mnohem déle, než jsme
tušili a byli ochotni připus t. Znovu
jsme na začátku. Nyní docházíme
k poznání, že víc věcí o nemoci a jejích
následcích spíše nevíme. Problémem
je, že pokračující pandemie v mnoha
ohledech nebezpečně rozděluje
společnost. Nejde pouze o rozdělení
názorové – ať už na původ nemoci,
vakcinaci či zvládání epidemie.
Společenské rozklížení sahá někam
mnohem hlouběji a probouzí v lidech
démony strachu a hněvu. O to horší je,
že strach a hněv jsou dvě
„nejchytlavější“ emoce, skrze které nás
může kdokoli rétoricky zdatný velice

snadno zmanipulovat. A bezpochyby
nás může vtáhnout do zkratkovitých
a špatných řešení, z nichž nemusí být
návratu.
Současný vývoj mi připomíná úvod do
ﬁlmové trilogie Pána Prstenů, kdy
Galadriel zastřeným hlasem plným
boles a obav konstatuje, že věci, které
měly zůstat skryty, se náhle objevily.
A díky nim se vše dalo do pohybu, který
v konečném důsledku povede ke střetu
zla a dobra, k tříbení charakterů všech
zúčastněných a k nevídaným změnám.
Už není cesty zpět. Vše se proměňuje,
nic už nebude jako dříve. Vše se
přeskládá do zcela nového obrazu.
A přece i v temné hodině Středozemě
se najde několik nenápadných,
poc vých a ve své podstatě prostých
človíčků, kteří svou obyčejnos
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a všednodenní odvahou dokážou
vzdorovat zlu natolik, že pro ostatní
(a ve spolupráci s nimi) nakonec
vyvzdorují a vybojují nový začátek. Za
cenu nesmírné boles a osobních
obě .
Pokouším se přemýšlet dál než jen
k zítřejším zákazům, opatřením
a omezením, k trvajícímu zablokování
běžného a tolik potřebného života. Co s
nastalou situací můžeme udělat my,
nenápadní, obyčejní a svým způsobem
pros občané této země? Jak vzdorovat
strachu a nedat se přitom strhnout
k hněvu?
Nemám za to, že nás zachrání vakcína,
zákazy, podpůrné programy, nebo
naopak radikální rozvolnění. Spíše se
spoléhám na le tou moudrost, k níž se
s narůstajícím věkem u kám stále

častěji. Vidím ji ve zkušenos a víře
předků. V jejich pokoře přijímat
skutečnos takové, jaké doopravdy
jsou. A zároveň v určité zarpu los ,
která umožňuje v cestě pokračovat dál
navzdory všem překážkám. Nacházím ji
zaznamenanou v písemné podobě na
stránkách knihy, kterou známe jako
Bibli.

a odstrčeni. To všechno a mnohem víc
je projevené milosrdenství.

…neopouštělo milosrdenství a věrnost!
Přivaž si je na hrdlo, napiš je na tabulku
svého srdce. Tak najdeš milost a uznání
v očích Božích i lidských. (Přísloví 3,3-4)

A věrnost? Co jiného to znamená, než
dostát svým závazkům a slibům,
osvědčit své e cké a morální kvality,
svou víru v zásady, hodnoty a principy,
jimiž jsem byl v minulos určitým
způsobem utvářen a které mě i v tuto
chvíli charakterizují a dotvářejí. Věrnost
vyrůstá v prostředí důvěry. Jistě je
mnohem snazší být věrný někomu,
komu zcela důvěřuji. Na druhou stranu
se sám mohu stávat důvěryhodnou
oporou, která je hodna věrnos
druhých. Není nad to osvědčit svou
věrnost druhým, sám sobě i Bohu právě
v dobách temných.

Milosrdenství je něco, co každý z nás
denně potřebuje. Už jen proto, že
tolikrát druhým nevědomky a nechtěně
ublížíme. Též proto, že se často mýlíme,
nedokážeme dostát tempu či nárokům,
které jsou na nás kladeny. Úžasné je, že
stále máme svobodu k tomu, abychom
milosrdenství účinně poskytovali
d r u hý m . M i l o s r d e n s t v í v y t v á ř í
bezpečné prostředí plné důvěry, kde se
můžeme mýlit, kde můžeme selhat, kde
se můžeme sesypat, a přesto si
můžeme být vědomi toho, že nebudeme odsouzeni, zahanbeni, odmítnu

Obraz milosrdenství a věrnos , jako
něčeho nesmírně cenného, je v biblické
knize Přísloví umocněn m, že si je
máme přivázat na hrdlo. Mají být
viditelné a nepřehlédnutelné jako
vzácný náhrdelník. Mají zářit a upoutat.
A jejich zápis na tabulku našeho srdce?
Neznamená nic menšího, než že se mají
stát každodenní součás našeho života.
Něčím, co je do nás hluboce a nesmazatelně vryto, co se stává nadpřirozeně
p ř i roze ný m , c h a ra kte r i zu j e n á s
a zároveň i odlišuje od bolavého
a zraněného okolního světa.

Co tedy můžeme dělat v dobách, kdy se
věci zásadně proměňují, v nichž
nevíme, co bude dál? Určitě můžeme
usilovat o to, aby nás…
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Naše milosrdenství a věrnost jsou
překvapivě spojeny se zaslíbením
a ujištěním: jako člověk plný milosrdenství a věrnos sám najdeš milost
a uznání. A to hned na dvou místech:
v Božích očích a u druhých lidí!
Nabídneš-li milosrdenství a osvědčíš-li
věrnost, pak se obojí dvojnásobně
navrá . Na konci dne dostaneš víc, než
jsi na jeho počátku dokázal ze sebe
vydat.
Drahý příteli, přemýšlej nad m, kde
můžeš být m, kdo hojí boles druhých
prokázaným milosrdenstvím. Kde se
můžeš stávat m, kdo prokazuje
věrnost v situacích dávno beznadějně
ztracených. Jsem si jist, že odplatou
nebude jen znásobená „návratnost“
tvé inves ce. Nečekanou odměnou
může být i cesta, která nás postupně
vyvede z únavně vlekoucí se krize.
Minimálně v těch oblastech, kde pro
strach a hněv, ale i pro nepohodlí
zákazů, zmatků a nejistot narážíme
jeden na druhého.
Milosrdenství a věrnost jsou v posledku
základem a podstatou našeho opravdového lidství. Snad i proto o nich
potřebují být ujištěni naši nejbližší
stejně, jako to potřebujeme my sami.
Psáno 2. 2. 2021

Zasypaná stanice lanovky

Když přijde do života smutek
Jana Balvínová

Jana Balvínová (49 let)
ź Vdova, manžel zemřel při sesuvu půdy v roce 2015
ź Dva synové, jedna nevlastní (ale jako vlastní) dcera, jeden vnouček
ź Vede oddělení kvality ve výrobní ﬁrmě
ź Mezi její záliby patří turistika, čtení a ruční práce
V létě roku 2015 jsme se vydali
s manželem na dovolenou. Moc jsme se
těšili na společný čas uprostřed
majestátních hor. Předpovědi slibovaly
krásné počasí. Brzo ráno jsme vyjeli na
několikahodinovou cestu do italských
Dolomit, aniž bychom měli sebemenší
tušení, že můj úžasný manžel žije zde na
zemi poslední hodiny svého života a že
mně začne největší soužení mého
dosavadního života.
Při odpočinku na parkoviš u lanovky se
najednou spus l nečekaný liják.
Schovali jsme se v autě, a protože
takový déšť není nic neobvyklého,
povídali jsme si o plánech na druhý den.
Bohužel nový den zde na zemi pro
mého manžela už nenastal. Dva
kilometry od našeho auta se kdesi
v horách utrhl kus půdy, který cestou do

údolí nabral vše, co bylo v cestě. Strhl
všechna zaparkovaná auta a obrovskou
silou je valil do údolí. Točili jsme se
v autě plném věcí a na zlomek vteřiny
jsem manžela zahlédla naposledy.
Najednou jsem visela z vraku auta na
okraji deset metrů vysoké kaskády, půl
metru od valícího se bahna, stromů
a obrovských balvanů. Ta šílená síla
živlu mě nenechávala na pochybách.
Pokud se přihrne další vlna nebo mě
zachy některý z balvanů, tak spadnu
dolů a zemřu. Dívala jsem se dolů
a čekala jsem na smrt.

pokud vydržím několik hodin do rána,
určitě mě někdo najde. Jenže nikdo
z lidí o mně neví, nikdo nemá informaci,
že jsem tady a nemohu si pomoci.

Asi za hodinu přestalo pršet, výška
vedle mě valícího se bahna se nezvedala a já jsem v sobě našla naději, že se už
nic dalšího neutrhne a já budu mít šanci
přežít. Jen se nesmím poddat té strašné
zimě a studenému větru. Je noc, ale

Druhý den mi policie přišla do nemocnice oznámit, že bylo nalezeno tělo mého
manžela. Nelze zcela popsat, co jsem
prožívala. Bolest, kterou jsem nikdy
před m nezažila, vůbec jsem
nevěděla, co mám dělat. Ale děkovala
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Záchranáři, kteří se nakonec objevili
a kteří mapovali rozsah sesuvu, byli
překvapení, když spatřili moji ruku
mávající z vraku. To, že našli živého,
nijak vážně zraněného člověka kilometr
od parkoviště, považovali za zázrak.
Když jsem se s nimi za rok setkala, říkali,
že na něco takového nikdy nezapomenou. A že i v těch nejzoufalejších
chvílích je naděje, že na ně někdo čeká.

jsem Bohu, že jsem v bezpečí a že se
vrá m domů k dětem aspoň já. Pak
jsem si začala připomínat příběhy lidí,
kteří prošli otřesnými zkušenostmi,
a neotřáslo to jejich vírou. A naopak na
dně velké boles prožili větší touhu
poznat Boha než kdy před m. Ač mi to
v té chvíli připadalo nemožné, rozhodla
jsem se jít touto cestou.
Nyní po více jak pě letech jsem se
naučila s boles žít. Změnila se. Bolest
už není tak ostrá, ale ani zcela nevymizí.
Za tu dobu se stalo v rodině hodně
smutných i veselých událos . Stala
jsem se babičkou a synové dospívají
v mladé muže. Život pokračuje a já
vidím, že není růžový. Raduji se, že jsem
ve svém trápení poznala opravdové
přátele a že víra v Boha není záchranná
berlička, ale mocná berla, s níž se dá
život i přes všechna trápení projít
vítězně a šťastně.
Žalm 23,4; B21
I kdybych měl jít údolím s nu smr ,
ničeho zlého se nebojím, neboť ty se
mnou jsi: tvůj prut a tvá hůl mě
konejší.
Přejeme si dobré věci, jenže přání bývají
většinou nerealis cká. Všichni toužíme

po dlouhém životě bez nemocí, bez
vážných problémů, bez staros a mezi
lidmi, kteří se mají rádi. Ale existuje
někdo takový? Možná v našem okolí
jsou usměvaví lidé, ale mají tak krásný
život bez ztrát a krizí? Ne, takový život
nebývá. Člověk během života na svém
těle pozná nemoci a boles , bývá
v životě postaven do ob žných situací.
Málokterý člověk je takový, že je všemi
milován a miluje všechny lidi, které
v životě potká. A s přibývajícím věkem
se musí vyrovnávat i s úmr m blízkých
lidí.

ž i vo t n í h o ú d o l í v y vé st p e č u j í c í
a uzdravující rukou. A když se jednou
ohlédneme za touto životní etapou,
uvidíme jeho moudrost a lásku, aniž
bychom to v době trápení nějak
vnímali. A to je to Boží požehnání,
poklad nalezený na trnité cestě. Ne
zdraví, majetek, velká rodina, jak
vnímáme požehnání lidským štěs m.
Ale víra, které se držíme, že Bůh nás
nikdy neopus l a nikdy se nás nezřekl.
Je to ta naděje, která ve tmě zasví a my
ji můžeme díky Ježíšově obě znovu
a znovu nacházet.

V těžkých chvílích míváme spoustu
otázek, nechápeme proč, nevíme, co
máme dělat, těžko se srovnáváme se
situací – hlavně v případech, kdy se
staly věci nevratné. Mnozí se ptají, kde
je Bůh, proč to dopus l, zda vůbec
existuje. V modlitbě hledáme Boží
blízkost, ale přes všechny boles
zažíváme pocit, že Bůh je někde daleko.
V těžkých chvílích života bývá cesta
dlouhá, trnitá a pomalá. Je na ní
potřeba hodně trpělivos a vytrvalos ,
než člověk někde ve skrytu objeví
malou naději, která začíná rašit a růst.
Je to zaslíbení, že Bůh je v tom s námi,
rozumí nám a chce nás z temného

V Ježíši Kristu máme průvodce, neboť
tady na zemi žil a dobře ví, jak se ve
světě poškozeném hříchem žije. Měl
krátký život, neměl majetek, potkal se
s mnohým lidským trápením, byl
nenáviděn od lidí, přátelé ho opus li,
zemřel mladý a krutou smr . Neměl nic
z toho lidského štěs , které si vzájemně
p ře j e m e . P ro t o s i p ř i v ý ro č í c h
a svátečních příležitostech přejme
navzájem hlavně Boží požehnání, víru
v jeho blízkost ve všem, co budeme
muset prožívat. Abychom se dokázali
v životě smát i plakat a hledali správnou
cestu u Ježíše, ať procházíme v životě
radostným nebo smutným obdobím.

Vrak auta
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Příběh písně Zpátky domů
Dosud jste v cyklu Příběhy písní
nacházeli písně staršího data. Dnes
vám přinášíme píseň velmi čerstvou.
Vznikla před pár měsíci, když na
rakovinu zemřela mladá žena.
Přečtěte si, co o písni napsal její
kamarád, autor textu:
Píseň o naději, o důvěře v Boha,
postavená na biblickém základu.
Píseň vzniklá z pocitu bezmoci, že
zázrak nepřišel, že modlitby nebyly
vyslyšeny a že tohle není fér. Před
natáčením jsem psal naší zpěvačce:
"… je to vlastně o tom, jak bych se na
to chtěl dívat, a přitom mě to strašně
štve a mrzí…" To je pro mě Zpátky
domů. Ani dnes se mi o jejím vzniku
nepíše lehce. Přesto s každým
dalším dnem u chá pocit nespravedlnos a roste vědomí toho, že i když
máme pocit, že nás naši blízcí
opouštějí, tak ve skutečnos oni
neodcházejí, ale Boží království
přichází k nim a oni jsou zpátky
doma.

Zpátky domů
Text: Daniel Matulík
Hudba: Petr Šťastný

Ref.:
D

Em7

intro:

D

Em7

D5
D5

D5maj
D5maj

D5 D5maj

G
G

D5
D5

G

D5

G

D

D/Fis

D5
Em7

D/Fis

zástupy v síle s nadějí Tvou,
G

Asus4

D5

Teď zpátky domů jdou.
intro:
D5
D5

D5maj
D5maj

G
G

D5
D5

Slyším z trůnů známý hlas,
Bůh navždy s námi,
Uprostřed nás,
Slzy všem s rá,
Dá radost svou,
když zpátky domů jdou.

Píseň si k poslechu zde
Hraje skupina SouZnění
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D/Fis

Em7

Em7

D/Fis

Em7

G

Asus4

D5

Asus4

D5

žíznivým dá vodu živou, vždyť zpátky domů jdou.

I svaté místo Jeruzalém,
G

Em7

dávná zpráva, že nebe nám chystá,

Vidím v dáli novou zem,
D5 D5maj

D/Fis

Spása, sláva, ta jediná jistá,

intro:
D5
D5

D5maj
D5maj

G
G

D5
D5

Zmizí nářky, bolest, žal,
smr již více nebude dál,
věrní a tví se neohlédnou
a zpátky domů jdou.
Ref.:
D

Em7

D/Fis

Em7

Spása, sláva, ta jediná jistá,
D

Em7

D/Fis

Em7

dávná zpráva, že nebe nám chystá,
D

Em7

D/Fis

Em7

G

žíznivým dá vodu živou, vždyť zpátky domů jdou.
outro:
D5
D5

D5maj
D5maj

G
G

D5
D5

Zdroj: thejakartapost.com

Modlitba a čokoláda
Luba Šťastná
V sku proběhla zpráva o tom, že
nejstarší žena Evropy a druhá nejstarší
žena na světě vyhrála boj s koronavirem. Francouzská řeholní sestra André
Randon oslavila 11. února
117. narozeniny.
Nechci zde ale psát o koronaviru.
Zastavilo mě, že když se jí ptali na
tajemství dlouhověkos , prozradila, že
pro ni spočívá v modlitbě – a v čokoládě.

Ve zkratce tato žena řekla moudrost,
která ke mně mluví.
Jsou dvě důležité věci. Jednak náš vztah
s Bohem a jednak naše schopnost
vnímat s vděčnos radost a potěšení,
které dostáváme. Je důležité přicházet
před Pána, žít duchovní život, být s ním.
A zároveň máme přijímat každý dar,
který dostáváme, s vděčnos prožívat
každou chvíli svého života.
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Možná by se dalo očekávat, že tato žena
zdůrazní, jak aske cky prožila svůj
dlouhý život naplněný službou, a ejhle –
ona zmíní i takové potěšení, jako je
čokoláda.
Modlitba a čokoláda, to je vztah
s Bohem a radost. Obojí je v našem
životě nesmírně důležité.
Takže
modlitba i „čokoláda“! :)

Zdroj: podnikatel.cz

Vůně kávy
Radka Cafourková
Tady voní káva! – nejprve mi to blesklo
hlavou, pak jsem to i vykřikla.
„No, já jsem chtěl udělat radost…“
Můj drahý mi na uvítanou uvařil
čerstvou překapávanou kávu.
Vrá la jsem se po několikadenním
pobytu u maminky na Ostravsku. Mí
blízcí již vědí, čím mi nejvíce udělají
radost po takovém návratu, kdy jsem
několik dní pryč. Uklizenou kuchyní. To
znamená, že ve dřezu není hromada
špinavého nádobí, ale je pokud možno
prázdný, a linka není přeplněna věcmi
všeho druhu. A teď tu ještě navíc mám
takový bonus! Voňavou čerstvou kávu!
Nevím jak vám, ale mně vůně kávy
evokuje pohodu domova. To uvolnění
a klid, kdy se člověk pohodlně usadí,
vezme si hrneček a labužnicky si užívá
chuť, vůni i pohodu a relaxuje.
Pamatuji si ještě, když jsem byla malá
a dědeček si kávu mlel ručně ve svém
mlýnku. Nejprve v tom dřevěném se
šuplíčkem, pak v tom elektrickém. To
byl vždycky téměř obřad. Děda si vždy
vše vzorně připravil předem. Měl
takový zvláštní „kávový“ pevný papír,

na který vždy umletou kávu vysypal a
vyklepal speciální špachtličkou, a pak ji
z toho papíru opatrně sesypal do hnědé
skleněné lahvičky s broušeným
špuntem určené jen a jen na mletou
kávu. Já jsem jej ráda pozorovala
a užívala si tu obřadnost i vůni.
Můj milý mi chtěl udělat radost a věděl
čím. To je důležité. Protože pak teprve
to má ten správný výsledek. Když máte
„jenom“ záměr udělat radost
a netre te se, pak to ztrácí onen kýžený
efekt. Těšíte se na nadšenou reakci,
a ony jsou z toho nakonec jen rozpaky.
Je potřeba toho druhého opravdu
dobře znát. Vnímat jeho potřeby či
rados . Umět si dělat vzájemně radost
je v mezilidských vztazích velmi důležité
nebo alespoň obohacující.
Existují však lidé, kteří to skutečně
neumí. Máme kamaráda, který to
vůbec nechápe. Víme, že má moc rád
Jesenku. Jednou jsme na ni v obchodě
narazili ve slevě, tak jsme mu ji koupili.
Jen tak. Prostě pro radost. A když jsme
k němu šli také právě na to voňavé kafe,
chtěli jsme ho Jesenkou překvapit
a potěšit. Vůbec nechápal, co se děje.
12

„Já jsem ji chtěl? Já jsem chtěl, abyste
mi ji koupili?“ „Ne, to jsme koupili jen
tak, pro radost. Jsme si na tebe
v obchodě vzpomněli.“ „Jen tak? Pro
radost?“ nechápal. Když jsme mu tedy
plni rozpaků pak navrhli, že si ji nemusí
brát, že si ji klidně necháme, tak to byl
hned pro , že Jesenku chce, že ji má
moc rád a že už ji dlouho neměl a že
děkuje. No, jak malý. Jeho manželka
nám pak vysvětlovala, že on to skutečně
nechápe, že jeho to v životě nikdy
nenapadlo něco koupit druhému jen
tak pro radost. Vysvětlovala, že když už
něco nakupuje pro ni či pro dě , tak to
prostě musí být napsáno na papírku a
pokud to tam není, není důvod tu věc
druhému kupovat. Čili pokud od něj
někdo z rodiny chtěl nějaký dárek,
musel si říci jaký. Připadalo nám to tak
nějak smutné. V podstatě je okraden o
tolik rados . Jednak té, kterou může
darovat, a také té, kterou může být
obdarován. Ovšem, asi o tom nemá ani
tušení, že takové rados existují. Pokud
ale nejste takový případ, dělejte si malé
rados . Nejlépe aspoň každý týden
jednu. :)

Zachycený okamžik
Alena Šelongová

V neděli večer jsem se vracela autem
domů, silnice u nás v horách byla samý
led a teploměr ukazoval -10 °C. Nemám
ráda zimu, ale vím, že je svým způsobem důležitá, ale sotva zima začne, už
se těším na jaro.
Dnes je krásný den, sluníčko sví , -10 se
scvrklo na -0,6 °C a z okna obývacího
pokoje to vypadá, jako by začínalo jaro.
Vím, že v noci možná opět bude
hluboko pod nulou, ale vím, že to
jednou skončí a přijde jaro. Moc se na
něj těším. Mám ráda teplo a ráda
chodím k večeru na terasu, kde je mi
moc příjemně. Teď na terasu nemůžu,
ale můžu něco jiného, můžu být v Boží

přítomnos všude tam, kde jsem. Není
to úžasné?
Někdy to je tak i v životě. Nemáme rádi,
když je „mínus deset“ ve vztazích,
nemáme rádi problémy, nečekané věci,
prostě nemáme rádi tlaky, které nás
často tlačí tam, kam nechceme.
1K 6,3-4 říká: „Nikomu nedáváme
v ničem důvod k pohoršení, aby tato
služba nebyla pohaněna. Ve všem se
představujeme jako Boží služebníci:
v mnohé vytrvalos , v souženích,
v tlacích a v úzkostech.“
Je zvláštní doba, člověk si svým
způsobem není jistý, co bude, zdali
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bude mít práci, zda bude mít dostatek
prostředků k životu, zda nechy ten
zastrašující a stresující Covid-19. Kolem
nás někteří lidé umírají a , co žijí, se
bojí.
Je krásný den. Jak je to nádherné, když
se člověk nemusí bát a může se
spolehnout, že Ježíš je s ním tak, jak byl
s Gedeonem, jak je se všemi, kteří ho
znají a důvěřují mu.
Důvěřujte Ježíši a žijte jako Boží
služebníci, nepohoršujte jiné ani se
nepohoršujte sami, i když přijdou
soužení, tlaky a úzkos . Buďte vytrvalí a
zakořenění v Kristu.

TABITA DĚTEM

Vodotrysky
Saša Štěpánovský

Zdravím vás, milé dě , z Kutné Hory,
krásného města s řadou historických
památek, které připomínají doby, kdy
se zde těžilo stříbro. Uprostřed města
se dodnes nachází hrádek, ve kterém se
ze stříbrných plíšků razily slavné
Pražské groše. Nazývá se Vlašský dvůr,
je od něj hezký výhled na chrám
sv. Barbory i na turisty, kteří vylézají
v h e l m á c h a b í l ýc h p l á š c h ze
středověkého dolu. Ten můžete s rodiči
také navš vit, ale musí vám být alespoň
sedm let a nesmíte se bát jít úzkou
chodbou v podzemí. Ochrannou přilbu,
plášť i baterku vám půjčí, odvahu si však
musíte donést s sebou.
Pod Vlašským dvorem se rozkládá velký
park. V poslední době byl hezky
obnoven a doplněn o řadu zajímavých
věcí. Našli byste tam například
havířskou skluzavku, nedaleko které je v
dlažbě umístěno dvanáct otvorů.
Každou chvíli z nich vystřelují k nebi
stříbrné gejzíry vody. Pokud zrovna
nestříkají, je možné se mezi nimi
procházet, ale je třeba vypozorovat, za

kolik minut opět spus , jinak budete
promácháni skrz naskrz.
Jednoho dne jsem tam uviděl malého
chlapce, který byl v parku na výletě
s rodiči. Nadšeně pozoroval vodotrysky
a ve chvíli, kdy vodní sloupce zmizely,
stoupl si nad jeden z otvorů a čekal, co
se bude dít dál. „Okamžitě uteč!“ volal
na něj ta nek. „Rychle odtamtud
zmiz!“ Honzík, nebo jak se klučík
jmenoval, chvilinku zaváhal, ale
naštěs pro něj opravdu jen na
chvilinku. Uskočil stranou a vzápě
z místa, kde ještě před okamžikem
zvědavě hleděl do ´díry´, vyrazil k nebi
prudký proud vody. A k němu se přidalo
ostatních jedenáct. Jako kdyby se
v podzemí probudily miniaturní
velryby. Maminka vzala Honzíka za ruku
a šikovně s ním mezi gejzíry prokličkovala.
Dobře, že poslechl, říkal jsem si. Dobře,
že moc dlouho nepřemýšlel, proč jej
ta nek varuje nebo dokonce se nezačal
vyptávat, proč by měl chodit pryč a co
se rodičům nelíbí na tak zajímavém
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dobrodružství. Dobře, že ta nka
poslechl a nemyslel si, že on sám ví
všechno nejlépe. Měl by to ž po výletě.
Žádné velké teplo v ten den nebylo
a zmáchaný Honzík by musel co
nejrychleji do auta a domů.
Náš nebeský Otec, Pán Bůh, nám radí
v moudré knize, které říkáme Bible, co
je dobré pro život a na co si máme dát
pozor. Nedělá to proto, aby nám zkazil
dobrou zábavu, ale abychom si v životě
neublížili, měli hezké vztahy a byli
užiteční na tomto světě. Bere nás za
ruku, když si nevíme rady, a je s námi
v každém nebezpečí. S ním se nemusíme bát, slíbil, že nás nikdy neopus .
V Bibli je napsáno: Dě , poslouchejte
vždy své rodiče – tak se to Pánu líbí.
Nezapomínejte na to, a pojedete-li
někdy v létě na výlet do Kutné Hory,
přibalte si s sebou plavky a vyzkoušejte
slalom mezi rozpus lými mini
velrybami (nebo co to tam vlastně pod
zemí je).

TVOŘÍME NEJEN S DĚTMI

Jarní dekorace
Jitka Pavlíková

Před rokem (Tabita 1/2020) jsme vám přinesli ukázky výrobků z ﬁlcu.
Tentokrát přinášíme pár tipů, jak si z ﬁlcu vyrobit jarní dekorace.

Krokusy z plsti
Předzvěst jara v kvě náči
Budeš potřebovat:
Světle ﬁalový, žlutý a zelený ﬁlc
Vázací drátek
Světle ﬁalový obal na kvě nu
Aranžovací hmota, mech
Tavná pistole, nůžky

16

Jak postupovat:
1. Z papíru si vystřihneme šablonu
krokusového květu. Položíme na
světle ﬁalov ý ﬁlc a několikrát
obkreslíme. Podle obkreslené šablony
vystřihneme. Dále si vystřihneme
proužky ze žlutého ﬁlcu, které na
jedné straně nastříháme. Ze zeleného
ﬁlcu vystříháme špičaté krokusové
listy.
2. Žluté pes ky ovineme kolem
aranžovacího drátku a slepíme. Kolem
přikládáme ﬁalové okvětní lístky,
zavinujeme a lepíme. Na každý květ
použijeme 4 okvětní lístky. Do mezer vlepíme špičaté lístky krokusů. Dole necháme drátek kousek přečnívat kvůli pozdějšímu
zapíchnu do podkladu.
3. Připravíme si kvě náč, který naplníme aranžovací hmotou a povrch obložíme mechem. S pomocí vázacího drátku hotový
krokus zapíchneme do mechu.
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Zajíček na příbory
Stylový doplněk
velikonočního stolu
Budeš potřebovat:
Filc silný 2-3 cm
Papír na šablonu
Stužku na převázání
Nůžky, tužka
Tavná pistole

Jak postupovat:
1. Vyrobíme si papírovou šablonu zajíčka ve velikos o něco větší, než je výška příboru (mo v lze stáhnout z internetu).
Obkreslíme zajíčka podle šablony na silnější ﬁlc.
2. Zajíčka podle naznačeného obrysu vystřihneme. Připravíme si také širší proužek ﬁlcu na přepásání.
3. Do naříznutých otvorů ve středu zajíčkova těla vlepíme proužek ﬁlcu. Vložíme příbor a převážeme barevnou stužkou.

Sněženky z krepáku
Tyto křehké kvítky
nám neodkvetou.
Budeš potřebovat:
Bílý krepový papír
Zelený chlupatý drátek
Zelený ﬁlc
Terakotový kvě náček
Aranžovací hmota, mech
Tekuté lepidlo
Nůžky, zelený ﬁx
Jak postupovat:
1. Z role krepového papíru
ustřihneme pruh široký
4 cm, vyznačíme si okvětní
lístky sněženky a vystřihneme vcelku.
2. Delší proužek bílého krepáku srolujeme do ruličky. Nastříháme na
rozměr o něco delší, než jsou okvětní listy sněženky. Jeden z konců ruličky
obarvíme zeleným ﬁxem. Neobarvený konec ruličky potřeme tekutým
lepidlem a kolem něj lehce nařasíme a navineme okvětní lístky. Necháme
zaschnout.
3. Kolem vyčnívajícího konce ruličky uvnitř sněženkového květu ovineme
zelený chlupatý drátek a připojíme tak sněženku ke stonku. Ze zeleného
ﬁlcu nastříháme š hlé sněženkové listy.
4. Do terakotového kvě náče vložíme aranžovací hmotu a povrch
pokryjeme mechem. Do mechu zasadíme hotové sněženky a doplníme
nastříhanými lístky.
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Musí mít dárek mašli?

Otázka pro děti. V článku z minulého čísla jsme si „povídali“ o tom, za co všechno můžeme děkovat.
Poprosili jsme děti, aby nám poslaly obrázky toho, za co děkují ony.
Sestřičky Lenička a Evička děkují za rodinu a za přírodu.

Lenička 8 let

Evička 6 let
I Maruška děkuje za svou rodinu a poslala nám obrázek,
jak jsou všichni spolu o Vánocích.

Anetka za to, že padal sníh.

Anetka 3 roky

Maruška 10 let

Za krásné obrázky mockrát děkujeme a všem dětem přejeme, aby stále nacházely něco, za co mohou děkovat.
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TABITA PŘEDSTAVUJE
Webinář pro rodiče, učitele a pracovníky s dětmi

KYBERDÍTĚ A JEHO SÍTĚ

Zůstat ve spojení
Ida Pencová

Více než kdy jindy dě teď tráví svůj čas
na internetu. Vlivem dlouhého období
nouzového stavu, kdy jsou zavřené
nejen školy, ale je omezeno i mnoho
dalších ak vit – kroužky, bazény,
sportoviště apod. jsou dě častěji než
jindy ve virtuálním světě. Mnozí rodiče
to sledují s obavami a zcela oprávněně si
kladou otázky: je moje dítě v bezpečí?
Co tam vlastně dělá? A co mám dělat já,
abychom se neodcizili a neztra li spolu
kontakt?
Na tyto otázky se pokoušíme najít
odpovědi na webinářích pro rodiče
a pracovníky s dětmi nazvaných
Kyberdítě a jeho sítě®. Rodičům
nabízíme hned dvě možnos . V tématu s
p o d t u l e m „ J a k s e zo r i e ntovat
v kybersvětě“ ukazujeme základní
přehled toho, k čemu dě využívají
internet, jaká nebezpečí na ně číhají
a co jako rodiče můžeme dělat, abychom
naše dě ochránili. Řešíme, proč se dě
často ve virtuálním světě cí tak dobře
a proč to v nás, rodičích, působí napě .
Řešíme také otázku míry času stráveného na internetu a dáváme jednoduchá
vodítka, podle kterých rodiče zjis , jak
poznat případnou závislost a jak s ní
pracovat. Nedílnou součás našich
setkání jsou také chvíle pro sdílení
zkušenos rodičů, které bývají velmi
inspira vní a uklidňující. Už jen m, že
zjišťujeme, že v tom nejsme sami.

Navazující téma má pod tul „Jak se
propojit s dnešními dětmi“ a soustředí
se na otázky, jak s dětmi komunikovat,
abychom takzvaně „zůstali ve spojení“
a navzájem se neodcizili. Přemýšlíme,
jak budovat vzájemnou důvěru a také jak
nastavit rozumná pravidla pro používání
různých elektronických zařízení.
Naše webináře probíhají každý měsíc, od
loňského jara už je navš vilo více než
200 účastníků. Z jejich ohlasů vybírám:
„Děkuji za prak cké py, jak na budování
propojení s dětmi! Hned zkusím
prak kovat. Také děkuji za milou
atmosféru.“
„Děkujeme. Moc se nám to líbilo.
Sledovali jsme s manželem. Přineslo
nám to plno námětů na zamyšlení
a komunikaci v rodině.“
Pokud chcete vědět více prak ckých pů
a cvičení „jak na to“, navš vte náš
webinář. Budete mít možnost si
prak cky vyzkoušet, jak mluvit s dětmi,
ale také můžete sdílet svou konkrétní
situaci a získat nadhled a snad i nějaké
východisko.
Webinář najdete zde:
h ps://www.hope4kids.cz/kyber-dite/
Na této stránce je dole přímo přihlašovací formulář :)
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Tipy pro rodiče:
1. Hlavně se příliš neděsit. Nelze
zmapovat a kontrolovat všechno, co dítě
hraje, dělá, na co se dívá. A to nás rodiče
může stresovat. Máme pak tendenci
„zachránit, co se dá“ a omezovat
a vydávat zákazy. Čím starší dítě, m
hůře to snáší. Nebojme se dětem víc
věřit, jsou chytřejší, než tušíme.
2. Mluvit spolu. To se snáze řekne, než
udělá. Ale bez mluvení zůstává prostor
pro domněnky a katastroﬁcké scénáře.
3. Nebát se zeptat. Nedávno jsme
s kamarádkou vedly debatu o tom, co to
znamená, když dítě řekne, že ho někdo
„zrous l“. Protože jako stárnoucí matky
nemáme tušení, zeptala jsem se svého
dospívajícího syna. Zeptat se není
trapas. Ukazuje to, že mám zájem,
a zároveň podpořím v dítě jeho
sebevědomí. Není to vždy jen tak, že
matka vysvětluje a dítě kýve, může to
být i naopak.

RECEPTÁRIUM

Červená řepa
Luba Šťastná a Míla Řepová
Důvodem, proč se u nás červená řepa netěší přílišné oblibě, je zřejmě to, že doplatila na nevalné zpracování ve školních kuchyních, čímž byla znechucena několika generacím strávníků po zbytek života.
Vzpomínám na všechny možné fígle, které jsme používali, abychom obešli hlídající učitelku
a nevábně vypadající misku s řepou odložili do okénka se špinavým nádobím.
Až v poslední době objevuji, že z červené řepy se dají vyrobit nejen chutná jídla, ale přímo pochoutky.
Červená řepa patří mezi jeden z nejzdravějších a nejuniverzálnějších druhů zeleniny, které můžeme
v kuchyni použít.
Balená, již tepelně upravená řepa, která je nyní k dostání nejen v obchodních řetězcích, nám výrazně
usnadní práci při přípravě pokrmů.
Následující vyzkoušené recepty mohou sloužit jako inspirace k tomu, abychom červenou řepu znovu pustili
do svých kuchyní.
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Pomazánka z červené řepy

Vařenou řepu nakrájíme na kos čky. Přidáme
cibuli, majolku a jakýkoliv druh sýra. Kdo snáší
kozí sýr, může si dopřát tuto kombinaci, která
je velmi vhodná. Osolíme, opepříme a je
hotovo.

Použijeme stejné ingredience jako v receptu na
salát, pouze řepu nastrouháme najemno, cibulku
nakrájíme nadrobno. Místo majolky můžeme použít
tvaroh, nebo kombinaci obojího. Sýr je možné
vynechat, dochu t můžeme česnekem.

byAgora

cookidoo.cz

Salát z červené řepy

Pečená zelenina

Koláč s červenou řepou

Koláč s červenou řepou

Velmi chutná příloha k masům,
případně lehká letní večeře.
Syrovou řepu a další zeleninu
nakrájíme na kos čky. Můžeme
použít libovolnou zeleninu mimo
rajských jablek. Vhodné jsou
cibule (klidně velké množství),
cuketa, mrkev, celer a další tužší
druhy zeleniny. Můžeme přidat i
brambory. Nakrájenou zeleninu
dáme na plech, osolíme, opepříme, pokapeme olivovým olejem
a dáme péct. Pečeme, dokud
zelenina nezměkne, přibližně
30-45 minut.

200 g hrubé mouky,
100 g hořké čokolády,
60 g cukru, 40 g kakaa,
150 g oleje, 1 dl mléka,
3 středně velké vařené řepy,
2 vejce, 1 kypřící prášek, sůl

Ještě jeden recept, sice za m
nevyzkoušený, ale zajímavý.
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Těsto nalijeme do formy a pečeme při 180 °C asi 40-45 minut, na
prochladlý koláč nalijeme čokoládovou polevu.

deliciousmagazine.co.uk

thespruceeats.com

theﬂavourso itchen.com

Červenou řepu uvaříme a
rozmixujeme se změklou
čokoládou, vejce ušleháme
s cukrem a olejem, přidáme
zbylé suroviny, všechno spolu
spojíme, v hlubokém plechu
pečeme ve střední troubě asi
40 minut. Můžeme polít
citronovou či jinou polevou
nebo jen pocukrujeme.

Velkou vařenou řepu rozmixujeme, zašleháme 3 celá vejce,
70 ml oleje, 100 g tř nového
cukru, 100 g hladké mouky, 70 g
celozrnné mouky s celým kypřícím práškem a špetkou soli, 70 g
kakaa, 50 g sekaných opražených
lískových oříšků, 50 g sekané
čokolády a 50 g sušených brusinek nebo rozinek.

CESTOMÁNIE

Toulky po Jizerských horách opět s Miloslavem Nevrlým
aneb jaro na vodopádech
Petr Plaňanský
Nečekaná pandemická situace, která
nastala v minulém roce, nás o mnohé
ošidila. Jaro nám příliš toulek nedopřálo, léto a začátek podzimu byly
o poznání lepší, se zimou to bylo
všelijak nejisté.
Ale co už, jaro nám ťuká opět na dveře!
Doufejme, že nám již nebude nic bránit

vyrazit do přírody a začít se dostávat
zpět do dobré chodecké formy.
A objevovat skryté krásy naší země.
I během dnešních toulek s povděkem
sáhneme pro nás již známé Knize
o Jizerských horách. Jsou zde zachyceny
příběhy a popsány památky i pomníčky,
které by bez jejího autora, pana
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Miloslava Nevrlého, byly dávno
zapomenuty.
Jak už jsem v jednom z minulých dílů
našeho cestování zmínil, Jizerské hory
jsou velmi bohaté na vodu a díky ní je
zde nesčetně mokřadů, potůčků,
potoků, ale především kaskád
a vodopádů.

Společnou cestu za několika vodopády
začneme tentokrát ve Ferdinandově,
kde necháme auto na malém parkoviš
u vyústění Černého (Velkého) Štolpichu
do místní zástavby. Případně můžeme
vyrazit na cestu ze zastávky autobusu či
železnice, které jsou od našeho
popsaného východiště vzdáleny necelé
dva kilometry (v Hejnicích).
Mimochodem Ferdinandov tvoří jižní
část zmíněného městečka Hejnice.
Vývoj pojmenování této severočeské
obce je pozoruhodný. Původní název
Hayndorﬀ, později Haindorf (což je
přesmyčka německých slov znamenající Ves v háji), prošel několika změnami
až nakonec přes české pojmenovaní
Heníč bylo v roce 1923 úředně ustanoveno pojmenování Hejnice. Hejnickou
dominantou je fran škánský klášter
a s ním sousedící kostel, který byl
b a ro k n ě p ř e s t av ě n a za s v ě c e n
Navš vení Panny Marie. Obě stavby
jsou natolik výrazné, že jsou z jizerskohorských vyhlídek skutečně nepřehlédnutelné.

pravé straně cesty ve směru stoupání
tyčí Jeskynní věž a Divá Máří, nad níž je
na červené cestě jedna z nejznámějších
vyhlídek.
Nad pamětní deskou překročíme potok
a pokračujeme ke Dvojitému vodopápovodeň na Štolpichu v r. 1958 však
vykonala své dílo zkázy, a i když je cesta
opravena, nejspíš by se lesáci o své
koně dnes na některých místech báli.
Úprava povrchu, zákruty šplhající do
svahu či patníky lemující cestu připomínají nádherné malé alpské silničky.
A Štolpišská cesta se proplétá mezi
několika jizerskými sícovkami.
Na rozces pod vodopády přeskočíme
ze zelené na žlutou značku, která nás
dovede k řadě půvabných vodopádů.
Po cestě k nim ještě mineme rudnou
jámu, v níž se v 16. a 17. stole těžila
železná ruda. Na potoce na nás už čeká

Historie obce i celého regionu je značně
pohnutá – zejména v době po nezdařeném stavovském povstání, protože
místní protestantská šlechta musela po
Bílé hoře odejít do Lužice a její zdejší
majetky byly konﬁskovány. Vše tedy
spadlo do dominia Albrechta
z Valdštejna, který v nedalekém
Frýdlantu vybudoval centrum svého
rozsáhlého panství. Dalším zásadním
zářezem do skladby obyvatel, majetkových vztahů a celkové atmosféry místa
byly událos spojené s druhou
světovou válkou i s roky bezprostředně
následujícími.
Teď už ale vzhůru do hor! Po zelené
značce začíná náš dlouhý výstup podél
Černého Štolpichu. Pokud máme
dostatek času, je možné vyhledat
téměř na samém začátku cesty po její
pravé straně Matlachův kříž a po levé
straně přes potok Fialův kříž, což jsou
připomínky jednoho mladého
a druhého staršího muže, kteří se
v druhé polovině minulého stole
rozhodli předčasně ukončit svůj život.
Štolpišská silnice (cesta) vybudovaná
po roce 1890, začínající ve
Ferdinandově, která nás může po
dese kilometrech dovést přes Čihadla
a Knajpu až na Smědavu, se využívala
především ke svážení dřeva z hor. Velká

du, posléze k vodopádu Skok. Oba jsou
vzhledem ke strmějším svahům
Štolpichu mnohem hůře dostupné než
vodopád první. Levou stranu naší cesty
lemují skalní věže Štolpišská a Kapucín.
Stejně jako výše zmíněné i tyto skalní
útvary patří do souboru lezeckého ráje
Jizerských hor. Každá ze stěn či věží má
většinou několik výstupových cest
a kovovou schránu s vrcholovou
knížkou.
K vodopádu Velký Štolpich můžeme
zvolit žlutou cestu, která po sub lní

sedmimetrový Hrazený vodopád
a nedaleko nad ním pamětní deska

rakouské císařovny Alžběty, která byla
v roce 1898 v Ženevě zavražděna
italským anarchistou. Nad pamětní
deskou a odpočívadlem se nad námi po
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dřevěné lávce opět překonává Černý
Štolpich a několika zákruty zvanými

Galerie šplhá do boku Štolpišské stěny.
Zde míjí připomínku Maiwaldovy smr .
Jde o kříž s cedulkou připevněný na
kmeni stromu. V tomto úseku cesty pod
saněmi, na nichž se kdysi sváželo dřevo,
zahynul 2. února 1930 třice letý Gustav
Maiwald z Ferdinandova. Zmíněná
cesta „smr “ nás po chvíli zavede na

horní lávku nad Velkým Štolpišským
vodopádem.
Pod zmíněnými serpen nami je však
možné se neznačenou spodní cestou
přiblížit ke spodní čás kaskádovitého
vodopádu, kde si mnohem lépe
uvědomíme jeho mohutnost. Až se
dostatečně pokocháme, vyrazíme po
červené značce vzhůru na vyhlídku
Ořešník. A odtud nakonec dolů zpět do
Hejnice.

a zabere přibližně čtyři hodiny času
(okruh z parkoviště je dlouhý asi
9 a z nádraží 10 km, výškově nastoupáte
496 m, což pak musíte samozřejmě
absolvovat i směrem dolů), budete i tak
p o třeb ovat s lu š n o u ko n d ici p ři
výstupech a sestupech. Rozhodně po

cestě nespěchejte, ale vychutnejte si
krásu Štolpišských vodopádů. Při chůzi
občas cíleně zastavte a naslouchejte
zpěvu jizerskohorského ptactva. Zjara
je to opravdu koncert plný života!

Jizerky jsou známé především svými
bučinami, i když zde rostou kleny, jedle,
smrky, borovice, modříny a mnohé
další druhy stromů. Vzácně zde rostou i
sy a prý ten nejkrásnější se nachází
právě nedaleko vyhlídky na Ořešníku,
v sousedství skály zvané Stojka.
Ořešník, který dosahuje výšky 800 m. n.
m., má podobu nesouměrné vrcholové
skály, na niž se dostanete pomocí
vysekaných schodů lemovaných
kovovým zábradlím. Za bouřky se na
vrchol proto raději nehrňte. Na temeni
skály je ukotven velký dřevěný kříž.

Obdobně tomu je na všech významných vrcholech skalních vyhlídek v této
čás Jizerek (Holubník, Paličník, Jizera,
Frýdlantské cimbuří). Jižní svah
Ořešníku je lemován mnoha skalními
útvary.
Ačkoli naše dnešní výprava není dlouhá
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Sám jsem popisovanou trasu se starším
synem procházel koncem dubna
v odpoledních hodinách. Bučiny byly
ještě holé a uprostřed nich, při výstupu
na Ořešník, nás překvapila neohlášená
vichřice. Razantní poryvy větru mezi
vysokými různě praskajícími a skřípajícími kmeny – to je skutečně silný
zážitek, při němž vám chvílemi běhá
mráz po zádech. Buďte tedy na svých
cestách opatrní a dobře si je i v tomto
roce plánujte.

OZNÁMENÍ
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ČAS
JoHanka Patáková
Navlékat čas
na vlákno pavučiny
Kreslit na zeď
mihotavé stíny
Nabírat tmu do rukou
ochutnat svěžest svítání
Mít v srdci ptačí zpěv
oči dokořán
Být šťastný, i když se mračí
a bouře zuří ze všech stran
Ze sbírky Vstupuji v nepoznané,
nakladatelství Paulínky, 2012

25

