
ee
1/2015



Obsah

Dobré čtení

Můj příběh

Help

Recenze knihy i příběh

Pro tebe a o tobě

Představujeme

Cestománie

Jak na to  

Tabita dětem

Receptárium

Zveme

3

3

4

5

6

24

7

11

12

13

9

16

14

20

18

22

19

23

Úvodník

Velikonoční naděje

Milost a “mužský princip lásky” - velikonoční zamyšlení

Dámy v nesnázích - potíže s anonymitou

Billy Graham: Boží mistrovské umění (aj/čj)

Cesta domů - báseň

Interview s Editou Dlouhou 

- ženou, která se nebála uskutečnit svůj sen

Padající jeřáb

Jeden den s mámou pěstounkou - Vy ale nevypadáte jako cikánka!

Upleť čtverec - úžasný a jednoduchý projekt

Tass Saada - kdysi učil zabíjet, dnes učí odpouštět

Tejpování aneb barevné pásky

ShineBean a příběh Renaty Rokůskové

Slovinsko - malá země velkých možností

 

Bylinky - zelený dar pro nás: máta

Připravte společně jarní výzdobu

Vaříme s mátou

Konference Aglow

Pokud chcete přispět na vydávání časopisu Tabita,
pošlete svůj dar na uvedený účet.
Jakákoliv částka je nám pomocí. 
Děkujeme.
Číslo účtu: 2900233343/2010

Vydává: Tabita ČR o. s., kolektivní člen KMS.
Redakční rada: Luba Šťastná, Alena Šelongová,
Milena Krumphanzlová, Věra Dvořáková, Olina Koláčková,
Lucie Zavřelová, Michaela Šťastná
Grafická úprava: Alexandra Šillerová
Jazyková korektura: Věra Dvořáková, Milena Krumphanzlová
Překlady: Roman a Rut Vretonk
Expedice: Michaela Šťastná
Použité fotografie jsou ze soukromých sbírek,
www.freeimages.com, www.pixabay.com, internet

Adresa: Havlíčkovo nám. 548, 284 01 Kutná Hora
email: etabita@etabita.cz
IČO: 22756787
Za obsah odpovídá autor článku.
Pokud chcete dostávat Tabitu zdarma,
přihlaste se k odběru na stránkách 

Pište nám na 

www.etabita.cz

etabita@etabita.cz

.

NOVĚ
eTabitu najdete i na Facebooku

Ježíš řekl: 
"Já jsem ta cesta, pravda i život. 
Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne”
Jan 14, 6

https://plus.google.com/105098926852559846556
http://www.led-ekosvetla.cz/?utm_source=topkontakt-partner&utm_medium=topkontakt
https://plus.google.com/105098926852559846556
http://www.led-ekosvetla.cz/?utm_source=topkontakt-partner&utm_medium=topkontakt
http://www.led-ekosvetla.cz/?utm_source=topkontakt-partner&utm_medium=topkontakt
http://www.led-ekosvetla.cz/?utm_source=topkontakt-partner&utm_medium=topkontakt
http://www.led-ekosvetla.cz/?utm_source=topkontakt-partner&utm_medium=topkontakt
http://www.knit-a-square.com/
http://www.led-ekosvetla.cz/?utm_source=topkontakt-partner&utm_medium=topkontakt
http://www.knit-a-square.com/
http://www.led-ekosvetla.cz/?utm_source=topkontakt-partner&utm_medium=topkontakt
http://1url.cz/Jgdk
http://www.knit-a-square.com/
http://www.led-ekosvetla.cz/?utm_source=topkontakt-partner&utm_medium=topkontakt
http://1url.cz/Jgdk
http://www.knit-a-square.com/
http://www.led-ekosvetla.cz/?utm_source=topkontakt-partner&utm_medium=topkontakt
http://1url.cz/Jgdk
http://www.knit-a-square.com/
http://www.led-ekosvetla.cz/?utm_source=topkontakt-partner&utm_medium=topkontakt
http://1url.cz/Jgdk
http://www.knit-a-square.com/
http://www.led-ekosvetla.cz/?utm_source=topkontakt-partner&utm_medium=topkontakt
www.etabita.cz
mailto:etabita@etabita.cz
www.facebook.com/CasopisTabita


3

Milé čtenářky, ale i čtenáři,

co se týká úvodníků, zastávám k nim 
podobné stanovisko jako k proslovům. 
Krátký proslov = dobrý proslov. Z čehož 
vyplývá: krátký úvodník = dobrý 
úvodník.

Čtu právě knihu nazvanou Účel modlitby 
a ráda bych se s vámi podělila o pár 
myšlenek. Sama jsem se nikdy nepova-
žovala za žádnou velkou modlitebnici, 
což jsem brala jako fakt a nedělalo mi to 
žádné vrásky. Tato kniha mě tak trochu v 
mém postoji zahanbila. Ukazuje zásadní 
důležitost modlitby nejen pro život 
křesťana, ale i pro to, aby Bůh naplňoval, 
co zaslíbil Ježíši, potažmo církvi.

Zastavila mě tato pasáž ze strany 39: 
„Tato doba modlitbě nepřeje. Je to věk 
horečné aktivity a velkého pokroku, 
s velikou tendencí zdůrazňovat věci 
materiální a viditelné, který však pomíjí 
věci neviditelné a duchovní a snižuje 
jejich hodnotu. Modlitba je ovšem 
největší síla, jaká může být, protože 
vzdává čest Bohu a zve ho k aktivní 
pomoci.“ 

M. Bounds Edward, Účel modlitby. 
1. vydání Praha: nakladatelství Samuel 
2014, ISBN 978-80-86849-88-1)

Řekli byste, že autor těchto slov žil 
v letech 1835 - 1913? „Tato doba nepřeje 
modlitbě.“ Jak aktuálně to zní i nyní.  
Možná je to tak, že modlitbě nepřeje 
žádná doba. Že vždycky jde o to, 
rozhodnout se ukrojit kus času z něčeho 
jiného, co bychom mohli dělat.

„Modlitba je největší síla, jaká může 
být.“ To díky tomu, ke komu se modlíme. 
Máme velikého Boha a výsadu k němu 
přistupovat, prosit ho, žádat ho, 
předkládat mu problémy své i jiných. Kéž 
toho hojně využíváme! 

Olga Koláčková

Nadvláda zimy nenávratně končí. zprávu v dějinách lidstva – život smrtí 
Země se odívá do jarního šatu nekončí. Ježíš Kristus, ten, který má 
a člověk žasne nad dokonalou klíče od smrti i  hrobu, řekl:  
harmonií barev, vůní a tvarů, nad 
kouzlem rodícího se života. Všude „Neboj se! Já jsem první i poslední, 
kolem bují život, než opět přijde ten živý. Byl jsem mrtev – a hle, živ 
zima, kdy všechno vadne, usychá jsem na věky věků. Já jsem vzkříšení 
a umírá. Neúprosný koloběh života. i život. Kdo věří ve mne, i kdyby 
Kdesi v koutku lidské duše se ozývá umřel, bude žít.“ (Bible, Janovo 
strach z budoucnosti. Vždyť i mne evangelium 11, 25, Kniha Zjevení 1, 
čeká stejný úděl jako všechno živé 17-18) 
kolem… Zdroj: Brněnská tisková misie
Člověče! Hlavu vzhůru! Bible, Boží http://www.btm.cz
Slovo, má pro Tebe tu nejúžasnější 

Úvodník
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Za pár dní si budeme opět připomínat maximálně si něco „uvědomit“, je nakládá na lidi břemena lidských 
Velikonoce, tedy Kristovo ukřižování vyprázdněný pojem. výmyslů. Mám na mysli nároky, které od 
a vzkříšení. Znovu si připomeneme Boha přicházejí v okamžiku, kdy přijímá-Rád bych poukázal na další rozměr 
Kristovu oběť, kterou si nikdo z nás me jeho milost a lásku. milosti, který se možná vlivem jistých 
nezasloužil. A opět nám na mysli křesťanských psychologických důrazů Sám Bůh ve svém slově hovoří o tom, že 
vyvstane moment milosti. vytrácí. V současné době je moderní existují důkazy, že ho milujeme. 
Mnohokrát jsme slyšeli, že milost je hovořit o tom, jak nás poznamenali naši Přinejmenším je to láska k druhým 
nezasloužená, že už starozákonní člověk otcové. Určitě tomu tak do jisté míry je. a zachovávání přikázání. Je to v příkrém 
byl spasen milostí skrze víru. Určitě Někteří otcové svoji roli skutečně rozporu s aforismem, který tvrdí, že „není 
nechci polemizovat s tím, že milost je nezvládli. Jsou ale díky Bohu i tací, kteří třeba snášet důkaz lásky – jediným 
nezasloužená nebo že je zadarmo. Mám svoji roli zvládli. Klíčová myšlenka je často důkazem lásky je láska“. 
na mysli určité nebezpečí plynoucí v tom, že jedno ze selhání otců bylo, že Uvědomuji si, kolik neštěstí v dějinách 
z tohoto pojetí. Pokud je něco zadarmo, dětem nabídli pouze podmínečnou lásku. církve se díky nesprávnému pochopení 
potom si toho člověk neváží. Zde A asi to tak je. Často je mateřská láska více a aplikování milosti nadělalo. Jedním 
pochopitelně namítnete, že až tak bezpodmínečná než láska otce. Je ale extrémem se stalo zákonictví, druhým 
zadarmo milost není, protože za ni byl podmínečná láska otce špatná? bezbřehost. Obojí přístup potom 
ukřižován Kristus. To je pravda, ale Pochopitelně je, pokud se to přivede do vychovával nedospělé věřící. Jedni se 
ukřižován byl Kristus, ne já. extrému typu, budu tě mít rád, POUZE poměřovali dobrými skutky, druzí 

pokud něčeho dosáhneš. Jenže - když Čím se tedy milost stává pro mne nehmatatelnými pocity. Nicméně jenom 
jsme u náročnosti, vzpomeňte si na svoje drahou? Tím, že si v jakémsi emotivním proto, že se něco nepovedlo, není třeba 
u č i te l e ,  t re n é r y,  v yc h o va te l e …  vypětí „uvědomím“, že Kristus za mne pomíjet „mužský princip“ Boží lásky 
Nevzpomínáte více na ty, kteří vás díky trpěl? Sám jsem někdy dával výzvy typu a milosti, který něco vyžaduje.
svým nárokům někam posunuli? Asi na „uvědomte si, jak to Krista bolelo“, Když si budeme připomínat letošní všech školách kolují zkazky o profeso-„uvědomte si, že to byl Bůh na kříži“, Ve l i ko n o c e ,  m ů ž e m e  s i  n e j e n  rech, kteří nic nedali zadarmo.  „uvědomte si…“. Občas jsem četl nebo „uvědomovat“ Boží milost. Můžeme 

dokonce viděl hrůzy křižování (abych si to Možná se nám zde poodkrývá další i přemýšlet nad tím, zda a čím konkrétně 
lépe uvědomil) a pochopitelně mi z toho rozměr drahé milosti – nazval jsem ho nám ona milost je drahá. Poznáme to 
bylo nanic. Nicméně ono uvědomění mužský princip lásky. Tedy láska, která snadno – promítala se a promítá se 
mne zas až tak moc nestálo – mimo něco vyžaduje. Vyžaduje ne proto, abych v našich skutcích? Vidíme to nejen my, ale 
nedobrého pocitu v oblasti žaludku, který si ji zasloužil, ale proto, že je drahá. i lidé kolem nás? Máme odvahu naznače-
se ale nakonec dal vydržet. Kdosi řekl, že Bůh nás miluje jak levou, tak ný rozměr milosti připomínat sobě 
Asi většina křesťanů si o Velikonocích pravou rukou: totálními požadavky i druhým? Pokud zjistíme, že něco není 
„uvědomí“, že za ně Kristus zemřel, někdo (přikázáními) a současně čistou, neza- v pořádku, potom tou nejlepší cestou je 
u onoho „uvědomování“ prožije trochu slouženou milostí. Bůh něco očekává, nejen „více si uvědomit“, jak to se mnou 
nepříjemné mrazení, někoho to vede a pokud to nepřijde, znamená to, že dar vypadá. Cesta je… něco změnit.
k více či méně hluboké vděčnosti, někdo nebyl vůbec přijat. David Novák
neprožije nic… Není to ale trochu málo si Prosím, abyste mi rozuměli – nemám na kazatel CB Praha 13
něco „uvědomit“? Milost, která nás stojí mysli farizejskou „zbožnost“, která 

Milost a mužský princip lásky

Velikonoční zamyšlení 
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Porozumět složitému pletivu mezilid- k dcerám lidským a ty jim rodily, vznikaly rozhodnout, jaký podíl nesou matky 
ských vztahů nikdy nebylo a ani dnes není na zemi zrůdy, ba ještě i potom. To jsou ti diktátorů a katů na utrpení zástupu 
jednoduché. Skutečné potíže nastávají bohatýři dávnověku, mužové pověstní. nevinných. Jediné, čím si můžeme být 
zejména tehdy, když se konkrétní jedinci (Genesis 6,1-4) jisti, je skutečnost, že věci jsou v životě 
se jmény stávají pouhou anonymní spolu provázány víc, než bychom si přáli, Co jsou zač, ty „půvabné dcery lidské“? 
součástí davu. víc, než jsme si byli ochotni vůbec A kdo vlastně jsou ti „synové božští“? 

připustit.Anonymita nahrává udavačství, utrhač- Bible nám o moc víc neprozrazuje. 
ství, davové hysterii, nenávisti, násilí I tradice je opatrná, skoro až skoupá. Je tu ještě jeden důsledek. Patrně ten 
a v posledku i systematické likvidaci. Nejvíc se tak dozvídáme z mimobiblic- nejzávažnější. Je jím zarmoucené Boží 
Anonymita často stírá ostré hranice mezi kých pramenů, které jsou zaznamenány srdce, z něhož vyjde rozhodnutí anonym-
pachatelem, obětí a přihlížejícími, mezi v pseudoepigrafním spisku Henochově. ní bezzákonnost znovu přetvořit 
trpícími jedinci a mlčící většinou, mezi Ano, ten jinde zmiňovaný a vyzdvihovaný a umožnit zcela nový začátek, jakýsi 
trpící skupinou a strůjcem tohoto spravedlivý Henoch nám vypráví příběh restart stvoření:
utrpení. Anonymita je skvělým podhou- na samé hranici uvěřitelnosti. Vypráví, jak I viděl Hospodin, jak se na zemi rozmnoži-
bím pro překročení nejen mezí obecné andělé (později ztotožnění s anděly la zlovůle člověka a že každý výtvor jeho 
slušnosti, nýbrž hranic prakticky jakých- zapojenými ve vzpouře proti Bohu) mysli i srdce je v každé chvíli jen zlý. 
koliv. Je nahrávkou na nezodpovědnost, sestupují k lidským dcerám a plodí s nimi Litoval, že na zemi učinil člověka, a trápil 
na selhání, na hřích. Snad i proto je své potomky. Je to pravda, nebo není? se ve svém srdci. Řekl: „Člověka, kterého 
bezejmennost tak často doprovázena Nevíme. Každopádně máme alespoň jsem stvořil, smetu z povrchu země, 
svou věrnou družkou bezzákonností. nějaký náznak možné odpovědi. člověka i zvířata, plazy i nebeské ptactvo, 
Až doposud měly v našich příbězích dámy Co Bible rozhodně nezamlčuje, je neboť lituji, že jsem je učinil.“ Ale Noe 
jména. Viděli jsme radostnou i trpící tragické vyústění příběhu. Zcela jasně si našel u Hospodina milost. (Genesis 6,5-8)
manželku a matku Evu: první dárkyni uvědomujeme existenci hranice, která Dá se v tak trudném příběhu s tragickým 
života, která jako první prožila bolest neměla být nikdy překročena. Prvním koncem zahlédnout alespoň jiskřička 
z tragické ztráty dítěte. Seznámili jsme se důsledkem s dlouhodobou platností bylo naděje? Snad ano – nebojme se pojme-
s mlčící Ádou a Silou, oběťmi a zároveň Boží rozhodnutí ukrátit aktivní lidský věk novávat to, co se nám jeví jako anonymní, 
spolupachatelkami samo spravedlivého na sto dvacet let. Tím druhým, takříkajíc neuchopitelné, chaotické, vymknuté 
Lámecha. A dnes? Dnes s určitými přirozeným a okamžitým důsledkem z jakéhokoli řádu. Vždyť z anonymního 
obavami nahlížíme do půvabných tváří bylo, že se „ženám rodí zrůdy: bohatýři davu můžeme vyčnívat alespoň my sami 
nám neznámých žen: dávnověku, mužové pověstní“. Možná jako zcela konkrétní a zodpovědní 

jsou ozvěny těchto temných událostí Když se lidé počali na zemi množit a rodily jednotlivci. A především neztrácejme 
zachyceny ve fantaskních bájích národů se jim dcery, viděli synové božští, jak naději. I v tom největším chaosu, 
starověkého světa.půvabné jsou dcery lidské, a brali si za bezzákonnosti a utrpení se najdou 

ženy všechny, jichž se jim zachtělo. Jsou v našem příběhu ženy beze jména hrdinové se jménem, kteří jsou bohaboj-
Hospodin však řekl: „Můj duch se nebude oběťmi nebo spíše spolupachatelkami ní a v nichž snad milosrdný Bůh nalezne 
člověkem věčně zaneprazdňovat. Vždyť je narůstání chaosu, neřádu a zlovůle? zalíbení…
jen tělo. Ať je jeho dnů sto dvacet let.“ Za Neumíme a nemůžeme to rozhodnout. Petr Plaňanský
oněch dnů, kdy synové božští vcházeli Stejně jako neumíme a nemůžeme kazatel KS Nymburk

  v nesnázích

Potíže s anonymitou

MDÁ Y
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(Devotion by Billy Graham)

Yet of myself I will not glory, but in mine infirmities.
2 Corinthians 12:5

Dr. Edward Judson, in speaking of the life of his father, 
Adoniram Judson, at the dedication of the Judson Memorial 
Church in New York City, said, “Suffering and success go 
together. If you are succeeding without suffering, it is because 
others before you have suffered; if you are suffering without 
succeeding, it is that others after you may succeed.”

Happy are they that mourn. They can be happy because they 
know that their pain, their distress, and their privation are the 
travail of a new creation, the birthpangs of a better world. 
They can be happy if they are aware that the Master Artist, 
God, is employing both light and shadow to produce 
a masterpiece worthy of divine artistry.

They can also glory in their infirmities, smile through their 
tears, and sing in the midst of their sorrow, because they 
realize that in God's economy, “If we suffer, we shall also reign 
with Him.”

Prayer for the day
In suffering I will learn to praise You, loving Savior.

Source: http://billygraham.org/devotions/
Published with permission of Billy Graham Evangelistic 
Association

(Zamyšlení Billy Grahama)

… sám sebou se však chlubit nebudu, leda svými slabostmi.
2. Korintským 12,5; CSP

Dr. Edward Judson ve své promluvě o životě svého otce 
Adonirama Judsona při zasvěcování sboru Judson Memorial 
Church v New York City řekl: „Utrpení a úspěch jdou ruku 
v ruce. Pokud jste úspěšní bez utrpení, je to proto, že jiní trpěli 
před vámi; pokud trpíte, aniž byste měli úspěch, je to proto, 
aby byli ostatní po vás úspěšní.“

Šťastní jsou ti, kteří truchlí. Mohou být šťastní, protože ví, že 
jejich bolest, strádání a nedostatek jsou námahou nového 
stvoření, porodními bolestmi lepšího světa. Mohou být 
šťastní, pokud jsou si vědomi toho, že Mistr Umělec, Bůh, 
využívá obojího, světla a stínu, aby vytvořil mistrovské dílo 
hodné Božího mistrovského umění. 

Tito lidé se mohou také těšit ve svých slabostech, usmívat se 
navzdory svým slzám a zpívat uprostřed svého zármutku, 
protože si uvědomují, že Boží ekonomika je následující: 
„A trpíme-li, budeme také spolu s ním kralovati.“

Modlitba pro dnešní den
Milující Spasiteli, v utrpeních se tě naučím chválit.

Zdroj: http://billygraham.org/devotions/ 
Publikováno se svolením Billy Graham Evangelistic 
Association

Překlad: Roman a Rut Vretonk 

Boží 
mistrovské 
umění

Divine 
Artistry
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– ženou, která se nebála 
uskutečnit svůj sen

Interview s Editou Dlouhou 

Tentokrát našim čtenářům představujeme oděvní návrhářku Editu 
Dlouhou, která se před třemi roky rozhodla k odvážnému kroku – založit 
svoji vlastní oděvní firmu a značku EDDE.  Ve své tvorbě čerpá 
z dlouholetých zkušeností z oblasti textilní výroby a designu. Jaké jsou 
výhody, ale i stinné stránky tohoto podnikání jsme se jí zeptali osobně.

Navrhovat módu, dotknout se světa modelingu a módních přehlídek je 
touhou mnoha dívek, jak tento svět ovlivnil tebe?  

Myslím, že pro ženu se dá v tomto světě najít skvělá práce. Mne od 
malinka bavilo šití. Šila jsem si na panenky a na medvídky. Když jsme 
byli někde na návštěvě, kde se také šilo, žebrala jsem o zbytky látek… 
Bylo to v době totality, kdy nebylo nic moc k dostání, tak nás to tenkrát 
asi každého nutilo více tvořit a mně to nějak zůstalo dodnes.

Splnil se ti sen mít vlastní oděvní značku. Prosila jsi někdy Boha, aby 
ti v tom pomohl, nebo je to tak, že dostáváš víc, než jsi kdy žádala?

Jednoznačně dostávám víc, než jsem kdy žádala. Bůh ví o všech 
našich přáních a snech. Pravdou je, že já jsem se ale dlouho bála, že 
ten můj sen nebude v souladu s jeho vůlí, tak jsem pro jistotu ani 
neprosila. Měla jsem navíc pěknou práci návrhářky v jedné firmě 
v Kutné Hoře. Bůh sám potom za mnou poslal člověka, aby mi 
položil otázku, co bych v životě chtěla. Bylo to pro mě velmi zvláštní 
období. Vůbec jsem nečekala, že se to stane.

Jak se k tvému rozhodnutí osamostatnit se stavěl tvůj manžel 
a děti?

Myslím, že je nadšený a že má radost, že jsme to zkusili. Strašně 
moc mě podporuje a pomáhá mi, musím ho pochválit … i dcery 
jsou ve firmě dost zainteresované. Každý půlrok společně fotíme 
kolekce a organizujeme menší i větší přehlídky u nás v Čáslavi 
nebo okolí. Myslím, že si to dost užívají. To, že to můžeme dělat 
společně, je velká výhoda. 

Podnikáš takzvaně „na jistotu“, nebo někdy riskuješ a čekáš či 
věříš, že to dopadne dobře? 

Vždycky se snažím vše dobře uvážit, různě si vše propočítá-
vám, logicky odůvodňuji a plánuji. Pak ale stejně musím 
risknout a jít do toho a čekat, jak to dopadne. Nemám žádný 
ověřený recept, jak které věci dělat, nedá se to spočítat. 
Určitě mám ve skladu pár materiálů, které nebylo moudré 
objednávat. Těch, které se vyprodaly, je ale mnohonásobně 
víc, což je velmi povzbuzující.
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Co bylo v rozjezdu tvé firmy nejtěžší? Někdy je času opravdu málo, ale není to Jak odpočíváš?
zas tak zlé. Všeobecné pravidlo, že na co Rozhodnutí odejít z mého minulého Trochu si občas zalenoším, ale jinak 
chceme, si čas uděláme vždycky, platí zaměstnání. Byla jsem tam dlouho nejraději odpočívám prostřednictvím 
i u mne. Ve sboru jsem členkou chválicí a nedovedla jsem si představit, že to sportu. Pravidelně se snažím chodit do 
skupiny, několikrát se mi podařilo úplně odříznu. Naštěstí jsem první rok tělocvičny, hraji volejbal. Když si to 
zorganizovat výjezd sester nebo pro firmu dvakrát týdně pracovala, tak dobře zorganizuji, dostanu se na trénink 
mládeže do Anglie, jsem v kontaktu se to nebylo tak zlé. Také jsem se bála, že i třikrát do týdne.
základní školou a gymnáziem u nás ve nebudu dost vytrvalá a důsledná. Jaké jsou tvé další vize a plány městě a díky našim přátelům z Anglie 

do budoucna?občas pořádáme pro studenty tzv. Tea 
Jakou roli hraje v tvém podnikání víra? Plánujeme s děvčaty samozřejmě Party, kde si mohou s rodilými mluvčími 

velkou jarní přehlídku, na kterou se ověřit své znalosti jazyka. Přehlídky, Než jsem začala podnikat, setkala jsem 
zákaznice velmi těší. Ale naším součas-které pořádáme, jsou víceméně také se s jedním křesťanem, který si otevřel 
ným největším plánem je koupit větší akcí sboru. Mnoho sester mi pomáhá autoškolu. Ukázal mi svůj diář a na 
nemovitost, kde by mohla být dílna, s organizací různých doprovodných akcí. stránkách na tři týdny dopředu měl plno 
salon i bydlení pro celou rodinu. Jestli se Vůči rodině mám určitě někdy výčitky. rezervovaných hodin. Na dalších už ale 
nám vše podaří zrealizovat, ušetří mi to Není to ale tolik kvůli nedostatku času, tolik žáků zapsaných neměl a jak listoval 
spoustu času s mými přesuny a stěhová-jako kvůli omezenému soukromí, které dál, začaly být stránky úplně prázdné. 
ním všech věcí sem a tam. Nechci být kvůli mému podnikání mají. Dílnu mám Jediný komentář, který mi k těm 
příliš náročná, ale když už ze mne spadl sice v domku u svých rodičů mimo prázdným stránkám tehdy dal, bylo: 
strach si něco přát…Čáslav, ale hotové modely mám doma „Tady začíná víra“. Mám to stejně. 

a zákaznice tedy chodí k nám, což děti Věřím, že se stránky mého diáře naplní.
dost omezuje, nutím je mít pořád 

Ukázky z oděvních kolekcí, termíny uklizeno, nesmí se hádat ani zlobit, kdy 
módních přehlídek a kontakt na Editu Podnikáš v oboru s velkou konkurencí se jim zachce…
Dlouhou naleznete na a zpravidla i časovou náročností, zbývá 

ti čas na rodinu a případně nějaké další 
aktivity, např. v církvi? Ptala se Milena Krumphanzlová

www.edde.cz
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TASS SAADA

SKUTEČNÝ PŘÍBĚH SNAJPRA
O JEHO CESTĚ OD NENÁVISTI K LÁSCE

Zastavili se také v Kutné Hoře, kde na 
něho čekal plný sál posluchačů s dotazy 
na jeho pohnutou minulost, současné 
vztahy s muslimskou rodinou i s jeho 
americkou manželkou, nebezpečné 
situace, které jeho obrácení nutně 
provázely, i na jeho současnou humani-
tární práci v Izraeli. Odměnou jim bylo 
vlastnoruční věnování, které jim 
připsal do své knihy.

Tass se narodil jako palestinský uprchlík 

v Gaze a vyrůstal v Saúdské Arábii. Jeho 

životní zkušenost jej naučila nenávidět. 

A stejně jako mnozí další Palestinci, 

obrátil svou nenávist – a svou zbraň – 

proti Izraeli. Jeho příběh mohl skončit 

tragicky, mohl se stát jen další z mno-

hých obětí nenávisti, která kvasí na 

Blízkém východě. Ale Tass se měl dočkat 

lepšího osudu. V Americe se nejprve 

z pomocného dělníka vypracoval na 

milionáře a pak díky dramatické 

duchovní zkušenosti začal následovat 

Ježíše Krista. Jeho život zcela změnil 

směr: založil humanitární organizaci, 
Z recenze Dana Drápala pomoci pochopit atmosféru arabského k t e r á  n y n í  p ů s o b í  v  J e r i c h u  
(redakčně kráceno): světa. Svou rodinou i okolím byl autor od a v Jeruzalémě, a vychovává palestinské 

nejútlejšího dětství veden k nenávisti a židovské děti k vzájemné úctě Knihu Tasse Saady Sloužil jsem Arafatovi 
k Izraeli. Zároveň ale zakoušel příkoří od jsem přečetl jedním dechem. Žánrově ji a porozumění. (www.wilberfoce.cz)
Saúdských Arabů, kteří palestinskými zařadit je poměrně snadné: Jedná se Ředitele občanského sdružení Institut uprchlíky opovrhovali a dávali jim to o autobiografii. Když ji ale čtete, máte Williama Wilberforce Mojmíra Kalluse najevo. Z knihy je rovněž patrné, že pocit, že v ruce držíte detektivku. 

tento příběh oslovil natolik, že se spolu konexe jsou v arabském světě mnohem A některé závěrečné kapitoly by ve vás 
s kolegy rozhodl vydat jeho knihu Sloužil důležitější než zákony.zase mohly vyvolat dojem, že jde 
jsem Arafatovi. A nejen to, v prvním 

o politickou esej nebo o biblický výklad. Tass byl už jako dítě těžko zvladatelný 
zářijovém týdnu loňského roku dělal 

a často dostával do průšvihu nejen sám Kniha má dvě delší a jednu kratší část. tomuto bývalému řidiči Jásira Arafata 
sebe, ale i celou rodinu. Otec sice sdílel První nese název „Jak jsem se učil řidiče při jeho turné po České republice. nenávist k Izraeli, byl to však rozumný nenávidět“ a druhá „Jak jsem se učil V pěti dnech projeli naši republiku od muž v tom smyslu, že si přál, aby jeho milovat“. Třetí (kratší) část je nadepsána Sokolova až po Český Těšín. Jeho hlavní děti dosáhly vzdělání. Tass ale v sedm-

„Cesta ke smíření“.poselství jednoznačně vede ke smíření nácti letech utekl z domova v Kataru, aby 
Vzpomínky na Tassovo dětství jsou a je nadějí pro násilím zmítaný Blízký se připojil k nedávno vzniklému Fatahu. 
pozoruhodné. Kniha může čtenáři východ. Po válce v roce 1968 totiž dospěl 

– kdysi učil zabíjet, 
dnes učí odpouštět

-neobyčejný příběh jednoho Palestince, 
který si zamiloval Ježíše
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k názoru, že arabské státy sousedící pocházela z vlažného katolického navštívit rodinu a průběh celého jejich 
s Izraelem nemyslí boj proti Izraeli vážně, prostředí. Začal rovněž podnikat setkání patří  k nejnapínavějším 
a uvěřil těm Palestincům (především v gastronomii a byl v tomto oboru a nejsilnějším částem knihy.
Jásiru Arafatovi), kteří tvrdili, že poměrně úspěšný. V poslední části rozvíjí Tass Saada 
Palestinci se musí pro svou věc nasadit Pak se zcela nečekaně setkal s Ježíšem teologické úvahy o vztahu Izáka 
sami a nečekat na jiné Araby. Kristem. a Izmaele. Nejde o nějaké intelektuální 
Nejprve absolvoval výcvik v Jordánsku, a abstraktní teologické úvahy – autor si Jeho život se začal měnit od základů. 
a protože byl úspěšný, stal se palestin- uvědomuje, že jde o smíření dnes. Začal číst Bibli, která ho uchvátila. Začal 
ským ostřelovačem a v této funkci zabil V jedné důležité pasáži říká: „Musíme litovat své dřívější nenávisti, která ho 
celou řadu Izraelců. Popisuje rovněž, jak pochopit, že jádrem sporu není území, přivedla až k zabíjení. Jeho žena ho na 
se svými druhy v boji terorizoval křesťany ale odmítnutí“ (s. 234). jeho duchovní cestě následovala. Ke 
žijící v Jordánsku. svému překvapení zjistil, že nedlouho Terorismus a násilí současného světa je 
Po nějaké době se vrátil k rodině do před ním se obrátil ke Kristu i jeho podle Tasse arabským způsobem volání 

o pomoc a znamená: „A co my? 
Nestojíme nikomu za pozornost nebo 
úctu? Zdůrazňuji, že v žádném případě 
toto jednání neobhajuji, existují 
mnohem lepší způsoby řešení. Izmael byl 
vyhnán z tábora svého otce Abrahama – 
a jeho současní potomci se snaží 
o návrat.“ (s. 235)

Přesto jsem se ale ve svém postoji 
posunul. Tass Saada říká naprosto jasně: 
Veškeré snahy o domluvu selhaly, 
nenávist stále narůstá a nebere konce. 
Cituji ještě jednou přímo Tasse Saadu: 
„Naší jedinou nadějí na usmíření tady 
a teď je bez ohledu na všechny rozdíly 
Ježíš. Je jediným, kdo má moc a morální 
autoritu spojit nás ke společenství. Je 
protilátkou na nedůvěru, hořkost a zášť. 
Je jediným, kdo může přesvědčit Araba, 
jako jsem já, že Židé nejsou mými 
nepřáteli, ale bratranci vracejícími se do 
Abrahamova domu.“ (s. 237). Tuším, že 
tato slova budou stejně málo přijatelná Kataru. Otec znovu trval na tom, aby Tass adoptivní syn Ben, který se to ovšem otci 
pro židy, sekulární humanisty i muslimy. nabyl vzdělání. Tass však málem zastřelil bál říct.
Jsem ale přesvědčen, že jsou pravdivá. jednoho ze svých učitelů a jen díky Po čase šlo podnikání stranou a Tass Izrael lze sice obhájit čistě sekulární konexím svého otce nedopadl špatně. i jeho žena Karen začali sloužit v křesťan- argumentací, ale problém hluboké Musel ale Katar opustit. Otec chtěl, aby ském středisku Heartland. Tam zakusil nenávisti a odcizení tato sekulární odjel do Británie nebo do Egypta, Tass se Tass povolání vydávat svědectví o svém argumentace nevyřeší. Je nezbytné ale rozhodl pro Spojené státy. Je obrácení a volat po smíření Židů, obrátit se k Bohu a prosit o milost.s podivem, že získal americké vízum. křesťanů a muslimů. Zpočátku měl pouze 

Redakčně připravila Spojené státy považoval za „velkého střídavé úspěchy, ale později se jeho 
Milena Krumphanzlovásatana“, byl ale překvapen, jak slušně služba rozšířila.

a přátelsky se k němu lidé chovali. Ostře Knihu vydal Institut Rodina ho po jeho konverzi zavrhla. Tass 
to kontrastovalo s tím, co zakusil jako dítě Williama Wilberforce. se přesto rozhodl rodinu navštívit. Jeho 
v Saúdské Arábii. Má 248 stran a prodává se za 290 Kč.starší bratr ho upozorňoval, že ho zabije, 
Ve Spojených státech se rozhodl oženit, jakmile ho na letišti spatří. Tass přesto Zdroje: www.wilberforce.cz, 
a to čistě účelově, aby získal právo tuto cestu riskoval – a bratr ho zabít Dan Drápal, Mojmír Kallus
trvalého pobytu. Jeho žena Karen nedokázal. Popis tohoto rozhodování 

Přísloví 3:5-6 
Důvěřuj Hospodinu celým srdcem,na svoji rozumnost nespoléhej. 
Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky

foto Život víry – Tomáš Dittrich (www.zivotviry.cz)
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PADAJÍCÍ JEŘÁB
JEŘÁB

Včera odpoledne vyměřili přečerpávací Otočili jsme se a v tu chvíli začal jeřáb zlikvidovanou, ale jeřábník má jen 
stanici pro kanalizaci. Večer jsem se tam přenášet štětovnici nad vyměřenou poškrábanou ruku. Nechápu, jak vylezl, 
šel podívat, posunuli výkop o celé dva jámu a pomalu ji spouštěl dolů, koukali jak přežil, že má zdravé nohy. Běžím pro 
metry tak, že přečerpávačka je přímo jsme na to jen pár metrů vzdáleni. Jak se karpíky, strkáme je pod proudy nafty 
uprostřed plotu. Byl jsem z toho celý rameno jeřábu otáčelo, najednou se a oleje. Všichni jsou živí a dokonce 
rozladěný: Rozkopou mi pár arů pozem- spouštění zrychlilo, pak ještě víc, až mi to nezranění, dva Ukrajinci kopající pod 
ku, strčí tam pod zem krabici jak malý začalo připadat podezřelé, a vtom jsem si ramenem kabel stačili utéct, všichni 
barák a ještě doprostřed plotu! Jak tam všiml, že se přední kabina jeřábu zvedá ostatní také, dokonce i ti, co přidržovali 
ten plot pak dám? Šel jsem spát s tím, že do výšky. Zvednutý jeřáb se naklonil kladivo.
ráno budu muset řešit další konflikt, proč rychle k zemi, osmitunové kladivo 

Chodím okolo, dokumentuji situaci, 
jámu posunuli, jestli to nejde změnit. přistálo přímo na VW Crafter, který 

stavbyvedoucí volá do firmy, hasiče, 
Celou noc jsem se převracel, ráno se stál opodál, a rozdrtilo jeho zadek, 

policii…
probudil hodinu předtím, než měl dvacet metrů vysunuté rameno přistálo 

Všechny neuvěřitelné a těžké problémy zazvonit budík, a bylo mi těžko. Sbíral přesně na místě, ze kterého jsme 
dnešního rána, celý ten ranní konflikt jsem odvahu k tomu, abych se ozval s Matýskem před pár vteřinami 
a bolavé telefonáty mi pod váhou těch stavbyvedoucímu. Nakonec jsem to odkráčeli, a zlikvidovalo kus jabloně, 
skoro padesáti tun rozplácnutých přímo udělal, po půlhodinových dohadech plot a předek toho auta.
před našima očima připadají najednou jsme se domluvili, že stavbu umístí tak, Absurdní. Jen jsem nevěřícně půl vteřiny 
lehoučké jako pírko. Strhne se neuvěři-aby šel postavit plot. Ze všeho mi bylo zíral na ten neuvěřitelný obraz. Pár 
telný šrumec, kolem desítky čumilů, špatně na duši, konflikty tohoto typu vyděšených lidí okolo, Crafter rozpláclý 
přijedou hasiči, policie.nemám rád. pod kladivem, kabina třicetitunového 
Celé odpoledne až do podvečera máme Kolem půl deváté dorazil jeřáb, zaměřili jeřábu čnící do výšky, diesel řve na plné 
ten neuvěřitelný obraz před očima. jámu a já jsem zpovzdálí sledoval práci. obrátky, lidé vybíhající všude možně.
Postupně přijíždějí dva menší jeřáby, Zvedli jednu štětovnici, přichytili ji „Jeřábník!" zakřičela Jana. „V kabině byl 
snaží se ten velký zvednout. Zvednou ho hydraulickým kladivem, pak kladivo jeřábník!" Okamžitě vybíhám k vratům, 
několik metrů do výšky, lana se připevnili na jeřáb a začali celý náklad ale celá situace je na první pohled tak 
s obrovskou ránou přetrhnou, jeřáb padá zvedat. Koukali jsme na to s Matýskem nebezpečná, že mne ani nenapadne lézt 
z výšky přímo na hromadu složených od té krásné jabloně na rohu zahrady, ke stroji, když je kolem deset dělníků 
štětovnic. Jestli se doteď nic nedělo a když se kladivo i se sedmimetrovou z firmy. Zahlédnu, jak se jeřábník souká 
a kromě Crafteru nic nebylo zničené, teď štětovnicí zvedlo do výšky, bylo to takhle z kabiny a uleví se mi, přežil. Kabina je 
je jeřáb na odpis. Až pozdě odpoledne zblízka úchvatné. Matýsek chtěl vylézt rozmačkaná namaděru. Všude teče olej 
přijíždějí dva hasičské jeřáby a vyprošťo-po žebříku na jabloň, já ale stroje takhle z hydrauliky, nafta. Fotím situaci, 
vací auto a konečně někdo celou akci dobře vidět nemusím, vzal jsem ho tedy prohlížím kabinu jeřábníka, totálně 
začíná programově řídit. Pět velkých za ruku a odcházeli jsme od jabloně pár 
navzájem jištěných vyprošťovacích aut metrů dál.
dostává kolem šesté večer jeřáb konečně 
na kola.

Antonín Foller 
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Jeden den 
s mámou pěstounkou
Vy ale nevypadáte jako cikánka!

Slunečné počasí mě a mého chlapečka i otočit hlavu, aby neviděl slzy v mých kdyby ses třeba zeptal: 'Jak se jmenuješ, 
(v dočasné pěstounské péči) po mnoha očích. chlapečku?' “ Kristián stále napnutý, co 
šedivých dnech vylákalo na procházku. bude dál. „Vy ale nevypadáte jako Oba jsme byli rádi, že už zase sedíme 
Vlakem do Ostravy - Svinova, z Ostravy cikánka. Jste jeho maminka?“ Kdyby byl v osobním vláčku. Jela s námi, 
do Polanky nad Odrou a po třech starší, asi bych ho podezřívala, že otázky v doprovodu dvou dospělých, skupina 
hodinách opět vlakem nazpět. Možná si pokládá naschvál. Kristián už naprosto dětí ve věku 6-8 let. Nastaly problémy. 
říkáte, jestli nejsem padlá na hlavu, když zvážněl. „Jsem jeho teta a mám ho moc Jedna z těch smělých holčiček se 
jedu na výlet směr Ostrava. Jenže to ráda, a to je nejdůležitější,“ dodala jsem. Kristiána zeptala, jak se jmenuje a kde 
neznáte Kristiánovo nadšení z cestování A v tu chvíli mi Kristián seděl na kolenou bydlí. Řekl jim přesnou adresu a já ho 
vlakem. V Polance je zase obchod a díval se na všechny strany, jako kdyby v duchu chválila, jak je šikovný. Jenže děti 
s nábytkem a z nádraží to k němu je pár říkal: Klidně i teta, ale miluje mě. mu nerozuměly a tak si z něj utahovaly. 
kilometrů. Vystoupili jsme z vlaku, já zamyšlená Snažil se krásně vyslovovat a už by mu 

a Kristián opět s otázkou: „Maminko, a co Pokochali jsme se projíždějícími vlaky, i rozuměly, ale zjevně je bavilo ho zlobit. 
to je cikán?“ Stačilo mu, že si to obdivovali jsme bílého koně na poli Znervózněl a začal se předvádět. Musela 
vysvětlíme, až bude víc času. Dochází mi, a další dvě klisny zabořené v bahně, jsem zasáhnout a to k lepší atmosféře 
že to v životě nebude mít lehké. A taky to, probrali jsme jejich sexualitu, zasmáli se moc nepřispělo.
že tam nebudu.velké hromadě hlíny, kterou Kristián Celou tu situaci zakončil asi osmiletý 

považoval za kompot (samozřejmě to byl  Jiřina Gina Čunkováchlapec. Zeptal se mě: „Paní, proč je ten 
kompost), stavili jsme se na limonádu kluk tak opálený? Je cikán?" Kristián 
a malé pivo a bylo nám spolu moc dobře. zbystřil. „Ne, není cikán, je to romský V příštím čísle přineseme rozhovor V oné hospůdce jsme otevřeli i vážné chlapec,“ povídám. „Aha, asi jsem to s autorkou článku, která je dočasnou téma, jako proč ho maminka nechce slovo cikán neměl říkat, že ne?“ Usmála pěstounkou. Pokud na ni máte nějaké a proč já nemůžu být jeho maminkou. jsem se. „Ano, bylo by lepší, kdybys dotazy, můžete je zastat V některých momentech jsem musela neříkal, že je cikán, a ještě lepší by bylo, na .etabita@etabita.cz
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Charitativní projekt  (Upleť čtverec) pomáhá 
sirotkům, opuštěným dětem a dětem s AIDS v Jihoafrické 
republice. Odhaduje se, že takových dětí  je v Africe kolem 
patnácti milionů, z toho v Jihoafrické republice kolem 
1,4 milionu. Uplést nebo uháčkovat čtverec zabere zhruba 
půlhodinu a může pomoci zachránit dětský život.

Čtverce, které lidé pletou a háčkují na celém světě, jsou 
v Jihoafrické republice sešity do dek pro děti, o které se nemá 
kdo starat. Na jednu deku je potřeba 35 čtverců.

Uplést nebo uháčkovat čtverec je věc velice snadná. Je to 
ideální projekt  pro dospělé i dětské začátečníky, pro všechny 
milovníky ručních prací, kteří si ale netroufají nebo nemají čas 
na velké výrobky, pro děti ve školách i tvořivé babičky doma, 
v klubech či domovech důchodců nebo pro klienty v denních 
stacionářích.

Cílem je vytvořit – uplést nebo uháčkovat čtverec libovolného 
vzoru a barvy o rozměrech 20 × 20 cm. Lze použít přízi 
syntetickou nebo kombinaci vlny s umělou příměsí. Hlavně 
aby pak pokrývka ze čtverců byla hřejivá, příjemná a nekousa-
vá.

Čtverce  jsou dobrovolníky sešívány až na místě. Dobrovolníci 
kombinují v každé dece čtverce poslané z různých konců světa, 
různé barvy, vzory a styly. Pokud by byly zaslány již sešité celé 
deky, musela by organizace Knit a Square platit za každý kus 
dovozní clo.

Po dohotovení každého čtverce je potřeba nechat ocásek 
dlouhý cca 50 cm, aby bylo možné k sobě čtverce sešít. Ocásek 
je potřeba pak ke čtverci „přimotýlkovat“, aby se nezašmodr-
chal s jinými.

Jakmile máte vícero čtverců hotových, stačí čtverce narovnat 
na hromádku, zabalit a odeslat do Jihoafrické republiky. 

Popis, jak poslat čtverce, najdete na 

Další informace najdete na: 
 a  

Mgr. Eva Adámková

Těm z vás, které nenashromáždí větší množství čtverců 
na odeslání do Afriky samostatně, nabízíme možnost 
poslat balíčky na adresu:

Dana Horáková, Havlíčkovo nám 519, 284 01 Kutná Hora. 

My pak čtverce odešleme hromadně. 

Knit A Square

https://upletctverec.wordpress.com/posilame-postou/

https://upletctverec.wordpress.com/ http://www.knit-a-
square.com

Upleť čtverec
Představujeme úžasný a zároveň velmi jednoduchý projekt, 
do kterého se může zapojit mnohá čtenářka Tabity.

13

http://www.knit-a-square.com/
https://upletctverec.wordpress.com/posilame-postou/
https://upletctverec.wordpress.com/
http://www.knit-a-square.com/


ShineBean tvoří skupina lidí, kteří chtějí Mezitím jsem pracovala v různých vybavení (učebnice, knihovny, nádrž na 
podporovat rozvoj komunit ohrožených vodu, záchody apod.) Dlouhodobě sociálních sférách a učila se. Jednoho 

podporujeme patnáct dětí a já jsem chudobou. Působí v oblasti mezinárodní dne za mnou přišel můj bratranec, který 
velmi vděčná, když vidím, jakou změnu humanitární a rozvojové spolupráce, netušil, že mě rozvojová práce zajímá, 
to do jejich životů přináší. Přes šedesát globálního rozvojového vzdělávání popsal mi, co by chtěl dělat a jestli bych 
dětí od nás dostalo kozu a řada z nich si již a osvěty. Snaží se pomoci lidem, kteří se se nepřidala. Řekla jsem, že se za to budu 
vytvořila stádo, které poskytuje dost kvůli chudobě ocitli v obtížné situaci. modlit. Po pěti týdnech modliteb mi Pán 
financí na jejich další vzdělávání. ukázal, že to je jeho vůle pro mě.Na činnosti této organizace se podílí 
Úspěšně se nám rozvíjí partnerství mezi 

i Renata Rokůsková. O její cestě 
keňskými a českými školami.

k dobročinnosti se dočtete v následujícím 
rozhovoru.

Renatu Rokůskovou znám už víc jak 
20 let. Studovaly jsme spolu zahradniči-

Některé plány jsme museli opustit nebo V Keni jsem byla poprvé v prosinci 2006. nu a chystaly se, že se tím budeme živit 
zrevidovat. Někdy jsme asi přecenili své Byla jsem tam pouhé tři týdny omrknout po zbytek života. Renata však u této 
možnosti nebo se změnila situace. Jde situaci. Přijela jsem v noci a hned ráno profese nezůstala. Prošla několika nejen 
nám o to, abychom vytvářeli podporu jsme vyrazili do největšího subsaharské-zahradnickými firmami a před sedmi lety 
pro ty místní obyvatele, kteří přistupují stála u zrodu společnosti ShineBean. ho slumu jménem Kibera. Můj první 
k řešení problému ve svých komunitách Náplní tohoto občanského sdružení je dojem? Beznaděj. Ještě dlouho jsem si 
zodpovědně a aktivně. Reagujeme na podporovat vzdělávání ,  sociální  pamatovala, jak „voní“ místo, kde žije asi 

a ekonomický rozvoj v chudých komuni- jejich podněty. Z toho vyplývá, že se naše milion lidí bez kanalizace. Přesto jsem 
tách v Keni. V praxi to znamená, že konkrétní aktivity mírně mění. Naše prožívala nadšení a ujištění, že jsem tam 
vymýšlí a následně pomáhá rozjet původní představa například byla, že správně.
podnikání různých řemeslníků, hledá bychom mohli organizovat vrtání studní, 
sponzory dětí, aby mohly chodit do školy protože v mnoha oblastech vůbec není 
a získaly vzdělání. Členové sdružení pitná voda. Ale k realizaci tohoto plánu 
v Čechách pořádají desítky setkání, z finančních důvodů nedošlo.
besed a výstav. Prodávají též výrobky 
keňských řemeslníků.  Podporuj í  
spolupráci mezi českými a keňskými Podařilo se nám pomoct vytvořit 
školami atp. skutečný domov pro šestadvacet dětí V Keni máme jednoho placeného kolegu, 

z dětského domova Faraja. Do té doby v Čechách jsme placeni na jeden celý 
žily na ulici. Pomohli jsme významně a jeden poloviční úvazek. Ale máme 
zvýšit životní úroveň jedenácti rodin kolem sebe ještě řadu dalších lidí - 
kameníků, kteří se zapojili do výroby dobrovolníků. Keňský aktivní tým má 
kamenných figurek pro stolní hru Bůh.  Měla jsem to na srdci mnoho let čtyři pracovníky, český širší aktivní tým 
Kiumbové. Čtyři základní keňské školy od a v tichosti se modlila: „Pane, pošli mě.“ má okolo deseti lidí.
nás průběžně dostávají potřebné 

Rozhodli jste se pro Afriku, konkrétně 
Keňu. Jak ses cítila, když jsi tam poprvé 

Co se naopak nepovedlo?jela? Kdy to bylo? 

V Keni jsi byla celkem sedmkrát, 
naposledy v květnu 2014. Co se vám za 
dobu existence Shinebean podařilo 
zrealizovat?

Kolik vás je v týmu?

Renato, co tě vedlo k tomu, pustit se do 
takovéto práce?

Podporujeme aktivní

a zodpovědné lidi v Keni

Tabita představuje
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Zaznamenala jsi za dobu, co jezdíš Jaké máte plány do budoucna?
do Keni, v zemi nějakou změnu?

V čem je to omezení? Peníze?  

Kde berete finance na vaši práci?

Pokud by vám chtěla pomoci, dejme 

tomu, obyčejná čtenářka Tabity, jak by 

to měla udělat?

Mnoho lidí v Čechách si myslí, že všichni 

černoši jsou líní a čekají na pomoc od 

bohatých bělochů, tudíž jim žádnou 

pomoc poskytovat nechtějí. Co si o tom 

myslíš?

Mluvila jsi o Číňanech. Co si o nich v Keni 
myslí?

Co se ti zdá na vaší práci nejtěžší?Poznala jsi Keňu výrazně jinak, než jak ji 
poznávají turisté mířící na Safari. Co tě 
tam nejvíce zasáhlo? 

úrodnou půdu, ale naše možnosti jsou 
velmi omezené a neumožňují nám jim Máme v úmyslu nabízet v Keni solární 
pomoct.Velikou. Víc dobrých silnic (díky přičinli- parabolické vařiče, protože tam lidé ve 

vým Číňanům), víc plechových střech většině domácností vaří na dřevu, což je 
místo slaměných, víc aut a motorek. Tyto významný problém. Při vaření se dřevo 
detaily ukazují, že minimálně části spotřebovává rychleji, než roste, 
obyvatel se daří ekonomicky lépe. Ale obzvlášť pokud stromy skoro nikdo 

Ano, jedná se o omezení finanční, ale také také větší povědomí o lidských právech, nevysazuje. To má za následek dvě 
kapacitní, což spolu souvisí. Máme tři větší zájem komunit o osudy potřebných závažné změny. Dřevo jako nedostatkové 
hlavní zdroje financí. Jednak věrné dětí, více konfliktů s muslimy, méně zboží zdražuje a pro chudé rodiny 
a štědré dárce, většinou se jedná tradičních oděvů. Keňa se dynamicky znamená vaření neúnosnou finanční 
o křesťany. Ti obvykle podporují konkrétní rozvíjí. To s sebou nese mnoho dobrého, zátěž. Ještě závažnějším důsledkem je, že 
dítě, konkrétní pomoc. Pak máme projekt ale také nové problémy a výzvy. v odlesněné krajině dochází intenzivněji 
Artworkshop, v rámci kterého podporuje-

me keňské řemeslníky, za férové ceny 

nakupujeme jejich zboží a v Čechách 

prodáváme. Odtud plynou peníze, které 

využíváme na to, abychom mohli pomoc 

v Keni vůbec realizovat, a pak máme 

obvykle i nějaké dotace, téměř výhradně 

na práci v Čechách.

Napsat nám a domluvit se s námi, co ji 

nejvíce oslovuje, jak by nám chtěla 

a mohla pomoci. Užitečné informace lze 

pro představu najít i na našich webových 

stránkách.

k vysušování a degradaci půdy, což Občas se v Keni cítím jako ve filmu z dob 
znamená podstatně ztížené možnosti raného socialismu. Mnoho lidí stále něco 
obživy pro všechny. S určitou bázní si někam vozí, něco řeže, do něčeho tluče, Nemají je moc rádi, přestože Číňané tam 
dovolím říct, že vnímám, že nás Pán volá tedy pracuje. Samozřejmě že ani toto neuvěřitelným tempem budují silnice, 
k intenzivnější pomoci farmářům, není úplný obrázek Afriky, stejně jako dálnice, nemocnice. Téměř cokoliv, co si 
především formou vzdělávání.  Před pár rozšířená představa, že černoši jsou líní. chcete koupit, je čínské, včetně párátek 
dny proběhl kurz pro farmáře - slepičáře, Znovu a znovu se tam setkávám s lidmi, na zuby. Nedávají obvykle práci místním, 
v současnosti jsou vyučováni, jak slepice které obdivuju za jejich úsilí, píli, ale přivezou si vlastní pracovníky. Berou 
vakcinovat, což je pro úspěch chovu zakázky místním firmám, které nejsou pracovitost, odvahu. Řekla bych, že kdo 
nezbytné. Příští měsíc otevřeme kurz pro schopné jim konkurovat. Mají očividný jen čeká na pomoc, čistě statisticky se 
odvážné včelaře a brzy dojde řada i na zájem o jakékoliv nerostné suroviny většinou nedočká a zůstane hladový. 
zelináře.a suroviny vůbec, včetně půdy. V lepším (nebo horším případě) se 

dosyta nají, když se dostane k nějaké 

pomoci, zleniví a ve výsledku se stane 

ještě hladovějším. Kdo nečeká a usilovně 
Ačkoli vnímám od Pána zaslíbení, která 

hledá cestu, ten ji najde a nasytí se 
občas nejsou malá, naše práce se rozvíjí 

ovocem své práce. Navíc se naučí 
jen pomalu. Nebo ještě konkrétněji: Když Radost. Lidé tam vnímají život z jiné rozvíjet, tvořit, podnikat a pravděpodob-
vidím naléhavé potřeby lidí, o kterých perspektivy než my. ně se mu bude dařit lépe a lépe.vím, že se opravdu snaží a že by jejich 

Ptala se Olga Koláčkovápodpora pravděpodobně padla na 
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V poslední době můžeme čím dál častěji jako funkční tejpování vyplývající pohybového aparátu.
vidět na sportovcích, ale i u lidí, které z poznatků kineziologie (věda uznávající 
běžně potkáváme na ulici, barevné význam těla a pohybu při rehabilitaci 

I když jsou tejpy hodně medializovány pásky. Co to ty barevné pásky jsou, jak se nebo v běžném životě). Můžeme 
sportovci, v současnosti své uplatnění k nám dostaly a pro koho jsou určeny? se setkat s  různými názvy pro 
nacházejí z více jak 85 % mimo sport. „kinesiotaping“ (tejpování, taping, 
Kinesiotejping se používá v těchto kinesiotejping, zatejpování, otejpování), 
oborech: fyzioterapie, ortopedie, které vyjadřují totéž – oblepit lidské tělo 
pediatrie, neurologie, ergoterapie, páskami („tapy“) s terapeutickým Tejpovací pásky (tzv. kinesiotejpy) 
gynekologie, terapie lymfedému (otoky), záměrem.vynalezl Japonec, chiropraktik Dr. Kenzo 
sportovní medicína a v preventivní Kase. Pátral po metodě, která by 
medicíně. Použití tejpů je vhodné podporovala hojení poraněných tkání, 
u širokého spektra onemocnění, úrazů neomezovala by průtok krve, lymfy 
nebo v rámci prevence. Výborné a rozsah pohybu kloubu. Do té doby se Princip účinku kinesiotejpu vyplývá 
výsledky po aplikaci tejpu jsou u hojení používaly jen rigidní tejpy, které jsou z jeho vlastností, které se velmi podobají 
hematomu a otoku po operaci, u stavů, neelastické, výrazně omezují pohyb vlastnostem lidské kůže. Tejp je vyroben 
kde jsou svaly nebo šlachy dlouhodobě a průtok krve a tím proces hojení z polyuretanu umožňujícího elasticitu 
přetěžovány, u bolestí zad, akutního potlačují. Dr. Kase se vývojem začal (roztažitelnost a smrštitelnost do 
krčního či bederního ústřelu, vbočeného zabývat v roce 1973 a trvalo mu šest let, původního rozměru), jeho tloušťka je 
palce na noze, tenisového lokte, než vyvinul speciální tejp. A v čem podobná tloušťce pokožky, vlákna jsou 
ochrnutí končetin, skoliózy a dalších. Své spočívá speciálnost kinesiotejpu? Ve upředena ze 100% bavlny, což umožňuje 
využití našel tejp i při zánětech vedlejších struktuře a elastičnosti, která je velmi rychlé schnutí. Zespodu tejpu je 
nosních dutin, rýmě, bolestech zubů, podobná vlastnostem lidské kůže, a ve naneseno ve zvlněném vzoru pryskyřico-
v těhotenství nebo při menstruačních speciální metodice, kterou je tejp vé lepidlo. Tyto vlastnosti a správná 
bolestech.aplikován. aplikace lepicí pásky na postiženou 

oblast předurčují schopnost pracovat Tejpovat se mohou i miminka a děti, ale Poprvé byl kinesiotejp aplikován na 
v souladu s měkkými tkáněmi. Dále je zde nutné respektovat určité odlišnos-rehabilitační klinice v Japonsku paciento-
nalepením tejpu na kůži ovlivňujeme ti jednotlivých etap dětského vývoje vi s kloubním onemocněním. Na začátku 
kožní receptory, které oslovují centrální a tomu přizpůsobovat i aplikaci. 80. let byly účinky kinesiotejpu vyzkou-
nervový systém, a díky elastické Vzhledem k tomu, že dětská kůže je šeny na vrcholových sportovcích (např. 
vlastnosti je pak dosaženo terapeutické- citlivější, metabolismus je rychlejší, při Letních olympijských hrách v Soulu, 
ho efektu. Vzniká zvrásnění a elevace doporučuje se ponechávat kinesiotejp 1988). Do světa se dostaly později: USA 
kůže, díky které se zvětší mezitkáňový přibližně poloviční dobu než u dospě-1997, Velká Británie 2004. Do povědomí 
prostor, čímž se sníží tlak a dojde ke lých. Nejčastěji se tejpování u dětí široké veřejnosti se zapsaly až na Letních 
zvýšení prokrvení (v krevním a lymfatic- využívá pro korekci skoliózy, vadného olympijských hrách v Athénách, 2004.
kém řečišti), zmírní se otok, redukuje se držení těla, zlepšení a urychlení hojení 
tlak a dráždění receptorů přenášejících pohmožděných prstů, podvrtnutých 
bolest. Tejpy podporují i funkci svalů kotníků a prevenci nebo terapii plochých 
(regulují svalové napětí), zvyšují stabilitu nohou. 

Slovo tejp je takový počeštěný výraz 
kloubu, a to prakticky 24 hodin denně. 

anglického tape, což znamená páska 
Všechny tyto mechanismy vedou ke 

nebo také zalepit. Tejpy slouží jako 
snížení bolesti a k aktivaci procesů hojení 

prostředek, kterým se tejpování provádí. 
tělu vlastních, při zachování možnosti O vhodnosti využití tejpu by měl vždy Správně se však tato metoda nazývá 
přirozeného pohybu. Kinesiotejping se rozhodnout odborník (lékař, fyzioterape-„kinesiotejping“, což můžeme chápat 
využívá i v rámci prevence poranění ut, trenér) na základě vašeho vyšetření. 

Pro koho jsou tejpy určeny?

Historie tejpování

Jak tejpy fungují?

Proč se té barevné pásce říká tejp?

Kdy tejpování není vhodné? 

  

  

  

  

  

Tejpování aneb barevné pásky
Slovo kineziologie je složenina latinského slova kinesis znamenající pohyb 
a logos znamenající slovo nebo řeč. Dohromady tedy slovo kineziologie 
znamená nauku o mechanických zákonitostech pohybového aparátu člověka. 
Tato definice se běžně používá v rehabilitaci (ve fyzioterapii). Ovšem totéž 
slovo (kineziologie) bývá používáno i v jiné souvislosti, v rámci alternativní 
medicíny. Jedno slovo je tedy používáno pro dvě odlišné skutečnosti. 
Kinesiotejping se vztahuje ke kineziologii ve smyslu rehabilitačním a nemá 
tedy nic společného s alternativní medicínou. 
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Tejpování by se obecně nemělo prová- (například jak nastříhat tejp, s jakým Úplné odstranění kinesiotejpu se 
dět, pokud máte: horečku, akutní napětím ho nalepit a v jakém směru). doporučuje po směru růstu chlupů, a to 
trombózu, srdeční dekompenzaci, na Pokud se dostanete k odborníkovi dvěma způsoby. První možností je 
místo otevřené rány, na bradavice, (nejčastěji fyzioterapeutovi), který má jednou rukou přidržovat konec tejpu 
pigmentové névy, maligní melanom kurz na kinesiotejping, může vás naučit, zatímco druhá ruka prsty oddaluje kůži. 
kůže, ekzémové onemocnění, dermatiti- jakým způsobem si můžete vy osobně Druhým způsobem je rolování z povrchu 
dy, křehkou kůži, spálenou kůži (od nalepit tejp (pokud je to ve vašich kůže za současného poklepu na odlepe-
sluníčka), dále při onemocnění ledvin, možnostech). nou oblast. Pokud je vám některý 
při diabetu a vzácně, jste-li na některou z těchto způsobů přesto nepříjemný, 
složku tejpu alergičtí (tejp neobsahuje zkuste sundávat tejp „za mokra“ 
latex). s použitím mýdla. Pokud budete tejp 

potřebovat nalepit opakovaně na stejné Aby byla terapie pomocí tejpu co 
místo, je třeba ponechat alespoň 1 – 2 nejefektivnější, je vhodné připravit 
dny pauzu pro regeneraci  kůže pokožku na aplikaci. Pro dokonalé 
a receptorů. Během této pauzy je přilnutí tejpu je nutné kůži odmastit V žádném případě se nedoporučuje, aby 
vhodné kůži promastit a jemně promasí-(desinfekčním prostředkem), osušit si „laik“ nalepil tejp sám (například podle 
rovat.a případně oholit chlupy (ochlupená návodu, který našel na internetu). Před 

kůže snižuje přilnavost). Elastické samotným zatejpováním je důležité 
vlastnosti se po aplikaci udržují 3 – 5 dní, vyšetření pohybového aparátu, ošetření 
proto je vhodné tejp po pěti dnech reflexních změn (nejčastěji bolestivých 
odstranit. Nenechávejte si tejp do doby, Vzhledem k tomu, že tejpy nehradí míst ve svalu, stažených fascií a neprota-
dokud se vám sám neodlepí! Čím déle ho zdravotní pojišťovna, budete si ho muset žitelné kůže) a je nutné i zvážit případné 
máte, tím více se jeho účinnost snižuje. zaplatit (při terapii) nebo si koupit kontraindikace nalepení. Navíc tejpování 
Jak tejp správně odstranit se dočtete tejpovací pásku. V dnešní době si můžete slouží pouze jako pomocná metoda 
dále v textu. Pokud vás čeká pohybová tejpovací pásku objednat sami přes terapie a není její hlavní složkou. Slouží 
aktivita, je vhodné aplikovat tejp 20 – 30 internetový obchod nebo v kamenné k prodloužení či podpoře efektu terapie, 
minut před začátkem pocení. Během lékárně či zdravotnických potřebách. tedy nelze se spoléhat jen na to, že 
toho, co máte tejp nalepen, můžete Vždy se ptejte po kinesiotejpech (abyste 

nedostali ty rigidní, které nejsou 
elastické a mají úplně jiné vlastnosti 
a odlišně se s nimi při aplikaci zachází). 
Nejčastěji se ve fyzioterapii používají 
tejpy o šířce 5 cm (jsou i 2,5 cm a 7 cm) a 
délce 5m. Také existuje široká škála 
barev, ze kterých si můžete vybírat. Mají 
červené, zelené, béžové, modré, růžové, 
fialové, žluté a další. Barva tejpu nemá 
žádný vliv na jeho funkci ani na tuhost 
tejpu. Proto můžete klidně vybírat podle 
toho, jaká barva se vám líbí, jak moc 
chcete být nápadní a případně barvu 
tejpu můžete sladit s oblečením, které 
právě nosíte. Do některých tejpovacích 
pásek přidávají turmalín, toto balení je 
pak o něco málo dražší než ty, které 
turmalín nemají. Turmalín zvyšuje 
aktivitu buněk a harmonizuje rozložení 
iontů v těle při zánětu a zklidňuje 

nalepením tejpu se vyřeší samotný dodržovat osobní hygienu, jak jste zvyklí. nervovou soustavu. 
problém. Další úskalí může být v tom, že 

 Hodně zábavy a radosti z tejpování vám někdo si nalepí tejp tam, kde ho to bolí, 
přeje jako kdyby si tam dával náplast. Je V žádném případě nesundávejte 

důležité si uvědomit, že tejpování kinesiotejp rychlým strhnutím. Mohlo by Monika Sněhotová 
funguje na zcela jiném principu než dojít k podráždění nebo traumatizaci studentka 5. ročníku oboru fyzioterapie 
obyčejné nalepení náplasti. V kinesiotej- pokožky, vyvolání bolesti a zarudnutí. s praxí  
pingu se používají různé techniky, Tejp nevystavujte teplu (sauna, sušení 

Zdroje: 
základní jsou dvě (facilitační a inhibiční, fénem). Pokud se vám kinesiotejp 

1. Terapeutické využití kinesio tapu které ovlivňují sval) a pak šest korekčních namočí, osušte ho poklepáváním 
(Kobrová, Válka, 2012)technik (mechanická, fasciální, prostoro- ručníku (ne rychlými třecími pohyby). 

vá ,  va z i vo vá /š l a c h o vá ,  f u n kč n í  Pokud vám bude z jakéhokoliv důvodu 2. Kinesiotaping  http://1url.cz/Jgdk
a lymfatická). Každá z těchto technik má tejp nepříjemný, ihned ho odstraňte. 

3. Mýty a fakta o elastickém tejpování svá pravidla (v některých případech se Pokud se vám bude tejp po několika 
http://1url.cz/HgdV (Krestová)tejp nalepí na místo, odkud bolest hodinách nebo dnech odlepovat, 

nevychází), které je nutné dodržovat můžete odlepené konce zastřihnout. 4. Zatejpovat, otejpovat, … zkrátka 

Jak se připravit na zatejpování?

Můžu si tejp nalepit sám?

Kde tejp koupit a jaký si vybrat?

 Jak tejp odstranit?
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Bylinky – zelený dar pro nás

Máta
Osvěžuje, hřeje, voní, chutná. Způsobí, bujně se rozrůstají, takže pokud Uchováváme ve vzduchotěsné nádobě, 
že „v bříšku je jak v pokojíčku“. Asi nechcete mít na zahradě mátovou aby nezvlhla a neztratila aroma. Pro čaj, 
netřeba zdůrazňovat, že tenhle čaj mám džungli, je vhodné trs čas od času třeba studené nápoje nebo moučníky se 
opravdu ráda: mátový, čili „máťák“. Ano, rýčem odseknout a zmenšit. Někdo používají i čerstvé listy, které sklízíme 
vím, je spousta lidí, kteří ho rádi oželí, ale z těchto důvodů doporučuje mátu kdykoli dle potřeby.
já na něj nedám dopustit. Večer po práci pěstovat v květináči, odkud se vám  Ing. Olga Koláčková
a po večeři, kdy nelze pít černý ani zelený nerozšíří. Pokud se na listech vyskytne 
čaj (neboť bych nespala), ovocné brzy rez nebo jiná choroba, je vhodné lodyhy 

Zdroje: omrzí, Roibos – no dobře, čas od času… zakrátit až u země a nechat narůst nové. 
Máťák s citronem bez cukru u mě zkrátka 

Sklízí se listy a nať. Pro sušení je vhodné 
vyhrává na celé čáře. 

sklízet lodyhy těsně před rozkvětem, 
A není divu. Máta se už odpradávna v poledních hodinách, kdy obsahují 
používá při špatném trávení, nachlazení nejvíc silic a usušit je v teplotě do 35 °C. 
a dokonce i při bolestech hlavy. Dnes je 
nejvíce oceňována schopnost máty 
zklidňovat zažívací ústrojí, zmírňovat 
poruchy trávení, příznaky dráždivého 
tračníku a jiné zažívací potíže. Máta se 
p o u ž í v á  k  l é č b ě  r e v m a t i s m u ,  
žlučníkových kamenů, bolesti nervů 
(neuralgii), nevolností, při průjmech. 
A kdo by to řekl, prý pomáhá i při zvonění 
v uších! Ale pozor, během těhotenství by 
se užívat neměla.

Nejznámější je určitě máta peprná, 
vytrvalá bylina, která dorůstá výšky asi 
50 cm. Jedná se o přirozeného křížence 
máty vodní a máty klasnaté, což je 
pravděpodobně příčinou toho, proč její 
semena špatně klíčí. Množení se provádí 
vegetativně, čili oddělením části trsu, 
podzemními oddenky nebo řízky. Je mi 
trochu záhadou, co to tedy je za semena, 
která se prodávají v sáčcích pod 
označením Máta peprná. Jedná se 
pravděpodobně o nějaký příbuzný druh 
máty. Vždyť existuje asi 30 druhů máty 
a také spousta mezidruhových kříženců. 

Máta peprná, ale i další druhy obsahují 
léčivé sil ice, především mentol, 
menthon, mentylacetát. Máty jsou 
mrazuvzdorné vytrvalé byliny, které mají 
rády vlhčí stanoviště. Při dostatku vláhy 
klidně snesou i plné oslunění. Poměrně 

http://1url.cz/egdR
http://1url.cz/Ogda
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Domácí limonáda s mátou Mátový sirup I

Mátový salát

Mátový sirup II

Jahodový sorbet s mátou

lístky z 1 stonku máty peprné, 3 lžičky třtinového cukru, 1 l vody, asi 70 g máty, 750 g cukru krystal (nebo 250 g 
1 - 2 limety nebo citróny (1 kus na plátky), 1,5 l vody ovocného cukru fruktóza pro diabetiky), 20 g kyseliny 
 Limetu nebo citrón vymačkejte do skleněného džbánu, citronové (množství upravíme dle vlastní chuti) 
přidejte cukr a natrhané lístky máty. Zalijte vodou a dobře Mátu i s květy vložte do vhodné nádoby, zalejete 
promíchejte. Limonádu nechte vychladit, můžete přidat převařenou, ale ne vroucí vodou (zničily by se látky v mátě), 
plátky limety nebo citrónu a kostky ledu. Místo cukru se dá ve které jste rozmíchali cukr s kyselinou citronovou, a při 
použít med. Pro zvýraznění chuti trochu čerstvého zázvoru. občasném zamíchání necháte 2 dny louhovat (není třeba 

Zdroj: http://1url.cz/LgsV v lednici, ale také ne na přímém slunci). Pak přeceďte a 
nechte v lednici nebo sterilizujte asi 15 min při 85°C. Před 
sterilací můžete přidat lžičku konzervačního prostředku 
dr. Oetkera - ale není nezbytně nutný.1 salátová okurka, bílý jogurt, 1 stroužek česneku, malý 
Sirup pak můžete použít do minerálky, vody i do čaje. svazek čerstvě nasekané máty, půlka červené cibulky, sůl, 
V létě s ledem nádherně osvěží a jinak je skvělým lékem při pepř, šťáva z 1 citrónu
nachlazení, kašli, bronchitidě. Okurku oloupejte a nakrájejte na kostičky. Lístky máty 

Olina Koláčkovánasekejte nadrobno a smíchejte s čerstvým jogurtem, 
přidejte prolisovaný stroužek česneku, sůl, pepř a zakápněte 
citrónovou šťávou. Hotovou omáčkou přelijte okurky. 
Nechte vychladit. Na závěr můžete přidat nadrobno 250 g pískového cukru, 1,5 dl vody, na špičku nože kyseliny 
pokrájenou červenou cibulku. Salát se skvěle hodí citronové, 3-4 snítky máty peprné
 k pečenému masu. Vodu a cukr smíchejte a 6 minut povařte. Přidejte na špičku 

Zdroj: http://1url.cz/LgsV nože kyselinu citronovou a odstavte. Nechte vychladnout 
a studeným nálevem zalejte 3-4 snítky máty peprné v čisté 
lahvičce.

Věra Dvořáková100 g krupicového cukru, svazek čerstvé máty, 
500 g čerstvých nebo mražených jahod, šťáva z 1 citrónu 
Cukr smíchejte se 100 ml vroucí vody a pomalu ohřívejte tak 
dlouho, až se úplně rozpustí. Poté přidejte lístky máty, 
odstraňte z plotny a nechte asi čtvrt hodiny stát, aby sirup 
nasál vůni máty. Lístky máty pak vyjměte. Jahody 
rozmixujte, přidejte citronovou šťávu a mátový sirup. Směs 
přelijte do vhodné nádoby a vložte do mrazáku. Nechte tak 
hodinu zmrznout, poté můžete podávat.

Zdroj:  http://1url.cz/LgsV

 

Vaříme s mátou
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SLOVINSKO 
– malá země velkých možností

Většina českých turistů putujících za Tato země s čtvrtinovou rozlohou (20 273 z městského hradu (Ljubljanski grad) 
Jadranem vnímají z této malé země km2) České republiky a pětinovým úžasný výhled nejenom na město 
zpravidla pouze Maribor, kterým je třeba počtem obyvatel (cca dva miliony) nabízí samotné, ale i na Julské Alpy. Znalci 
bezpečně a ještě lépe bez placení snad všechno – hory, jezera, divokou architektury jistě ocení i moderní 
relativně drahé dálniční známky projet, řeku, historická města, jeskyně i kousek poválečnou architekturu světoznámého 
aby dosáhli kýženého chorvatského mořského pobřeží. Mentalitu obyvatel Joži Plečnika, který vtiskl osobitý ráz 
pobřeží. Je to ale veliká škoda. Což takhle bychom mohli přirovnat k sousedním i Pražskému hradu.
z průjezdní země udělat zemi cílovou? Rakušanům, při průjezdu malými 

Milovníci přírody budou jistě směřovat 
Pokud se tak rozhodnete, čeká vás vesničkami narazíte na upravené 

do Národního parku Triglav v severozá-
nejedno příjemné překvapení, jak moc se zahrádky, čisté a opravené fasády 

padní části Slovinska. Výstup na nejvyšší 
toho ve Slovinsku dá zažít. útulných vesnických domků, za kterými 

horu Slovinska Triglav (2 800 m) rozhod-
uvidíte typické sušáky na seno a obdělá-

ně není pro začátečníky, ale vrchol je 
vaná políčka drobných zemědělců. 

možno zdolat ve dvou dnech s přespáním 
Dalším dokladem tohoto tvrzení je, že si 

v kempu. S lanovkou nahoru (jako u nás 
čeští řidiči ani nevšimnou, že už opustili 

na Sněžku) rozhodně nepočítejte. Pro 
dokonalé rakouské silničky a prohánějí se 

méně zdatné turisty se v parku nabízí 
těmi slovinskými. Pravdou je ale i to, že 

mnoho dalšího, především podmanivá 
Slovinci se umějí bavit a v jejich společ-

jezera Bled a Bohynj. Bledské jezero 
nosti ucítíte i temperament na dosah 

ledovcového původu patří k největším 
žijících Italů a dalších jižních národů.

přírodním pokladům Slovinska – můžete 
Kam tedy ve Slovinsku vyrazit? Ideální je se zde koupat, jezdit na loďce nebo využít 
ubytovat se někde v centru země, odkud služeb převozníka k dopravě na ostrůvek 
můžete vyrážet na jednodenní výlety – na s kostelíkem. Mimochodem je to jediný 
každou stranu je to do dvou hodin cesty. slovinský ostrov. V okolí Bledu stojí za to 
Osobně jsme vyzkoušeli malebné navštívit tzv. soutěsku Vintgar s divokou 
historické město Kamnik, kde najdete řekou, kterou máte doslova nadosah.
poměrně velmi levné ubytování 

Vydáte-li se směrem k mořskému 
v soukromí. Chcete-li si užít městské 

pobřeží ,  rozhodně nezapomeňte 
turistiky, rozhodně nezapomeňte na 

navštívit jedny z největších jeskynních 
hlavní město Lublaň, které vám za 

komplexů v Evropě. Jde o Postojnske 
příznivého počasí (což rozhodně není 

a Škocjanske jame. Druhé jmenované 
automatické, v této horské zemi se počasí 

jsou díky své jedinečnosti zapsány na 
chová opravdu nevyzpytatelně) nabídne 

Seznamu UNESCO. Formuje je řeka Reka 
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a prohlídková trasa měří cca 2,5 km. 
Během ní se dostanete do největšího 
podzemního prostoru v Evropě, tzv. 
Martelově dvoraně.

Po asi hodinové prohlídce v jeskynním 
chladu můžete pokračovat k nedaleké-
mu mořskému pobřeží. K nejnavštěvova-
nějším slovinským přímořským letovis-
kům patří Portorož, Koper a Piran. My 
jsme navštívili starobylé městečko Piran 
zasazené na malý poloostrov Jaderského 
moře. Najdete tam vše, co očekáváte od 
působivé přímořské atmosféry – úzké 
středověké uličky, kde se zastavil čas, 
nespočetné kavárničky s výhledem na 
moře i kostel na kopci. Vlivem dlouhole- kde byla poprvé v historii pokořena 
té italské nadvlády zde žije početná hranice 200 m v letech na lyžích.
italská komunita, o čemž svědčí 

Ať už vaše volba dovolené letos padne na i dvojjazyčné nápisy – ve slovinštině 
Slovinsko, jinou zahraniční zemi, či snad a italštině.
zůstanete v české kotlině, přejeme vám 

A na cestě domů se můžete zastavit ničím nerušený odpočinek, hodně 
v Krajnske Gore, centru zimních sportů, příjemných zážitků a hlavně šťastný 
které se proslavilo především závody ve návrat domů.
skocích na lyžích. V létě si můžete osobně 

Milena Krumphanzlovávylézt na nejslavnější můstek Planica, 

21



Budeš potřebovat:
- ruličky z toaletního papíru
- barevné papíry
- lepicí pasta
- černý fix
- nůžky

Budeš potřebovat:
- 3 vajíčka
- červená a modrá 
- bavlněná vlnovka
- tavná pistole
- jehla, nit, nůžky
- černý fix
- červená tempera, houbička

Budeš potřebovat:
- několik vaječných skořápek
- barevné papíry
- akrylové barvy a černý fix
- ruličky od toaletního papíru 
- kartón
- různobarevné malé bambulky 
- kousek jutové tkanin
- přírodní provázek
- tavná pistole
- růžový knoflík, umělá očka, 
- peříčka
- jarní zelené bylinky 
(řeřicha, pažitka, petrželka apod.) 
se zeminou

Jak postupovat:
1. Ruličky z toaletního papíru polepíme 
pruhem barevného papíru. Z dalšího papíru si 
nastříháme drobné detaily, které budeme 
potřebovat ke zdobení – uši, čumáček, oči 
apod. 
2. Z kartónu vystřihneme kolečko podle 
obvodu ruličky a vlepíme je dolů. Připravené 
drobné části nalepíme na zaječí tělíčko. 
Černým fixem dokreslíme detaily obličeje. 
Veselí zajíčci potěší děti a oživí výzdobu bytu. 

Jak postupovat:
1. Z obdélníčků proužkovaného plátna ušijeme 
kapsičku, kterou olemujeme bavlněnou 
vlnovkou.  Našijeme na ni mašličku, kterou 
vytvoříme z proužku látky.
2. Další mašličku vyrobíme vajíčkovému 
miminku na hlavu a pomocí tavné pistole ji 
připevníme. Fixem namalujeme obličej, 
pomocí malé houbičky namočené v červené 
barvě můžeme naznačit tvářičky.  Do kapsičky 
vložíme hotové vajíčko.

Jak postupovat:
1. Do každého vajíčka uděláme nahoře ostrým 
nožem dírku a trochu ji zvětšíme. Obsah 
vylijeme do nádoby. Některá z nich natřeme 
barvou podle vyráběného zvířátka. 
Z barevných papírů si vystřiháme potřebné 
detaily - ouška, zobáčky, hřebínek…
2. Černým fixem domalujeme oči a pusy, 
kuřátku a slepičce dolepíme zobáček 
a hřebínek, prasátku přitavíme vpředu knoflík 
- čumáček, dolepíme očka a zajíčkům uši 
a čumáček z bambulky.

Zajíčci z ruliček - dekorace nebo krabička nestojí skoro nic.

Veselá zvířátka z vajíček - ozdobíme skořápky a vzniknou nám roztomilé nádobky na jarní natě.

Vajíčka v peřince

Jitka Pavlíková

Tabita

DĚTEM udělejte dětem radost a připravte společně jarní výzdobu
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Mluvčí: Jim a Hulda Bennettovi

Semináře
Bennettovi: Dejte Boha na první místo, Jim a Hulda

                                             ať jste svobodní nebo v manželství 
Jiří Miklóš: Boží uzdravující srdce
Jiřina Gina Čunková: Jak přicházet do Boží blízkosti skrze chválu
Jiří Unger:  Služba žen a služba ženám v církvi

Program konference
Pátek:    19.00-22.00   shromáždění Jim a Hulda Bennettovi
Sobota: 8.00                 snídaně (z vlastních zdrojůj)
               9.00-11.30     shromáždění Jim a Hulda Bennettovi 
               11.30-13.00   oběd
               13.00-14.00   semináře
                  15.00-17.00   shromáždění Alena Šelongová 
           

 

Informace
Konferenční poplatek  300 Kč, pátek zdarma, 
oběd 100 Kč, lůžko 250 Kč.  
Nocleh nebo oběd je nutné si objednat 
a poslat platbu předem.  

Registrace: 
v pátek od 17 hodin, v sobotu od 7:30 hodin 
Přihlášky zasílejte do 15. 4. 2015 
on-line na www.aglow.cz 
Platby zasílejte na účet 441 901 349/0800, 
v. s.: vaše telefonní číslo.

Další nformace na telefonu 608 331 668,  
             nebo emailu jana@foller.cz (J. Follerová)

Boží otcovské srdce

Konference Aglow
24.–25. 4. 2015, Nymburk
COP Nymburk, V Kolonii 1804

...tak Bůuh miloval svěet... (Jan 3,16)

Za velmi příznivou cenu se vaše inzerce
dostane k velkému množství lidí.
Podmínky inzerce:
Inzerce může být textová (text do 50 slov) 
nebo plošná(maximum 0,5 strany A4).
Cena uveřejnění v jednom vydání:
textová inzerce – 50 Kč, 
plošná inzerce – 300 Kč
Inzeráty zasílejte na adresu etabita@etabita.cz
Redakce si vyhrazuje právo inzerát neuveřejnit.

Nabízíme vám inzerci
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Cesta domů

Chodíme po různých cestičkách
bloudíme a klopýtáme
navzájem odděleni tisíci
neviditelných zdí
naříkáme na samotu
cítíme se opuštěni
a přece by stačilo jediné -
najít tu cestu
která se jmenuje
Láska

Jitka Pavlíková
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