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ÚVODNÍK

Luba Šťastná
Velice ráda šiju. S odchodem do
důchodu jsem si dovolila více rozvíjet
tento koníček. Pořídila jsem si nové šicí
stroje, z původně synova pokoje si
udělala dílničku. Moc ráda se probírám
v nabídkách nových látek, kterých jsou
e-shopy plné. (Jen se musím hlídat,
abych nezaplnila svou ´syslírnu´
spoustou materiálu, abych tomuto
koníčku nepropadla a nedávala mu
příliš času a myšlenek ). Baví mě
vymýšlet co a jak ušít, kterému z mých
vnoučat by něco udělalo radost, co by
se jim mohlo hodit a co by jim slušelo…
A pak šiju a vkládám do toho i část
svého srdce. Šiji a těším se. Těším se, až
uvidím radost obdarovaného. Vždy

když se mi něco povede, nemohu se
dočkat, až to předám. Čekám, jestli to
obdarovaný ocení, jestli ho to bude
těšit, jestli se mu to bude líbit. Moc by
mě mrzelo, kdyby se třeba vnučka
podívala na nové ša čky a její reakce by
byla: „Dobře, já si je někdy vezmu“.
Nebo ještě hůř, kdyby si ani nevšimla, že
něco dostala.
Proč o tom píšu. Bůh stvořil tento svět a
stvořil ho krásný. Dokonalý a nádherný.
Stojí za to si toho všímat! Je dobré vidět
vše úžasné kolem nás. Objevit krásu
okolo nás stojí možná někdy i trochu
námahy. Ale stojí to za to. Je třeba
hledat, vnímat a děkovat. Naše reakce
by neměla být: „Dobře, je to celkem
3

fajn.“ Nebo ještě hůř, neměli bychom
přehlédnout, že jsme něco dostali.
Když vidím, co Bůh stvořil, často se mi
vybavuje osmý žalm:
Vidím tvá nebesa, dílo tvých prstů,
měsíc a hvězdy, jež jsi tam upevnil:
Co je člověk, že na něho pamatuješ, syn
člověka, že se ho ujímáš? (Ž 8;4,5 CEP)
Věřte, že když do Tabity zařazujeme
články o cestování či o přírodě, není to
jen proto, abychom zaplnili stránky.

Krásné je žít
Martin Kop, kazatel CB
Miluji pohled na ranní nebe. Nejdřív je
červenomodré, pak zbledne a najednou se na obzoru objeví sluneční
kotouč a vše ozáří svým jasem. Jeho
měkké světlo hřeje a mění se v ostré až
bodavé. Je to čas se zastavit a nabrat
síly. Je to chvíle pokoje a řádu, kdy nelze
nevidět, že „nebesa vyprávějí o Boží
slávě, o díle jeho rukou mluví obloha.
Jeden den druhému slovo uděluje,
jedna noc druhé zjevuje poznání. Není
slov a není řeči, kde by jejich hlas zůstal
neslyšen; jejich zvuk ozývá se celou
zemí, do krajů světa doléhá jejich zvěst.
Bůh stan postavil slunci v nebesích
a ono jak ženich vychází z komnaty, jak
hrdina dych cí na cestu vyrazit. Vychází
na jednom konci nebe, k druhému konci
míří obloukem, před jeho žárem se
nikdo neskryje“ (Ž 19,2–7, B21).

Jak krásné je žít.

občanských, a do toho všeho vstupují
vnější zásahy chtěné – koníčky,
dovolená, partneři, dě – i nechtěné –
nemoci, pandemie, ztráty a úmr . Jak
krásné je žít.

Jenže většinou je všechno jinak.
Spěchám a jsem nervózní. Budík znovu
neodbytně vrní. V hlavě mi rejdí, co vše
nesmím zapomenout udělat. Co
nachystat, jak vše zařídit. Nic neopominout. Mít vše, abych dodržel vládní
omezení. Respirátor, raději dva, co
kdyby mu upadla gumička? To či ono
u d ě l a t p ro s e b e . N ě c o d a l š í h o
a důležitého pro druhé. Honit sebe
i druhé a přitom se neuštvat. Jak krásné
je žít.

Důležité je, zda je ži svobodnou
volbou, nebo jen zátěží, kterou na mě
klade někdo jiný. Jsem svobodný, což mi
umožňuje čerpat radost ze záblesku
Boží dobroty a z řádu, navzdory chaosu
a zmatku, který panuje, anebo mizím ve
vleku událos pod hladinou? Jak krásné
je žít.

Jsme vystaveni nárokům druhých i sebe
samých. Žijeme ve vzájemné závislos
jeden na druhém. Je těžké vše vyladit
a přitom plnit veškeré závazky. Žijeme
v ročních cyklech kalendáře, možná
daleko víc v cyklech roků školních než

Vnitřní krásu svobodného života dobře
vys huje obraz z písně Orel od
evangelického faráře Svatopluka
Karáska. Karásek sám popisuje: „Šel
jsem do pražské zoologické zahrady
a tam navš vil oddělení ptáků. Ve
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voliéře seděl na pahýlu mohutný orel. Na
strop té voliéry se slétávali ze svobody
vrabci. … Král ptactva sedí na svém
pahýlu, celý bílý, pokálený od vrabců. To
je pro mě celý obraz života a posledních
věcí.“ V textu písně potom zpívá.

Žijem letem nad mto světem, žijem
letem, možná že se pletem,

Orel to na svém pahýlu tuší, že nelétá se
křídly, ale létá se duší.

Žijou letem, i když jsou v kleci, žijou
letem orli člověci,

Vnitřní nastavení je klíč ke svobodnému
životu. Je to život, který se opírá o Bohem
daný řád. Koloběh dní a ročních období
tento řád zjevuje. Je to zvěst o jeho
dobrotě, které se mohu držet, a když se
mi to nedaří, mám hledat pomoc, která
mě do té dobroty navede, aby pla lo, že
krásné je žít.

žijou letem v pozemském stanu, žijou
letem, znaj posměch i hanu.

Základem je dobře nastavený den. Den,
kdy se postavím před Boží tvář. Den, kdy

Nad svojí hlavou dnes vrabčáky snese,
vysoko nad ně jednou se vznese.
Orle, orle, ty jsi král. Můj orle, orle, tys
ptactva král.

žijem letem v čase zakletém, žijem letem
na pahýlu stoletém,
žijem letem, předej to i dětem…
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žiji službou Bohu. Jako návod nám může
posloužit rozšířená Ježíšova modlitba,
jak ji uvádí N. T. Wright:
Všemohoucí Otče, Stvořiteli nebe
a země, ustav mezi námi své království.
Pane Ježíši Kriste, Synu Boha živého,
smiluj se nade mnou hříšným.
Duchu svatý, dechu živého Boha, obnov
mě i celý svět. Amen
Vyjadřuje, před čí tváří jsem. Kdo vládne
světu i mně. Na čem mi záleží a po čem
toužím. Prodýchat a promodlit se jí
klidně každý den může být dobrý krok
k tomu, jak začít krásně žít.

www.jw.org/en

MUŽI
NA HRANE

Muži na hraně
aneb i velikáni klopýtají
Petr Plaňanský

Je naší přirozenos , že různé životní
situace přibarvujeme, zveličujeme,
idealizujeme, zlehčujeme či je využijeme k lacinému moralizování. Je tomu
tak, ať už si to připus me či nikoli. Ne
nadarmo se u nás říká, že „strach má
velké oči“, či „není-li žalobce, není ani
soudce…“ Ale koho z nás by napadlo, že
i takový velikán víry, muž jinak odvážný,
praotec Abram, podlehne zrovna
strachu? Navíc ještě tak hloupě, že se
při tom zamotá do malé lži?

oltář Bohu, který ho svým slovem
pozval na pouť víry. Jenže v té Zaslíbené
zemi pocí l i období hladu. Nezbylo mu
tedy, než sestoupit do Egypta. O Egyptě
bylo ve starověku známo, že je vyhlášenou obilnicí Středomoří. Abram však při
své záchranné misi řešil jeden dost
zásadní problém – měl příliš krásnou
manželku. A jak víme z jiných vyprávění
tehdejší doby, semlelo se tehdy kvůli
krásným ženám v tom Středomoří
ledacos, dokonce i války.

To b y l o t a k , A b r a m p r o c h á z e l
Zaslíbenou zemí, tu a tam se na nějakou
dobu se svými stády utábořil a postavil

O Sáraj se traduje, že byla ženou
mimořádně nádherného vzhledu. Je
pochopitelné, že Abram dostal strach
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o svůj život. Nejspíš si už představoval,
jak ho kvůli krásné manželce v této cizí
zemi zabijí a ji si ponechají. Požádal ji
tedy, aby se vydávala za jeho sestru.
Řeklo by se, že je to jen taková malá
nevinná lež, která umožní přežít
v bezpečí onu kri ckou dobu hladu. Ale
upřímně nás zamrzí, že lež použije
zrovna ten, kdo je vydáván za jakýsi
ideál víry, přesněji otec všech věřících.
Navíc jako lidstvo máme už stale
trvající zkušenost, skrze kterou na tento
poklesek dnes pohlížíme, to ž že „cesta
do pekel je většinou vydlážděna těmi
nejlepšími úmysly“.

Nicméně tento malý úskok přinese
Abramovi přízeň faraona, který praotci
prokáže velké dobrodiní a zahrne ho
bohatstvím. A Sáraj skončí v domě
faraónově – tedy nejspíš v jeho harému.
Je však pozoruhodné, že Abramův
strach a jeho lest, stejně jako Sárajinu
oddanost manželovi, nakonec Bůh
promění v jejich prospěch. Hospodin
udeří kvůli Sáraj na dům faraona
velikými ranami. A pravda vyjde
poměrně rychle najevo. A díky tomu se
ocitáme tváří v tvář poznání, že i lidé,
kteří Boha neznají, se mohou v určitých
situacích chovat mnohem čestněji
a morálněji, než , kteří jim mají být
vzorem:
Farao tedy Abrama předvolal a řekl:
„Jak ses to ke mně zachoval? Proč jsi mi
nepověděl, že to je tvá žena? Proč jsi
říkal: »To je má sestra«? Vždyť já jsem si

ji vzal za ženu. Tady ji máš, vezmi si ji
a jdi!“ A farao o něm vydal svým lidem
příkaz. Vyhos li jej i jeho ženu se vším,
co měl. (Genesis 12,18-20)
Řekneme si: Dobrá, tedy praotec
Abram udělal chybu. Nakonec, kdo
z nás chyby nedělá, že? Vše můžeme
r yc h l e za ko n č i t m áv n u m r u k y
a konstatováním, že z této malé ls
nakonec praotec proﬁtoval a vše dobře
dopadlo. Jenže ono to není tak
jednoduché. Abram totéž zopakuje na
dvoře gerarského Abímeleka. A opět ze
situace proﬁtuje. A to hloubavého
čtenáře opravdu už zarazí.
Na otázku, proč tomu tak je, nenalézám
uspokojivou odpověď. Nicméně při
dalším čtení zjišťujeme, že tato ne příliš
hezká rodinná tradice se přenese do
generace Abramova syna Izáka. I on na
dvoře gerarského vládce Abímeleka,
kam přijde v době hladomoru, zapře
svou půvabnou manželku Rebeku.
A aby to nebylo málo, tak i Izákovi
synové Ezau a Jákob mají s ženami
problémy a nakonec těch manželek
mají hned několik.
Najednou se nám příběh Abrama a jeho
potomků jeví ve zcela jiném nasvícení –

už to není ten idealizovaný velikán víry,
nýbrž chybující člověk, který se rozhodl
uvěřit Božímu naléhavému pozvání na
cestu víry. A v tom je jeho skutečná
velikost. Přestože se někdy choval
statečně a jindy zbaběle, nesprávně
a nespravedlivě, pak mu nelze odepřít
to nejdůležitější: že jeho důvěra k Bohu
byla m, co mu bylo počítáno za
spravedlnost.
Krom toho se zdá, že vedle dobrých
návyků a tradic lze z generace na
generaci předávat i ty návyky a tradice
ne příliš vydařené či nega vní. Možná
o tom sami něco víme… nakonec právě
o tom ten Abramův, Izákův i Jákobův
příběh vlastně tak trochu i je. Můžeme
v něm nalézt sami sebe a pokorně si
přiznat, že i my chybujeme a selháváme. Zároveň v Abramově příběhu
můžeme zaslechnout, přes nějaký ten
falešný tón, zpěv o naději a také nalézt
odvahu dál klopýtat na cestě víry
navzdory všem svým hloupým
a neustále se opakujícím chybám.
Zdá se, že nám dnešní příběh přiblížil
ještě jedno důležité poznání – že
nakonec upřímná důvěra znamená
mnohem víc než morální dokonalost.

auntyfaith.com

Jenže zápletka, na první pohled celkem
prostá, se nám při bližším prozkoumání
začne jevit jako mnohem složitější.
Sáraj to ž Abramovou sestrou je, byť
nevlastní! Ovšem pozor, abychom příliš
nespěchali s výmluvami či omluvami na
adresu Abrama. Říkal sice pravdu, ale
jen polovičatou. Tu část, která by ho
ohrozila, raději taktně zamlčel.

7

Najdi si pevný bod ve svém životě
Tomáš Jeřábek

Nedávno náš pastor v neděli kázal na
13. verš z 3. kapitoly listu Filipským, kde
se píše:
...zapomínaje na to, co je za mnou,
a natahuje se po tom, co je přede
mnou, běžím k cíli pro cenu Božího
povolání vzhůru v Kristu Ježíši.
Řekl bych, že myšlenka obsažená
v tomto kázání je pro život nás křesťanů
velmi důležitá. Potřebujeme to ž upřít
svůj pohled na Ježíše, běžet za ním ze
všech sil a zbytečně se neohlížet.
Jelikož mám osobně velice rád sport,
který se snažím i ak vně prak kovat,
bývá pro mě častou inspirací… Jistý
krátký úsek svého života jsem závodně
plaval a až do nynějška se snažím, byť
na amatérské úrovni, provozovat
triatlony (plavání, kolo, běh).
Okamžitě se mi během kázání vybavila
jedna prak cká zkušenost:
Na triatlonu se běžně plave na otevřené
vodě a často se startuje hromadně ve
velkém počtu lidí. Dovedete si tedy
představit, že někdy není úplně snadné
se správně zorientovat a plavat přímo
ideálním směrem. V rybníce na rozdíl
od plaveckého bazénu to ž na dně
nenajdeme žádné vodicí čáry ani spáry
kachliček, kterých by se dalo pohodlně
držet a zachovávat tak předem

naplánovaný kurz. Bóje, která se často
musí obeplout, není také vždy viditelná
v tom šrumci mnoha plavců, kteří se
snaží vybojovat co nejlepší pozici pro
další průběh závodu. Vytvořil jsem si
proto úplně jednoduchou strategii.
Před startem jsem se podíval, kterým
směrem musím během závodu plavat,
a v tom daném směru jsem si našel
nějaký výrazný bod na břehu, ideálně
nějaký vysoký strom. Na tento bod jsem
poté během plavecké čás plně upřel
svoji pozornost a při každém vynoření
jsem svá tempa a svůj směr korigoval
přímo k němu.
A ono tomu je zrovna tak i v našich
životech... Často bychom si přáli, aby to
byl onen krásně nalajnovaný a úhledný
plavecký bazén, ale ve skutečnos to je
pořádně nepřehledné jezero, které je
často dokonce rozbouřené. A jako při
mém plavání, i v životě potřebujeme
pevný stabilní bod, ke kterému upřeme
svůj zrak a díky kterému vždy budeme
moci srovnat svoji cestu, pokud by se
začala stáčet nesprávným směrem. Tím
bodem musí nutně být vždy Ježíš. V listu
Židům 12,2 se píše: ...upřeně hledíce
k původci a dokonavateli víry Ježíši,
který pro radost, která byla před ním,
podstoupil kříž, pohrdnuv hanbou,
a sedí po pravici Božího trůnu.

8

Přiznám se, že zrovna tak jako v životě
mi nějakou dobu trvalo, než jsem tuto
strategii s pohledem jasně zaměřeným
na Ježíše objevil, tak i na závodech jsem
si nejednou střihnul pěknou okliku.
Někdy stačilo, abych si byl jistý sám
sebou, m, že přece bez problémů
poplavu rovně, a tak když jsem se po
delší době pořádně rozhlédl, zjis l
jsem, že plavu úplně jinam, než bych
měl. Jindy se také může stát, že vedle
sebe vidíme závodníka, který působí
velice přesvědčivým dojmem: pěkná
postava, profesionální úbor... To je
jistota, říkám si a plavu podle něj. Jaké
je to ovšem po chvíli rozčarování, když
po těžce vynaloženém úsilí zjis m, že
on si řekl úplně to samé o mně a oba
jsme plavali klikatě, jako když se jede
slalom na lyžích.
Milí přátelé, není špatné si zdravě věřit
ani mít dobré vzory v některých
moudrých lidech, ale m nejvýraznějším bodem, který určuje směr v našich
životech, musí být Pán Ježíš, protože
když tomu tak nebude, nejenom že si
svoji cestu do Božího království velmi
pravděpodobně pořádně zkomplikujeme, ale můžeme ji minout úplně
a ztroskotat zcela vyčerpaní kdesi
uprostřed rozbouřeného jezera...

Vzpomínka na Václava Lamra
17. prosince 2020 zemřel Václav Lamr. Se vzpomínkou na něj přinášíme jeden z jeho článků

Václav Lamr

Aforismy Václava Lamra

(25. 4. 1943 - 17. 12. 2020)

ź

byl českým výtvarníkem, básníkem,
aforistou a významnou osobnos
evangelikálního hnu . Založil sdružení
Christ Art Mission a českou pobočku
organizace Full Gospel Business Men's
Fellowship Interna onal.

Na kříži zůstal hřích, aby mohl projít
člověk.
ź Víra je do nebe díra, rozum je ten, co
zírá.
ź Tvůj duch je studna a v ní pramen.
Na roubu studny leží KÁMEN.
Tvá duše jsou dvě ruce a v nich...
KÁMEN.
Zhyneš buď žízní, nebo budeš:
P R A M E N.
lamr.estranky.cz

Skutečný příběh
Václav Lamr
Když jsem studoval na umělecké škole
v Brně (1960-64), znal jsem skupinu
a m a t é rs k ý c h s p e l e o l o g ů , k t e ř í
prozkoumávali jeskyně v Moravském
krasu, které nejsou přístupné veřejnos. V oblas blízko Blanska se nalézá
přes síc jeskynních prostor. Ale jen
malé procento je přístupné veřejnos .
Tito spolužáci se jednoho dne vrá li
z průzkumné cesty do podzemí. Bylo na
nich poznat, že prožili závažnou, téměř
tragickou zkušenost. Vlezli do jedné
chodby ve skále v lesním údolí krasu
a po nesnadném průlezu podzemními
chodbami vešli do nádherné, krápníky
ozdobené jeskyně. Z toho objevu se
však neradovali dlouho. Zjis li, že si
cestu během průlezu přestali důsledně
značit a stopy si pošlapali. Z jeskyně
to ž vedlo množství různých chodeb
a komínů a oni si se zděšením uvědomili, že nevědí, kterou cestou se mají vrá t
na povrch. Navíc při průlezu jedním
svislým komínem ztra li důležitou
sví lnu a byli odkázáni na slábnoucí
světlo baterek. Věděli, že musí ihned,
dokud mají ještě světlo, najít cestu zpět,
jinak zahynou.
Jelikož o nich nikdo na povrchu nevěděl
a neměli možnost volat o záchranu,
byla jejich situace beznadějná. Jedinou
nadějí pro ně bylo slábnoucí světlo. Čas
jim tuto naději pomalu ukracoval. Bylo

jich pět. Rozdělili se na dvě skupiny
a vstupovali postupně do chodeb, aby
našli onu JEDINOU cestu, kterou se
mohou zachránit. Měli spoustu
možnos a cest, ale věděli, že většina
chodeb se ztrácí v beznadějném
bludiš kolem a míří do propas .
Vraceli se z průzkumů chodeb se
vzrůstajícím vědomím marnos . Začali
propadat panice a strachu.
Mezi m se na smluvené místo v údolí
dostavil jejich další kamarád. Na
poslední chvíli odřekl účast na expedici
do podzemí, a proto s ním už nepočítali.
Náhle se v nějaké předtuše rozhodl jet
stopem za kamarády. U jedné z děr do
skály našel jejich batohy. Věděl, že jsou
v podzemí, a proto za m rozdělal oheň
a uvařil večeři. Potom však pojal
podezření, že se přátelům něco stalo.
Se svou silnou baterkou vstoupil
dovnitř. Aby nezabloudil, jis l se
červenou šňůrou a sledoval čerstvé
stopy v blátě chodby. Potom slyšel
i jejich hádky a křik. To ho také orientovalo při cestě do bludiště v podzemí.
Ztracení průzkumníci si na chvíli sedli
dohromady, vypnuli světla, aby je
šetřili, a vzrušeně hovořili, co dál. Ve
chvíli beznaděje uslyšeli padání kamení
a SVĚTLO v odlehlé, nenápadné straně
jeskyně. To byla ta cesta záchrany. Jejich
kamarád je tak zachránil v pravou chvíli.
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Pod jeho vedením a pomocí červené
orientační šňůry vyšli na povrch
a podivili se, že je již večer. Strávili
v podzemí mnoho hodin. Radovali se,
že jsou živi a zdrávi.
Tento skutečný příběh nám ukazuje na
několik zásadních skutečnos . Tato
skupina měla v podzemních prostorách
výběr z velikého množství cest,
možnos a různých směrů. Oni však
věděli, že musí najít tu JEDINOU cestu,
kterou se mohou dostat z dočasného
pobytu v jeskyni na povrch. Také i my
máme mnoho možnos ve svém životě.
Věděli, že jejich světla mají velmi krátké
časové omezení, tak jako i náš život je
omezený délkou, kterou nám Bůh
poskytuje. V tomto světě se nám nabízí
veliké množství cest, idejí, náboženství
a systémů. Jen jediná cesta je však
řešením a cestou záchrany.
Tento příběh nám také jasně ukazuje, že
se člověk sám nezachrání svou vlastní
silou. Člověk se nevytáhne za vlastní
vlasy z bahna a z jámy, proto potřebuje
záchranu zvnějšku. Potřebuje zachránce. Tímto zachráncem je Pán Ježíš
Kristus, Spasitel světa a národů. On řekl:
„Já jsem světlo světa. Kdo mne
následuje, nebude chodit v temnostech, ale bude mít světlo života.“
(Jan 8,12)

Služba ve věznicích
Monika Bakešová
C htě l a b yc h s e s vá m i rozd ě l i t
o zkušenos ze služby ve věznicích v ČR.
Bůh hledá otevřená srdce, do kterých
vkládá své Slovo.
Verš: Pak jim odpoví: „Amen, pravím
vám, cokoliv jste neučinili jednomu
z těchto nejmenších, ani mně jste
neučinili.“ Matouš 25,45 … je velkou
výzvou pro každého křesťana.
V posledních pě letech mě Pán začal
v srdci měnit svým Slovem. Jak se to
projevilo navenek? Dal mi lásku k lidem
bez domova, k Romům i vězňům. Ale
zároveň také Bůh očekával moji pokoru
a připravenost.
O službě ve věznici jsem popravdě
vůbec nepřemýšlela… Až když mi Pán
přidal sourozence v Kristu, kteří sami

byli ve vězení nebo tam mají někoho
blízkého. Za službu ve věznicích jsme se
začali společně modlit. Po nějaké době
mi přišel přeposlaný email od jedné
ženy, ve kterém jsem zjis la, že existuje
Mezinárodní vězeňské společenství
(MVS), které má různé programy pro
věznice a také pro tuto službu školí
dobrovolníky. To je ono…
V březnu 2017 jsem se zúčastnila jejich
školení v Praze – spolu s Renkem, který
několikrát seděl ve vězení a poté, co se
obrá l, i on chtěl sloužit takovým lidem.
Pro mě to bylo milé setkání s lidmi, kteří
už mají zkušenos . Některé přednášky
vedli psychologové, zástupci policie ČR
a vězeňské služby. Po absolvování
úvodního školení jsme se v církvi dál
modlili, jak si nás Pán chce použít.
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V červnu 2018 přišla pro mě a Renka
výzva od MVS, abychom s nimi jeli
sloužit do ženské věznice ve Světlé nad
Sázavou. Renek měl velkou radost a já
velkou bázeň i různé otazníky v hlavě:
Zvládnu to psychicky? Budu tam
k něčemu vůbec platná? Všechny obavy
jsem dala Pánu a v důvěře, že on nás
p ove d e , j s e m n ávštěv u p ř i j a l a .
N ávštěva věz n i c e za č í n a l a b r zy
odpoledne u maminek s dětmi (ve
Světlé n. S. mohou mít některé
maminky u sebe dítě do tří let věku, aby
spolu měli kontakt). Na této první
návštěvě jsem si uvědomila, že pro ně
můžu být požehnáním už jen m, že jim
dokážu naslouchat, obejmout je, usmát
se na ně… Spíš bych řekla, že to Bůh
obrá l a ony byly požehnáním pro mě.
Po 1,5 hodině jsme pokračovali

v návštěvě na dalším oddělení, kde na
nás čekalo asi 25 žen. Program se
jmenuje „Zacházení“, pracovníci MVS
s sebou do věznice berou dobrovolníky,
kteří mohou říkat svá svědectví, modlit
se s odsouzenými a svědčit o Bohu. Na
tomto našem prvním setkání měl ve
věznici Renek možnost říci své svědectví, jak se z vězně stal novým člověkem –
Božím dítětem.

Po kurzu jsme se modlili dál, ale přišlo
uzavření všech věznic z důvodu nákazy
Covid-19.

Pro mě tato návštěva znamenala
změnu v srdci. Já už cestou domů v autě
říkala Bohu, že tam chci jet zase!

Na jaře 2021 dokonce došlo k uzavření
všech občanů do svých okresů. To ale
pro Pána nebyla žádná překážka.

Bible říká v Markově evangeliu 2,17:
Když to Ježíš uslyšel, řekl jim: Lékaře
nepotřebují zdraví, nýbrž nemocní.
Nepřišel jsem povolat spravedlivé, ale
hříšné.“

Právě v této době (březen 2021) se
poprvé otevřel vstup do pardubické
věznice s programem Vězňovy cesty.
Jde o osm setkání, z nichž každé má své
téma i přesně daný dvou až tříhodinový
program, během kterého přítomní sami
hledají odpovědi na otázky KDO JE
JEŽÍŠ?, PROČ PŘIŠEL?, CO S TÍM?
Součás bylo i video se svědectvími
dalších vězňů z celého světa, kterým

Bůh změnil život.
Do věznice jsme jezdily s kolegyní
Lenkou jednou týdně. Na naše první
setkání přišlo a do programu se zapojilo
osm odsouzených mužů, kteří s námi
postupně Vězňovu cestu absolvovali.
Na setkáních jsem vnímala, jak Boží
láska miluje každého z nich a také jak
opět mění i moje srdce ve vztahu
k odsouzeným.
Závěrem bych chtěla říci, že z neznámého prostředí, ve kterém jsme nikdy
nebyli, můžeme mít přirozeně strach…
Tak jsem to měla i já, než mě Pán vzal za
ruku a řekl, že jde se mnou a ukáže mi
to, co chce, abych tam dělala.
Kurz nyní končí a mně se bude po jeho
účastnících stýskat, ale Bůh ví o každém
a věřím, že Boží Slovo bylo zaseto do
jejich srdcí.
Více o vězeňské službě se můžete
dozvědět zde: h ps://mvs.cz/

Zdroj: thejakartapost.com

Pán Bůh mi umožnil v roce 2018 ještě
další dva vstupy do této věznice. Jedné
ženě, s kterou jsme se ve věznici
seznámili, jsme pomáhali shánět
ubytování pro její maminku, o kterou si
dělala staros . MVS slouží jednou za
měsíc v několika věznicích v ČR. Také je
součás mezinárodního společenství
Prison Fellowship Interna onal.

Na podzim 2020 přišla od MVS
pozvánka na školení programu Vězňova
cesta. Tři členové naší církve se školení
zúčastnili, včetně mě, a po absolvování
š ko l e n í o b d r že l i c e r ﬁ kát y ( v i z
h ps://mvs.cz/zarijove-skoleni-kurzuveznova-cesta/).

V roce 2020 jsme se začali v církvi
modlit za otevření služby ve věznici
v Pardubicích, která je k nám nejblíže
a kterou Renek zná osobně i zevnitř jako
vězeň.

Monika Bakešová
Pracuje jako dobrovolnice v projektech
Příprava na propuštění, Andělský strom
a nově též Vězňova cesta. Byla součás
týmu, který pravidelně slouží vězeňkyním ve Světlé nad Sázavou. Podílela se
rovněž na přípravě vánočních dárků pro
dě odsouzených vězňů. V loňském roce
absolvovala kurz Vězňova cesta.
Pochází z Vysokého Mýta, během studia
na VŠ tex lní v Liberci uvěřila a byla
pokřtěna. V roce 2015 přijala povolání
sloužit převážně romským rodinám.
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V civilním životě již přes 20 let učí
odborné předměty na střední technické
škole. Je vdaná a má dvě dospělé dě .
„Být s odsouzenými a přinášet Boží
pokoj, naději a třeba se jen na ně usmát,
obejmout je, to je to, co mě na práci
nejvíce baví a zajímá.“
Zdroj: Modlitební newsle er,
Mezinárodní vězeňské společenství,
13. 8 .2021

Ze zákona ulice pod Boží milost
René Giňa

bylo v době Skutků apoštolů.
Děkuji pastoru Oskaru Najtovi z církve
Křesťanská misie Emanuel se sídlem
v Ostravě, že začal s dalšími pastory
sloužit pravidelně u nás ve Vysokém
Mýtě. V současné době mě vede
a vyučuje pastor Pavel Toth, který má
dar vést křesťana do dospělos
a vybudovat nově se rodící církev.

Žil jsem pouliční život od dětství: drogy,
alkohol, sex, bitky – vše podle zákona
ulice. Byl jsem devatenáctkrát soudně
trestaný a stále jsem nebyl ochotný se
přizpůsobit společenským zákonům.
Svůj příběh jsem napsal jako osobní
svědectví v knížce s názvem: Byl jsem
otrokem svých hříchů (messenger:
RENDA GINA SONY). Z Boží milos je
tam všechno popsané tak, jak mi to
Duch svatý připomínal – od mého
dětství až po uvěření v Krista Ježíše.
Bůh je úžasný, miluje mě a já jeho. Když
jsem pobýval na ulici jako drogový
dealer a pasák, tak jsem musel být
připravený na všechno…
Dvakrát v životě jsem byl v nebezpečné
situaci, kdy jsem byl i připravený zabít
dva muže, ale i v těchto těžkých
situacích při mně stál Bůh, i když já jsem
ho ještě neznal a nehledal. Už tehdy
však o mně Bůh věděl a těžké situace
v mém životě změnil.

Chvála a sláva náleží jen Bohu. Člověk
v životě dělá chyby, avšak je potřeba se
nenechat zastavit, ale činit z chyb
pokání a jít dál po Boží cestě. Ďábel se
snaží nás zastavit anebo zničit,
rozdělovat naše rodiny. Jeho záměrem
je to, abychom nešli po Boží cestě. Také
nám se to s manželkou v životě stalo,
tolik zklamání a ztrát… Ale když Bůh
v naší rodině něco krásného začal, měl
to v plánu už od počátku světa. Bůh
touží po tom, abychom ho znali a naše
jména byla zapsána v Knize života. A to
už opravdu něco znamená.
Nenechte se oklamat mto světem,
neboť bohem tohoto světa je ďábel –
satan. On vám dá slávu, bohatství,
prostě všechno, co chcete. Zároveň si to
však časem vezme zpět i s úroky. Pak do
našich životů přichází bolest, samota,
deprese, úzkos , rozvody, hádky – vím,
o čem mluvím, protože jsem si toho

Od roku 2015 jsem úplně nový člověk,
který svůj život vydal zcela do rukou
milujícímu Bohu. Nikdy mi nikdo
v životě neprojevil tolik lásky jako Ježíš
Kristus. Mé srdce do té doby bylo jako
kámen, ale pak explodovalo láskou
v Boží přítomnos . Každý den vnímám
jeho přítomnost. Sloužíme s manželkou
lidem, které nám Bůh dá na srdce. Bůh
zná srdce každého člověka a nás posílá,
abychom se za lidi modlili. My pak
zpětně vidíme zázraky – proměněné
lidské životy, tak jako za doby, kdy Ježíš
chodil po zemi a činil zázraky. Tak jako to
12

hodně bez Boha prošel. Jednou
z velkých boles , které jsem zažil, byla
ztráta mého malého syna.
Chtěl bych vás všechny povzbudit. Když
Bůh dokázal změnit mě a dává se mi
poznávat stále více, tak to dokáže
i s každým z vás.
Pokud chceš i ty poznat Ježíše, tak mu
v modlitbě řekni:
„Prosím tě, Ježíši, odpusť mi, dej se mi
poznat, přijď do mého života. Ukaž mi
cestu, po které mám jít, a já po ní půjdu.
Ve jménu Ježíše, amen.“

TABITA PŘEDSTAVUJE

Škola pro Život - škola jinak
Hana Martináková
Také vám záleží na tom, co se dostává k uším a srdcím žáků a jakým vzorem je jim učitel? Tyto otázky si
kladli členové týmu Školy pro Život, která je jednou ze služeb Křesťanské akademie mladých, z.s. Do jejich
aktivit spadá i péče o Síť křesťanských učitelů, která sdružuje asi 500 křesťanských pedagogů, lektorů
a nadšenců, kterým hoří srdce pro mladou generaci.

Škola pro Život podporuje křesťanské
učitele a lektory ve školách, pro které
pořádá akreditované vzdělávací kurzy.
Vytváří preven vní a e cké programy
pro školy a pomáhá formovat charakter

žáků a studentů skrze programy
Duchovního dědictví. O činnos Školy
pro Život se můžete více dozvědět na
webových stránkách www.skolazivot.cz.

Síť křesťanských učitelů (SKU) usiluje
o spojení evangelikálních křesťanů
a posílení křesťanského vlivu v českém
školství. Napomáhá propojení křesťanů
působících ve školách (networking),
poskytuje informační servis nejen na
webu www.situcitelu.cz, ale i rozesíláním newsle eru registrovaným členům

s podnětnými odkazy a pozvánkami.
Poskytuje nástroje pro výuku, např. nové
metodiky, prezentace, videa a pracovní
listy. Podporuje vzdělávání učitelů skrze
konference Křesťan za katedrou,
workshopy, webináře, e-learning
a Daniel akce.
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Žije, nebo ne?
(zkušenost lektora Školy pro Život)
Výpadek spolupráce na školách, kde
běžně lektoruji 4-8 programů, byl
znatelný. Dostal jsem se na tři nové
školy, kde jsem ještě nebyl. Na všech
jsem musel lektorovat v roušce, což je
velice nepříjemné. Zajímavá zkušenost
byla s online lektorováním na téma Sex,
Aids a vztahy. Jedna třída se zaměřila na
to, že jsem křesťan, že jsem ženatý
a jejich osobní otázky mě vedly ke
svědectví o víře v Krista. Skvělý zážitek
bylo lektorování pilotáže programů
Vánoce a Velikonoce a Bible pro
2. a 3. třídu. Po skončení programu
o Bibli se jedna dívenka zeptala: A jak
“
to teda dopadlo s m Ježíšem? Žije,
nebo ne?”
Propojení lektorů s církví a mládeží
funguje! (zkušenost lektora Školy pro
Život)
ź Těsně před dalším uzavřením škol se
díky Bohu podařilo zrealizovat setkání,
které mělo velmi zajímavou dohru.

Sešel jsem se se skupinkou studentek
ohledně jejich studia na VŠ. Diskuse se
vyvinula naprosto neočekávaně.
Postupně se to ž ukázalo, že většina
děvčat si pro své budoucí studium
předběžně vybrala obor, který po nich
požadovali jejich rodiče, nikoli takový,
jaký by chtěly studovat ony samy. Když
jsem se jich zeptal, jak se v tom cí ,
začaly se sdílet víc do hloubky o svých
vztazích s rodiči, a nakonec skončily
v slzách. Na to jsem se mohl sdílet
s vlastním příběhem, jak jsem si musel
probojovat nejen svou cestu ke studiu a
zaměstnání, které jsem chtěl dělat, ale
také ke křesťanské víře. V návaznos na
naše setkání navíc přišly s nápadem
využít distanční formu výuky k uspořádání besed s hosty z různých oborů,
o jejichž studiu letošní maturan
uvažují. Velmi cenné na těchto online
besedách bylo to, že pozvání přijali
hosté, kteří byli nejen skutečnými
odborníky ve svém oboru, ale většina

z nich byli křesťané, kteří se mohli
nenásilnou formou na základě svých
vlastních zkušenos sdílet o své
křesťanské víře, postojích a hodnotách
odrážejících se např. právě v jejich
profesích.
ź Jedna mládežnice z našeho sboru
m n e p ře d Vá n o c i ko n ta k t o va l a
s obavou, že její spolužačka má poruchu
příjmu potravy. Společně jsme tedy
celou situaci prodiskutovali. Rozjel se
poměrně náročný proces rozhovorů
a následných kroků směřujících k
zajištění jak vhodné zdravotní péče, tak
i podpory ze strany školy a snahy
o komunikaci s rodiči. Nabídl jsem proto
tomu děvče možnost videohovorů za
účas její spolužačky a ona tuto
nabídku naštěs přijala. K velkému
překvapení došlo po dvou videohovorech k průlomu, děvče začalo postupně
jíst různá jídla, přibírat a přestalo se
každodenně vážit.

Jak zvládat těžkos (zpětná vazba
třídní učitelky na program)
+ klidné, ale zároveň důsledné vedení
celé hodiny lektorem
+ připravená prezentace s možnos
hlasování a odpovědí
+ dostatek prostoru na jednotlivé otázky
+ obohacení vlastními zážitky a
zkušenostmi lektora a dě
+ příjemná atmosféra ve virtuální třídě a
pocit důvěry dě
+ možnost navázat v dalších předmětech (2. den jsme využily stejné téma v
rozboru básně E. Frynty "Život je pes, a
proto není, rozhodně není pro kočku",
dnes ve vlas vědě a ve výtvarce: "Boj s
pandemií – jak to vidím a cí m já" zachy t změny v běžném životě, které
pandemie přinesla.

Pokud máte ve svém okolí křesťanské pedagogy a činnost Školy pro Život nebo Sítě křesťanských učitelů vás zaujala, prosím,
předejte jim odkazy na naše webové stránky, aby se mohli registrovat do SKU nebo nás kontaktovat.
Hana Mar náková, komunikace oddělení Škola pro Život, www.skolazivot.cz
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Když se řekne geocaching…
Jana Kopová
zvěř. Pokud se zvířátku podaří se
k dobrotce propracovat, může vážně
ublížit nejen krabičce, ale především
svému zažívání. Každá krabička má
svého majitele, který ji založil a který by
se o ni měl starat – dbát na to, aby byla
v pořádku, protože prasklá krabička
s p l e s n i v ý m l o g b o o ke m n i ko h o
nepotěší. Zaplněný logbook by měl
vlastník pravidelně vyměňovat, a když
se krabička ztra , měl by sjednat
nápravu.

„Není tam pod m?“
„Má být pod kmenem.“
„Mám tři metry!“
„Jo, promiň, pod kamenem, ne pod
kmenem.“
„Mám ji.“
Takhle nějak to vypadá, když se hledá
a najde keška. Od 3. května 2000, kdy
Dave Ulmer ukryl v Oregonu historicky
první schránku, už uplynul nějaký ten
pátek, proto dnes už téměř každý
alespoň matně tuší, o co jde.
Geocaching se stal prak cky celosvětovým fenoménem. V současnos je na
naší planetě ukryto přes 3 miliony
ak vních keší ve 191 zemích, z toho
přes 60 000 jich lze nalézt v České
republice.
Keška je schránka libovolné velikos –
od nejmenší nano (průměr 11 mm) až
po velkou, což může být obrovitánská
truhla. Každá keška obsahuje logbook –
deníček nebo papír, do kterého se
„zalogujete“. Váš zápis je důkazem
o tom, že jste schránku skutečně našli.
Mimo to může krabička obsahovat
drobné předměty na výměnu, tzv.

Jako každá hra má i geocaching svá
pravidla, se kterými je dobré se nejprve
obeznámit. Když se do hry zapojí
účastníci, kteří pravidla neznají či
i g n o r u j í , h r u m o stat n í m ka z í
„kinderšrot“, tj. ﬁgurky z Kinder vajíček
apod., což ocení hlavně dě . Zde ale
pla pravidla férové výměny – za
předmět, který si z kešky vezmu, musím
vložit předmět přibližně stejné
hodnoty. Tj. nemohu si vzít plyšovou
hračku a do schránky vložit „cvaklou“
jízdenku z tramvaje. Do schránek je také
zakázáno vkládat jakékoliv potraviny,
bonbony apod., protože je může ucí t
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a komplikují. Chceme-li se do toho
pus t, je třeba si nejprve vytvořit účet
na www.geocaching.com a opatřit si
buď turis ckou navigaci, nebo si
potřebnou aplikaci nahrát do mobilu.
Na stránkách geocachingu následně
zjis me, jaké kešky máme v okolí. Na
„tradičky“ můžeme vyrazit přímo,
„mul nky“ budou mít více „stagí“, tj.
stanovišť, takže se budeme muset
připravit na delší procházku, a souřadnice „mysterek“ budeme muset
nejprve vyluš t. V každém případě nás
čeká nemalé dobrodružství. Když se
nám podaří kešku nalézt, zapíšeme se
do logbooku, případně vyměníme
nějaký ten předmět, a pak kešku
uvedeme přesně do toho stavu, v jakém
jsme ji nalezli. Po návratu ještě bude
třeba kešky „zalogovat“ na internetu.
Jejich majitel se díky tomu dozví, že
jsme schránku (ne)našli a nám budou
na našem účtu kešky přibývat.
A proč geocaching tolik lidí tak baví?
V zemích českých se prý ujal díky silné
tradici skau ngu a trampingu. Vyrazit
někam do přírody (i když kešky jsou
samozřejmě i ve městech) je pro
spoustu lidí přirozená forma relaxace

a zábavy. A když přitom ještě můžete
hledat ukrytý poklad, který vás navíc
může přivést na nějaké pozoruhodné
místo se zajímavou historií, můžete
spojit příjemné s užitečným a z lis ngu
(popisu) kešky se dozvědět mnoho
nového. Mezi autory kešek jsou také
ku lové, a tak můžete v hlubokých
lesích najít lecjaká dílka, jaká dosud
lidské oko nespatřilo. Potěší vás tak
nejen nález krabičky, ale ještě nečekaný
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u m ě l e c k ý d o j e m č i n e o byč e j n á
technická vychytávka. Navíc díky
keškám patrně dojdete dál, protože si
budete ch t dát „ještě jednu“. „Vždyť je
to jen 499 m!“ kňourá nejakčnější člen
výpravy. Ze zkušenos už víte, že než se
k ní dostanete, budete muset obejít
skalní masiv a zdolat rybník, takže místo
499 m vzdušnou čarou bude cesta tam a
zpět znamenat aspoň 4 km. Ale za ten
pocit vítězství vám to stojí, ne? :)

Aforismy
Připravila Milena Krumphanzlová
AFORISMY
Marie von Ebner-Eschenbachová (1830–1916),
vydáno 1880
Marie von Ebner-Eschenbachová, hraběnka
Dubská, byla rakouská spisovatelka moravskoněmeckého původu. Je považována za jednu
z nejvýznamnějších německy píšících autorek
19. století, mimo jiné byla dvakrát nominována
na Nobelovu cenu za literaturu.

Zvládnete správně propojit aforismy v češ ně, němčině a anglič ně? Klíč najdete na straně 23.
Vidíme-li už jen to, co si přejeme
vidět, dosáhli jsme duševní slepoty.

Man kann auf falschem Wege sein und
doch zu den herrlichsten
Aussichtspunkten gelangen, nur
natürlich nicht – ans Ziel.

Our me is a me of equality;
everyone would like to rise above all
others.

Buď pánem své vůle a služebníkem
svého svědomí.

Tue deine Pﬂicht so lange, bis sie
deine Freude wird.

If we end by seeing only what we
wish to see, we have reached the
state of mental blindness.

Konej svou povinnost tak dlouho,
až se stane rados .

Es ist keine Sünde, ein Dummkopf zu
sein, aber die grössten Sünden werden
von Dummköpfen begangen.

The most regre able people are
those, who have a sense of duty, but
do not have strength to fulﬁl it.

I na nesprávné cestě se může člověk
dostat k těm nejkrásnějším výhledům,
jen přirozeně ne – k cíli.

Unsere Zeit ist eine Zeit der Gleichheit,
in der jeder alle anderen überragen
will.

It is no sin to be a fool, but the
greatest sins are commi ed by fools.

Není žádný hřích být hlupákem, ale
hlupáci páchají ty největší hříchy.

Wir hassen unsere Fehler – wenn wir
ihnen bei anderen begegnen.

Be master of your will and servant to
your conscience.

Naše doba je dobou rovnos , v níž
každý chce přečnívat nad všemi
ostatními.

Wenn wir nur noch das sehen, was wir
zu sehen wünschen, sind wir bei der
geis gen Blindheit angelangt.

We hate our faults – when we ﬁnd
them by others.

Nenávidíme své chyby – setkáváme-li
se s nimi u druhých.

Die bedauernswertesten Menschen
sind diejenigen, welche Pﬂichtgefühl
besitzen, aber nicht die Kra , ihm zu
genügen.

One may be on a wrong way and yet
reach the most splendid viewpoints;
only, naturally, not – the goal.

Nejpolitováníhodnější jsou lidé,
kteří vědí, co je jejich povinnos , ale
nemají sílu ji splnit.

Sei deines Willens Herr und deines
Gewissens Knecht.

Do your duty so long that it becomes
your pleasure.
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CESTOMÁNIE

Semily, nástup červené cesty na Vodní bráně

Netradiční podzimní procházky s jištěním
aneb „tak trochu“ přátelství na laně
Petr Plaňanský
Přiznám se, že patřím k milovníkům
podzimu. Nejraději pak onoho zvláštního období, kdy po posledním záchvěvu
pozdního indiánského léta přírodu
přelízne první mrazík. Po vedrech
unavená zeleň začne před nástupem
plískanic kvapně předvádět poslední
pestrobarevný ohňostroj.
Pokud se vydaří počasí a je sucho, dá se
za celkem příjemných teplot pocourat
po hřebenech našich hor. Případně, a to
je náš dnešní p, navš vit některou

z českých ferrat, které se u nás
v posledních letech rozrůstají jako houby
po deš .
Co je via ferrata? Zjednodušeně řečeno
jde o ocelovými lany zajištěnou a často
umělými stupy vybavenou cestu
náročnějším horským či skalnatým
terénem. Ferratu může podle ob žnos
a za určitých podmínek zvládnout
i nezkušený a méně zdatný lezec. Se
zkušeným doprovodem dokonce i dítě.
Na ferratách se jis te sami pomocí
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ferratového setu (trháku) s karabinami,
který máte připevněný k horolezeckému
sedáku či celotělovému úvazku.
Ochrana hlavy v podobě helmy je toho
všeho samozřejmě nedílnou součás .
Rájem ferrat jsou alpské země Rakousko
a Itálie, kde máte nepřeberné množství
cest jak pro začátečníky, tak i pro velmi
pokročilé. Délka ferrat se pohybuje od
řádově desítek metrů (někdy je to třeba
jen náročnější úsek nějakého turis ckého výstupu na vrchol) až po kilometry.

Ob žnost ferrat se dělí na několik
skupin. Držme se českého značení
(platné i pro Slovensko), protože
budeme začínat doma. Rakousko a Itálie
mají speciﬁcké značení, které je dobré
zjis t si před m, než se na některou ze
zahraničních cest vypravíte. Ta nejjednodušší cesta „A“ je víceméně „choďák“ či
travers – tedy vodorovný přechod po
skále. Ale nedejte se zmást, někdy je to
hodně „vzdušný travers“, jako například
na Pastýřské stěně v Děčíně. I u něj je
potřeba se bezpečně jis t. Ob žnost „B“
už vyžaduje určitou zdatnost, protože
stoupá vzhůru, někdy zahrnuje šikmé
skalní „plotny“. „C“, kdy se leze často
téměř kolmo vzhůru, vyžaduje zkušenost a sílu. „D“ bývá fyzicky středně až
těžce náročné a zahrnuje hodně kolmé
lezení, často na hranách stěn a ve
skalních „komínech“. „E“ je hodně o síle,
zručnos i zkušenos , neboť zahrnuje
převisy a hroty, jde o mnohdy extrémní
kratší kolmé lezení s minimem umělých
stupů. „F“ patří k nejnáročnějším a jde
prak cky o těžký lezecký terén v kratších
úsecích. Na „E“ a „F“ se doporučuje lézt
s někým zkušeným, kdo nás navíc jis
pomocí lana klasickou horolezeckou
technikou.

Vír, exponovanější úsek Jezerní stěny

Pojďme se nejprve mrknout na
Vysočinu, kde pod přehradou Vír na
malebné řece Svratce můžete vyzkoušet
hned tři zajištěné cesty. K Víru se nejlépe
dostanete pomocí osobního vozu.
Zaparkovat se dá přímo pro Ledové
stěně.
Na Ledové stěně jsou dvě ferratové
cesty, pod nimiž se v infocentru zvaném
Krabička dají zamluvit a vypůjčit
ferratové komplety. Mimochodem,
Ledová stěna je jeden z mála českých
zimních ledovcových horolezeckých
terénů. My však začneme Jezerní
stěnou, ke které se musíme přesunout
pěšky, neboť začíná pod hrází přehrady.
Je ze zdejších zajištěných cest nejlehčí,
v ob žnos B-C, takže si na ni mohou
troufnout méně fyzicky zdatní. Viděl
jsem tu lézt i pě leté caparty s rodiči.
Podle mého odhadu si na tuto stěnu
mohou troufnout i zdatnější senioři,
kteří netrpí závra . Na této malebné
cestě se navíc i dobře rozcvičíte
a klidným tempem vystoupáte na vrchol
za 15 minut. Nástup poznáte podle
ocelového žebříku, který vás dovede
k prvnímu jis címu lanu a pomocným
umělým stupům. Postupně pomocí jak
přírodních, tak i umělých stupů obkružujete skalní blok. Na cestě jsou náročnější
dva kratší úseky, které prověří vaši
pružnost, ale nejde o nic, co by se nedalo
snadno překonat. Cestou se vypla
několikrát zastavit a v klidu si prohlédnout okolí přehrady. Z vrcholu je výhled
na korunu přehradní hráze už opravdu
luxusní. Sestup zpět je po neznačené
lesní pěšině.
Přesuňme se zpět pod Ledovou stěnu.
Cesta začíná u chatky Krabička a šplhá po
východní stěně Vysoké věže. Jde
o náročnost v ob žnos B-C, přičemž vás

při výstupu čeká atrak vní asi pět metrů
dlouhý himálajský most mezi dvěma
stěnami. Některé úseky jsou o poznání
náročnější než cesta na předchozí stěně.
Vždyť i výstup zde trvá asi 20-25 minut.
Narazíte na několik úseků, kde se budete
muset více natáhnout. Po dosažení
vrcholu můžete sejít neznačenou cestou
k jižnímu cípu Ledové stěny. Případně po
téže cestě od vrcholu můžete vystoupat
ještě výš pod nejtěžší ferratu na Víru –
k Horní vyhlídce, z níž se vám naskytne
krásný pohled na přehradní nádrž.
Cesta na Horní vyhlídku je rela vně
krátká, ale už se pohybuje v ob žnos
C-D, protože budete muset překonat
náročnější krátkou téměř kolmou stěnu.
Ta má minimum přírodních i umělých
chytů a budete si možná muset
vypomoci kotevními háky, v nichž je
upevněno jis cí lano, či lanem
samotným. Zato vás na cestě čeká
nádherný pě metrový Barmský most,
což není nic jiného než jedno lano, po
kterém jdete a dvě lana, kterých se
držíte a jste na nich jištěni karabinami.
Tato cesta je kra čká, trvá snad jen deset
minut, ale vyžaduje odvahu, určitou
zručnost a sílu v pažích. Vrá t se můžete
po neznačené cestě ke Krabičce nebo po
lesní pěšině, která širokým obloukem
sbíhá pod hráz a míjí nástup na nám již
známou ferratu Jezerní stěna.
Ferraty u Víru jsem prošel s manželkou,
později s patnác letým synovcem
a šestnác letým synem. Všichni zvládali
cesty bez problémů a byli nadšeni
nápaditos , s níž jsou výstupy vedeny.
Přesuňme se nyní do Českého ráje, kde
hned za humny okresního města Semily
narazíme na nádhernou ferratu
nazvanou Vodní brána. K té se dostanete

Vír, Ledová stěna

Vír, Himálajský most

Vír, nejtěžší úsek Horní vyhlídky
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po modré turis cké cestě ze Semilského
nádraží asi za 40 minut nebo autem
zaparkujete za místními garážemi.
K ferratě je to odtud opravdu už jen co by
kamenem dohodil a zbytek došel… Na
stěně, která se tyčí nad řekou Jizerou
pro vysuté lávce Riegrovy cesty, jsou
hned tři ferraty v různých stupních
ob žnos .

Semily, vzhůru do oblak

Semily, náročnější plotna

Semily,Barmský most
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Nástup na „modrou cestu“ – tedy
ferratu ob žnos A/B se dvěma těžšími
úseky B+, je od obou ob žnějších cest
vzdálen asi 20 metrů výše, nad sestupovou lesní cestou. Dříve tato lehká
varianta sloužila i jako sestupová.
Protože však docházelo ke křížení
vystupujících a sestupujících, je od
letošního roku určena pouze k výstupu.
Jde o trošku náročnější „choďák“, který
je ve dvou úsecích zpestřen náročnějším
výšvihem. Trasu zvládnou i začátečníci,
dokonce i dě . Těm je potřeba na
výšvihu pomoci a také jim občas
přecvakávat jis cí karabiny, protože na
některá místa nedosáhnou. Odvážlivci
se mohou pus t na již zmíněný Barmský
most. Sám jsem tuto cestu absolvoval
před rokem se dvěma začátečníky, tehdy
ovšem ještě jako sestupovou.
My se vydáme vzhůru po červené cestě
ve stupni ob žnos C+, která je dlouhá
asi 110 metrů a k jejímuž zdolání budete
potřebovat něco kolem 30-40 minut.
B u d e zá l eže t n a va š í zd at n o s
a zkušenos . Místy je terén náročnější –
na třech místech překonáváte kolmější
stěnu či sloup, jednou obcházíte skalní
blok a dvakrát překonáváte poměrně
hladké skalní plotny. To jsou skutečně
jakési kri cké úseky, ale jsou dobře
překonatelné. Odměnou za námahu
jsou výhledy do údolí Jizery. Z vrcholu se
můžete přemís t přes Barmský most na
druhý skalní masiv, kde je zakončena
ﬁalová, mnohem ob žnější „déčková“
cesta. Most je dlouhý asi 8 metrů a při
překonávání se mírně houpe – tedy nic
pro ty, kdo mívají závratě. Výstup jsem
absolvoval před pár týdny, již podruhé,
tentokrát jako průvodce jednoho
dětského a několika dospělých ferratových začátečníků. Zvládli ji s povzbuzováním velmi dobře. Jde při ní především
o odhad sil, schopnos , zdravou
sebedůvěru a podporu kamarádů na
laně.

Nakonec se krátce zastavme u cesty
ﬁalové, která se pohybuje v ob žnos D,
s krátkou variantou E. Je dlouhá asi 200
metrů a na její výstup si vyhraďte raději
až hodinu. Začíná ve stejném bodě jako
cesta červená, jen zpočátku klesá těsně
nad Jizeru. Nad řekou projdete po skále
traverzem a v mírném závěsu (jde
o pohyb značně zatěžující ruce, tedy
záležitost silová). Na cestě vás čekají dva
krátké lanové úseky a před koncem
kolmé stoupání s převisem (v ob žnos
E), které se však dá obejít po levé straně
jednodušší cestou v ob žnos B/C. Tato
cesta je určena zkušený lezcům, kteří
znají své limity a dokážou si poradit
s náročnějším terénem. Z vrcholu si
můžete pak přejít již výše zmíněný
Barmský most – tentokrát v obráceném
gardu než u prvních dvou variant.
Semily, nic pro ty, kdo mají závratě

Co je důležité na ferratách dodržovat?
Především bezpečnost! Skály by měly
být vždy suché a nemělo by být po deš
nebo těsně před ním. Pokud se blíží
bouřka, okamžitě vykliďte pole, protože
ferrata je vlastně jeden velký hromosvod! Pokud jste unaveni, raději
nikam nelezte.
Na cestě budete potřebovat dost světla,
proto dobře odhadněte nejen nástup
a dobu výstupu. Nikdy nejezděte na
ferratu jako solitér. Sice můžete na
skalách potkat kolegu, jenže pokud
nikoho nepotkáte a něco nenadálého se
vám přihodí, nemusíte se dočkat
pomoci. Pravda, terén ferrat je sice

většinou dobře zajištěný, ale špatný
odhad či nešikovný krok se může
škaredě vyms t. Buďte neustále pozorní
a nikdy se zbytečně „neodcvakávejte“
z jis cího lana. Pokud jste unavení,
nestyďte se na vhodném místě cvaknout
navíc ještě odsedkou a odpočiňte si. Své
první lezení raději absolvujte s někým,
kdo má zkušenos s ferratou a může
vám poradit!
Co budete potřebovat: pohodlné
oblečení, pevné boty (nebo „lezečky“),
rukavice bez prstů (stačí i kvalitní
cyklis cké), kvalitní lezeckou přilbu,
sportovní brýle (zjis te, že přilba a brýle
vás ochrání zejména od padajících

Úvazek
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drobných kamínků), horolezecký úvazek
(sedák nebo komplet i s prsním úvazkem), ferratový set s tlumičem pádu
(tedy trhák nejlépe s dlaňovými
karabinami) a „odsedku“ – horolezeckou
smyci s kvalitní karabinou. Na těžší
ferraty se doporučuje ještě navíc
horolezecké lano (30 metrů) na
dojištění, případně několik karabin či
expresek a slaňovací brzdička. Vše, spolu
s pi m, čokoládou a větrovkou, se
pohodlně vejde do malého batohu
o velikos do 30 litrů.
Tak vzhůru do oblak!

Celotělák

RECEPTÁRIUM

Podzim v kuchyni aneb jablka a jablka
Bleskové jablkové koláčky
Luba Šťatná
Tento recept je snad to nejrychlejší, co jsem kdy pekla, a přitom jím oslníte.
Koupíte již vyválené listové těsto.
Jablka oloupete a nakrájíte na kousky.
Těsto nakrájíte na malé čtverečky.
Do každého čtverečku zabalíte kousek jablka a přehnete rohy pro sobě.
Upečete, pocukrujete a podáváte.
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TABITA DĚTEM
Podzimní tvoření
Znáte to. Na procházce v lese dě vždy objeví mnoho, jak
říkají krásných věcí“, které pak nesete domů. Následně se
“
s nimi nechtějí rozloučit.

Našívání aplikací je pro starší holčičky dobrý způsob, jak se
naučit zacházet s jehlou a ni . Zajímavou možnos je
podzimní polštářek.

Podzimní houby z přírodnin

Polštář s ježkem v pestrých barvách podzimu

Budete potřebovat:
Kaštany, žaludy
Kousek žlutého ﬁlce
Tvrdnoucí hmotu
Červenou a bílou akrylovou barvu
Přírodní mech
Přírodní klacíky
Polokulatý dřevěný přířez
Štětec
Tavnou pistoli

Budete potřebovat:
Plst různých barev (teplé ods ny)
Návlek na polštář, nejlépe v tělové barvě
Vykrajovačky nebo šablony s podzimními mo vy
Jehlu, nit, nůžky
Lepidlo na tex l
Jak postupovat:
1. Z pls v teplých podzimních barvách vystřihneme
čumáček a tělo ježka a jednotlivé detaily. Nastříháme si
také pásy půlkruhovitého tvaru, na kterých nastříháme
špičky představující bodliny. Dále také přírodní mo vy –
jablíčko, dýni, listy. K předkreslení můžeme použít papírové
šablony nebo vykrajovačky.

Jak postupovat:
1. Na spodní stranu kaštanů nalepíme oválné kousky ze
žlutého ﬁlce. Potom hříbku přilepíme nožku z žaludu.
Z tvrdnoucí hmoty vymodelujeme hlavičky muchomůrek,
které necháme dostatečně vyschnout a ztvrdnout.
Nařežeme si klacíky jako nožky muchomůrek.

2. Připravíme si jednobarevný návlek na polštář, který si
můžeme předem ušít nebo použijeme již hotový. Mo v
ježka umís me do jeho středu a postupně našíváme ježčí
záda, rozmís me pruhy s bodlinami. Drobné detaily
dolepíme tex lním lepidlem. Podzimní mo vy ovoce
a listů našijeme na ježka a do rohů polštáře.

2. Kloboučky muchomůrek nabarvíme červenou akrylovou
barvou. Bílou vytvoříme pun ky. Tavnou pistolí muchomůrky připevníme na dřevěnou podložku.
3. Kolem položíme mech. Hříbky naaranžujeme do mechu
kolem muchomůrek.

3. Do hotového návleku vložíme výplň.
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Klíč
Vidíme-li už jen to, co si přejeme
vidět, dosáhli jsme duševní slepoty.

Wenn wir nur noch das sehen, was wir
zu sehen wünschen, sind wir bei der
geis gen Blindheit angelangt.

If we end by seeing only what we
wish to see, we have reached the
state of mental blindness.

Buď pánem své vůle a služebníkem
svého svědomí.

Sei deines Willens Herr und deines
Gewissens Knecht.

Be master of your will and servant to
your conscience.

Konej svou povinnost tak dlouho, až
se stane rados .

Tue deine Pﬂicht so lange, bis sie
deine Freude wird.

Do your duty so long that it becomes
your pleasure.

I na nesprávné cestě se může člověk
dostat k těm nejkrásnějším výhledům,
jen přirozeně ne – k cíli.

Man kann auf falschem Wege sein und
doch zu den herrlichsten
Aussichtspunkten gelangen, nur
natürlich nicht – ans Ziel.

One may be on a wrong way and yet
reach the most splendid viewpoints;
only, naturally, not – the goal.

Není žádný hřích být hlupákem, ale
hlupáci páchají ty největší hříchy.

Es ist keine Sünde, ein Dummkopf zu
sein, aber die grössten Sünden werden
von Dummköpfen begangen.

It is no sin to be a fool, but the
greatest sins are commi ed by fools.

Naše doba je dobou rovnos , v níž
každý chce přečnívat nad všemi
ostatními.

Unsere Zeit ist eine Zeit der Gleichheit,
in der jeder alle anderen überragen
will.

Our me is a me of equality;
everyone would like to rise above all
others.

Nenávidíme své chyby – setkáváme-li
se s nimi u druhých.

Wir hassen unsere Fehler – wenn wir
ihnen bei anderen begegnen.

We hate our faults – when we ﬁnd
them by others.

Nejpolitováníhodnější jsou lidé,
kteří vědí, co je jejich povinnos , ale
nemají sílu ji splnit.

Die bedauernswertesten Menschen
sind diejenigen, welche Pﬂichtgefühl
besitzen, aber nicht die Kra , ihm zu
genügen.

The most regre able people are
those, who have a sense of duty, but
do not have strength to fulﬁl it.
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Když si jednoho dne řekneš:
Jsem velká nula
Nikdo si netroufne říct, že
jsem schopen vykonat velké věci
vím, že
zkazím všechno, do čeho se pustím
už nevěřím, že
mohu uspět
jsem přesvědčen, že nestojím za nic
přestal jsem si říkat, že
já si věřím
jsem si jist jednou věcí
jsem neužitečný
a jen idiot by si mohl myslet, že
jsem krásný člověk.
Tak to přečti znova,
ale odspodu nahoru.
Autor neznámý, zdroj Facebook
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