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ÚVODNÍK

Dvacáté! Je to až neuvìøitelné, ale od S manželem jsme ve vìku, kdy stále Izraelcùm Bùh øíká, a� si pøipomínají 
doby znovuvydávání Tabity vyšlo již èastìji mluvíme o tom, co bylo. cestu, kterou je vedl. Dokonce cestu po 
dvacet èísel a vy právì otevíráte dvacáté Vzpomínáme. Ne, urèitì to není tak, že poušti, kde jim nebylo dobøe. Protože pøi 
první. Možná by to chtìlo oslavu, dvacítka bychom žili v minulosti a neprožívali pohledu zpìt mohli vidìt, jak jim On 
už je pìknì kulaté èíslo. dnešek. Jen se nìjak stále èastìji ohlížíme pomáhal.

dozadu. Je to krásné a je to dobøe. Protože Když jsem pøi pøípravì tohoto podzimní- Pokud vám pøijde, že v tomto èísle je více 
když vidíme cestu, kterou jsme ušli, ho èísla oslovila Olinku, naši zahradní o minulosti, vìøte, že to není z plané 
vidíme, že nás po této cestì vedl specialistku, aby napsala nìco o jablkách, nostalgie, ale z vdìènosti.
Hospodin. Vidíme, kde nás držel, zarazila mì odpovìdí, že o jablkách již A až budete mít nìkdy klidnou chvíli, ochraòoval, potìšoval… psala. Zastydìla jsem se a o dovolené zkuste se podívat na cestu za sebou. 

poctivì prošla všechna vyšlá èísla Tabity, Znáte cesty po horách. Mnohdy je cesta 
abych si udìlala souhrnný obsah. Pøiznám na vrchol obtížná, plná pøekážek, které je 
se, že ještì nejsem hotová. Hlavnì proto, tøeba pøekonat, žíznì, která se musí 
že se každou chvíli do nìjakého èlánku vydržet. Když se ale na vrcholu ohlédne-
zaètu. Až mì pøekvapuje, kolik je tam me zpìt na cestu, kterou jsme ušli, tak 
úžasných vìcí. Samozøejmì, jsou tam únavu vystøídá radost. Z nadhledu 
i „slabší èásti“, ale když celkovì listuji najednou vše vypadá jinak a vše dostává 
vyšlými èísly, pøemáhá mì pocit vdìènos- nový smysl.
ti. Doporuèuji, zkuste to také .

Luba Š�astná
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Co chceš, abych pro tebe udìlal?

Petr Plaòanský

Tato otázka je klíèovým momentem námi opravdu málo dùvodù ke vzájemné v První knize Samuelovì (nahlédni 
jednoho biblického pøíbìhu. V nìm nešlo dùvìøe, nebo se chceme vyvarovat zejména do 1S 20,1-16).
o nic menšího než o život èlovìka. dùvìry naivní. Už na zaèátku jsem zmínil, že nìkomu jde 
Je jasné, že ten, kdo je schopen položit tak o život. Tedy nikomu menšímu než 
pøímoèarou otázku, žije s druhým ve Davidovi, miláèkovi izraelského lidu, 

Co tedy my sami mùžeme o dùvìøe øíci?
vztahu dùvìry a vydanosti. oblíbenci mnoha spolubojovníkù.

Je vztahem zamìøeným k naší budouc-
Král Saul se bojí o svou prestiž a trùn. Byl 

nosti, stejnì jako veškeré naše jednání. 
to král, kdo kdysi zatoužil mít Davida – 

Proè je dùvìra pro náš život tak dùležitá? Vyrùstá v pøítomnosti a tìží z minulosti. Je 
odvážného bojovníka a zároveò dobrého 

vztahem spolehnutí se na druhé. Je Jistì jste už nìkdy zaslechli staré pøísloví, hudebníka – ve své blízkosti. Tentýž král 
pøedpokladem pro život každé rodiny, které používá vìtšina slovanských nyní hledá záminku, jak se ho jednou 
komunity, spoleènosti.národù: „Dùvìøuj, avšak provìøuj!“ provždy zbavit.

O èem vypovídá? Buï o tom, že je mezi Pøíbìh o dùvìøe je velmi barvitì vylíèen 

Tato otázka je klíèovým momentem jednoho biblického pøíbìhu. 
V nìm nešlo o nic menšího než o život èlovìka.

Je jasné, že ten, kdo je schopen položit tak pøímoèarou otázku, 
žije s druhým ve vztahu dùvìry a vydanosti.
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David utíká, schovává se a nakonec se pouèování, moralizování. Jde o postoj: Dovolím si ještì krátký pøesah do naší 
doby. Víme, že s dodržením slova, s prosbou o pomoc obrací na Jónatana. „Jsem tady, abych ti pomohl tak, jak právì 
smlouvy nebo závazku je to dnes hodnì A tady se náš pøíbìh zaèíná podobat potøebuješ.“
problematické. Slovo, podepsaná povìstné strunì pøed prasknutím. Tøetím krokem je realistický pohled 
smlouva èi potvrzený závazek pro mnohé Jónatan je nejen pøítelem Davidovým, a plán: „Co udìláme teï, co bude nic neznamenají. Nemáme respekt pøed nýbrž i královským synem. Jasný støet následovat když…“ Pohled zvenku mùže a zákonem, ale pøedevším nemáme zájmù… má být pro toho, kdo je „uvnitø problé- respekt pøed Bohem. Mnozí nevìøí ve 

Co je víc: dùvìrné a oddané pøátelství, mu“, osvobozující, mùže a má být cestou vyšší spravedlnost. Nevìøí, že každé 
nebo povinnosti vùèi vrchnosti, vùèi ze skleslosti a rezignace. nespravedlivé jednání bude jednoho dne 
vlastní rodinì? potrestáno. Nakonec své pøátelství stvrzují pøísahou 
Jónatan je ve chvíli krize jediným pøed Bohem Hospodinem, pøed nejvyšší Pøesto má každý nadìji, dokonce 
èlovìkem, kterému je David schopen možnou autoritou v životì èlovìka. Bùh je i podvodník a ten, kdo nedodržel závazek!
dùvìøovat. Uteèenec prosí o pomoc, svìdkem slov a èinù: nynìjších i budou- Bùh se rozhodl nám dùvìøovat, a proto 
radu, snaží se porozumìt, èím se králi cích. s námi uzavøel smlouvu. Na køíži, kde visel 
znelíbil, žádá pøítele o pomoc èi ukonèení Ježíš, podepsal Bùh smlouvu a nechal tam Pozoruhodné je, že oba muži svou 
trápení. Není vìtší dùkaz vydanosti místo, kam se vejde podpis každého z nás.dohodu dodrželi. Jónatan pomohl 
pøíteli: tady mì máš, mùj další osud je k záchranì Davida pøed rozzuøeným Z Boží strany je vše naplnìno a pøiprave-
spojen s tvým rozhodnutím. králem, David se postaral o Jónatanova no. Bùh dodržel svùj slib a krví vlastního 

Syna zaplatil za každé naše selhání. Na tu Cítíme, jak je pøátelství a dùvìra mezi potomka.
smlouvu o našem vykoupení a odpuštìní tìmito muži napínána do samé krajnosti. Vztah s druhým, v nìmž si vzájemnì 
je potøeba doplnit jen vlastní podpis. Kolik zbývá k pøetržení? Právì v takovém dùvìøujeme, nabízí následující:
Smlouvu s Bohem mùže podepsat každý, okamžiku se projeví charakter. Jónatan se 

?Jsme tu pro sebe navzájem. kdo to myslí vážnì: kdo si uvìdomuje, že pøíteli stává tím, co pøedznamenává jeho 
?Pøinášíme povzbuzení a nadìji. si milost a odpuštìní nezaslouží, ale jméno, skuteèným „Darem Božím“.

zároveò je odhodlán dùvìøovat Bohu ?Krizovou situaci hodnotíme realisticky, 
Tím prvním, co Jónatan pøíteli pøináší, je a jeho milosrdenství.spoleènì hledáme východisko.
povzbuzení a nadìje. Povzbuzení dává 

?Potvrzujeme vzájemnou vìrnost, Možná máš pocit, že tvùj podpis dávno 
sílu pro okamžik krize, nadìje sílu do pomoc, milosrdenství. vybledl. Možná se cítíš být mimo Boží 
budoucnosti: vše se mùže v dobré obrátit.

?Náš vzájemný vztah je založen na milost… Pak není nic jednoduššího, než 
Tím druhým je nabídka: „Co chceš, abych dùvìøe v Boha. svùj podpis obnovit. Mùžeš hned…
pro tebe udìlal?“ Vyjádøení ochoty spojit 
se v krizi s druhým bez zbyteèných øeèí, 

Nìkolik citátù o dùvìøe:

Dùvìra dává rozmluvì víc než inteligence. 
(F. D. de la Rochefoucauld)

Než èlovìk nìkomu vìnuje dùvìru, má se podívat 
na jeho zpùsob života a na jeho charakter. 
(Démosthenés)

Kdo ztratí dùvìru, víc ztratit nemùže. 
(Publius Syus)

Bez dùvìry není pøátelství. 
(Epikúros)

Nemùžete jeden druhému dùvìøovat? 
Pak si také nemùžete navzájem pomoci! 
(Josef Èapek)

Lháøùv trest nespoèívá v tom, že mu nikdo nedùvìøuje, 
ale v tom, že sám není schopen nìkomu vìøit. 
(G. B. Shaw)
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Don't worry about anything; instead, pray about everything; 
tell God your needs and don't forget to thank him for his 
answers.

Philippians 4,6 (TLB)

Historians will probably call our era “the age of anxiety.” 
Anxiety is the natural result when our hopes are centered in 
anything short of God and His will for us. When we make 
anything else our goal, frustration and defeat are inevitable. 
Though we have less to worry about than previous generati-
ons, we have more worry. Though we have it easier than our 
forefathers, we have more uneasiness. Though we have less 
real cause for anxiety than our predecessors, we are inwardly 

O nic nebuïte úzkostliví, ale ve všem oznamujte Bohu své 
žádosti v modlitbì a prosbì s dìkováním.

Filipským 4,6 (CSP)

Historici pravdìpodobnì nazývají naši dobu „vìkem úzkosti“. 
Úzkost je pøirozeným dùsledkem toho, když je naše nadìje 
soustøedìna na cokoliv jiného než na Boží vùli pro naše životy 
a na samotného Boha. Když uèiníme cokoliv jiného naším 
cílem, frustrace a porážka je nevyhnutelná. Aèkoliv nemáme 
tolik starostí jako pøedchozí generace, více se trápíme. 
Aèkoliv to máme dnes jednodušší než naši otcové, jsme více 
znepokojení. Aèkoliv máme ménì skuteèných pøíèin pro 

The Promises of God Boží zaslíbení
by Billy Graham Zamyšlení Billyho Grahama

Pøeklad: Roman a Rut Vretonko
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more anxious. Calloused hands were the badge of the 
pioneer, but a furrowed brow is the insignia of modern man.

God has never promised to remove all our troubles, pro-
blems, and difficulties. In fact, sometimes I think the truly 
committed Christian is in conflict with the society around 
him more than any other person. Society is going in one 
direction, and the Christian is going in the opposite direction. 
This brings about friction and conflict. But God has promised, 
in the midst of trouble and conflict, a genuine peace, a sense 
of assurance and security, that the worldly person never 
knows.

Prayer for the day

Lord Jesus, teach me to keep my eyes centered on You rather 
than on myself and my anxieties. Help me to allow You to give 
me peace of heart and mind today.

Source: http://billygraham.org/devotions/

Published with permission of Billy Graham Evangelistic 
Association ©2014 BGEA

úzkost než naši pøedchùdci, jsme vnitønì více úzkostliví. 
Zrohovatìlá kùže na rukou byla znakem prùkopníkù, ale 
vrásèité èelo je charakteristickým znakem moderního 
èlovìka.

Bùh nám nikdy nezaslíbil, že odstraní všechny naše nesnáze, 
problémy a tìžkosti. Ve skuteènosti si nìkdy myslím, že 
opravdovì oddaný køes�an je ve støetu se spoleèností kolem 
nìho více než jakákoliv jiná osoba. Spoleènost jde jedním 
smìrem a køes�an jde opaèným smìrem. To vyvolává tøenici 
a støety. Ale Bùh uprostøed nesnází a støetù zaslíbil skuteèný 
pokoj, pocit ujištìní a bezpeèí, který svìtská osoba nikdy 
nepoznala. 

Modlitba pro dnešní den

Pane Ježíši, nauè mì, abych mìl své oèi zamìøené spíše na 
Tebe než na sebe sama a své obavy. Pomoz mi, abych ti dnes 
dovolil dát mi pokoj do srdce i mysli.

Zdroj: http://billygraham.org/devotions/ 

Publikováno se svolením Billy Graham Evangelistic 
Association
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TABITA DOPORUÈUJE

Jedenáctiletý Vítek má plnou hlavu rytíøù Vítek se netìší, pøijde o všechna dobro- Kniha zaèínající èeské køes�anské autorky 
a dobrodružství. Ve svém domovském družství, vždy� u strýèka žije jen jeho malá je plná napìtí a dobrodružství, vhodná 
mìstì byl vùdcem klukovské party sestøenice Eliška, z té vìru rytíø nebude! pro dospívající, ale i pro všechny, kteøí 
„rytíøù“, kteøí se umìli udatnì prát Ještì však nedojedou ke konci své cesty mají rádi napínavé ètení. O víøe v Boha se 
a bojovat, dokud tatínek neusoudil, že už a dobrodružství, ovšem skuteèné zde hovoøí velmi pøirozeným a nevtíra-
je toho pøíliš. Otec, který jako kupec bývá a nebezpeèné, zaèíná. Jsou pøepadeni vým zpùsobem. Od téže autorky již vyšla 
èasto pryè, veze svého synka ke svému opravdovými lapky. Teï jde o život úspìšná novela Pøítel z dávných èasù. 
bratru, vdovci Šimonovi, který hospodaøí doopravdy…

Vydává nakladatelství Køes�anský život.  
na malém dvorci nedaleko mìsteèka 

Jak to všechno dopadlo, se doètete 
Týnce, aby dohlédl na jeho výchovu 

v knize Kamily Rosùlkové Zákon rytíøù. 
a nauèil ho pracovat na statku i na poli. 

Na pøelomu øíjna a listopadu vychází nová kniha. Jelikož podobnì zamìøených 
knih pro dìti je na našem trhu opravdu málo, stojí za vaši pozornost.

Autorka: Kamila Rosùlková

Recenze: Vìra Dvoøáková

Zákon rytíøù



  v nesnázích
DÁMY
Odvážné dìvèe Rebeka,
aneb 
správné naèasování

Petr Plaòanský

Kdo má rád pøíbìhy, ví, že ty nejzdaøilejší k èinu, èi alespoò vybièovat k zoufale usmìròoval dìjiny spásy. Pøed služební-
i nejpodivuhodnìjší píše sám život. Když odvážným, naivním, ba skoro až blázni- kem se po zoufalé prosbì objevuje dívka, 
se ponoøíme do vyprávìní o hledání vým prosbám a vizím. o níž se dozvídáme, že je krásná, stále 
nevìsty pro Izáka, dojde nám, že jde neztratila svou èest, nebojí se práce, navíc 
o rovnici o mnoha neznámých. Do zemì je laskavá a úslužná.

Služebník tedy vzal deset velbloudù svého pøedkù je poslán vìrný Abrahamùv Když pøemítám nad tím, že jde právì pána a jel. Vybaven všelijakými drahocen-služebník s prostým, ve skuteènosti témìø o Rebeku, která se objevila pøed služební-nostmi svého pána vydal se na cestu do nesplnitelným úkolem: dovedeš nevìstu kem, napadají mì dvì zdánlivì protichùd-aramského Dvojøíèí, do mìsta Náchorova. pro mého syna. Celá cesta se odehrává né skuteènosti: svobodná volba èlovìka a Pøed mìstem zastavil velbloudy u studnì podle scénáøe: „jdu tam – nevím kam, Hospodinova svrchovanost. Svobodná s vodou. Bylo to naveèer, v dobì, kdy ženy pøivedu toho – nevím koho“. volba se projevuje hned u dvou aktérù: vycházívají èerpat vodu.
Od tohoto okamžiku všechny pøíbìhy služebník se rozhodne dùvìøovat Bohu 

Tu øekl: „Hospodine, Bože mého pána a pohádky, které jsou napsány o spanilých v úkolu, který se vymyká jeho schopnos-
Abrahama, dopøej mi to prosím a prokaž nevìstách skrývajících se v daleké cizinì, tem a zkušenostem. A Rebeka? Ta podle 
milosrdenství mému pánu Abrahamovi. naznaèené schéma už jen kopírují. všeho projevuje pouze vìrnost tomu, co 
Hle, stojím nad pramenem a dcery mužù doposud dìlala: støežila svou èest, 
mìsta vycházejí èerpat vodu. Dívce, která zachovávala si laskavé srdce služebnice 
pøijde, øeknu: ,Nakloò svùj džbán, abych se Mimochodem, nepodobají se snad a poctivì chodila pro vodu k prameni. Jak 

tomuto pøetìžkému zadání i nìkteré úkoly napil.?  Odvìtí-li: ,Jen pij, a také tvé s tím ale souvisí Boží svrchovanost? 
postavené pøed nás? Jak na nì reaguje- velbloudy napojím?, pøedurèil jsi ji pro Projevuje se tím, že v jediný možný 
me? svého služebníka Izáka. Podle toho okamžik a na tom jediném správném 

poznám, že jsi mému pánu prokázal místì Bùh propojí cesty dvou lidí s cestou Nìkteré výzvy, pøed nimiž se ocitneme, 
milosrdenství.“ Ještì než domluvil, pøišla svého zámìru s nimi. Toto setkání nám jsou už pøi prvním letmém pohledu 
Rebeka, která se narodila Betúelovi, synu potvrzuje to, co mnozí víme, èi alespoò nezpochybnitelnì nad naše síly. Nezøídka 
Milky, ženy Abrahamova bratra Náchora. tušíme: dùvìru a vìrnost má Hospodin spíše než nadšení propadneme bezrad-
Mìla na rameni džbán. (Genesis 24,10-15) v oblibì.nosti. Životem nasbíraná zkušenost nám 

potvrzuje, že bezradnost je záležitost Už ze zápletky našeho pøíbìhu o prapo- A tak mohou probìhnout námluvy. 
znaènì ošemetná. Nìkdy nás doèista divných námluvách mùžeme vytušit, že Kromì prvního setkání a obdarování jde 
zbaví poslední špetky chuti a odvahy celému dobrodružství, skryt kdesi všechno tak trochu mimo hlavní aktérku, 
zmìnit nepøíznivé okolnosti života a uèiní v pozadí, asistuje sám Stvoøitel. Proto, aby pøestože jde pøedevším o ni.
z nás rezignované škarohlídy. Za urèitých v náležitý èas svým pøímým zásahem, 

Jak tehdy bývalo patrnì zvykem, rodina 
okolností nás však dokáže nakopnout okolnostmi èi prostøednictvím lidí 
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odchod co nejvíce protahovala. Chtìjí se Odvìtili: „Zavoláme dívku a zeptáme se matky. Zdá se, že právì Rebeka je tou 
rozlouèit s dcerou odcházející s cizím pøímo jí.“ Zavolali Rebeku a otázali se jí: jedinou ženou, která Izákovi do temných 
mužem do neznámé zemì, kde se má „Pùjdeš s tímto mužem?“ Øekla: „Pùjdu.“ dnù mùže pøinést útìchu, svìtlo a radost.
provdat za vzdáleného pøíbuzného. Za (Genesis 24,5-58) A jaký vzkaz posílá Rebeka do našich 
muže, kterého nikdo z rodiny doposud V její odpovìdi se projevuje další, èasù? 
nevidìl. Rodina se musí vypoøádat doposud skrytá vlastnost Rebeky – Možná ten, že øada pohnutek nám, na s pøedtuchou hranièící s jistotou, že se odvaha a ochota riskovat. Co tu mladou rozdíl od Hospodina, u druhých lidí s dívkou nejspíš vícekrát nesetká, dámu pohání? Snaha koneènì vypadnout zùstane navždy skryta. A tedy nám a mohou jen doufat, že ji svìøují do tìch z prostøedí, které je ve svém každoden- nepøísluší soudit skutky tìch, jejichž správných rukou. ním rytmu po roky nemìnné? Touha pohnutkám nerozumíme.
Pøes všechny zvyky, a možná i oprávnìné vypravit se ze svého zapadákova do 

Snad i ten, že se vyplatí chránit si svou obavy rodiny, služebník naléhá, aby mìl velkého svìta? Sen o dobrodružné cestì, 
èest, být vìrný v tom, co dìlám, a projevit svùj úkol rychle splnìn. Nechce otálet. na jejímž konci èeká bohatý ženich – 
odvahu riskovat ve správný èas.V pøípadì, že rodina nebude s návrhem alespoò podle slibu, který tu zaznìl? Èi 

svolná, má pøeci ještì další možnosti, jak jde o prosté poznání, že setkání Rebeky Ale pøedevším, že každý, kdo se odhodlá 
situaci øešit. Nakonec tedy dochází i na a služebníka nebyla pouhá náhoda, dùvìøovat Hospodinu, se mùže pøestat 
slovo Rebeky. Nám se chce øíci, že je protože nad lidskými myšlenkami, strachovat, že by minul tu správnou 
koneènì pozvána pøed rodinnou radu, touhami i skutky bdí Hospodin? Bùh, køižovatku a s ní i Boží zámìr se svým 
aby sama jasnì vyjádøila, co chce. Je který má vždy a za každých okolností životem…
ochotna spìchat za dobrodružstvím, èi se poslední slovo… Možná to všechno, 
ještì chvíli pozdržet? V sázce je nyní anebo také nic z výše øeèeného. Poctivì si 
všechno. Rozhodnutí, které se blíží pøiznejme, že pohnutky nám u Rebeky  
onomu osudovému „buï-anebo“. Jediná zùstávají dùslednì skryty.
a jedineèná pøíležitost, která se už nikdy Víme však, co následuje. Mladá dáma 
nemusí opakovat. Rebeka je postavena vyráží na cestu, svou èistotu si zachová i 
pøed rozhodnutí, které je v jistém smyslu pøi prvním setkání s budoucím manželem, 
nezvratné. Její odpovìï nám vyráží dech je slavnostnì uvedena do Izákova stanu 
– je jednoznaèná a rovná jako její vìrnost a stane se mu útìchou po smrti jeho 
a èest: „Pùjdu.“
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Staré dobré èasy?!
Milena Krumphanzlová

Najednou jsem zaèala potkávat stále více vadnoucí matky. A tak jsem vyrazila sama, znìní pionýrského slibu èi text písnì 
lidí, kteøí jsou mladší než já. Bìžnì hudbu a dobøe jsem udìlala. o partyzánovi Skal a stepí, kterou si 
z rádia moc neposlouchám, ale slova s bývalými spolužáky z recese zazpíváme Každá drobnost ve mnì vyvolala vlny 
jedné z písní kapely Xindl X mi tento pocit dodnes, až po drhanou sovu ze sisalu, jež vzpomínek, a� už šlo o obaly oblíbených 
pomohla trefnì pojmenovat: Vèera mi zdobila domácnosti mnohých z nás. èokolád, pøes plastové nádobíèko pro 
bylo málo, dneska je mi moc, jak se to 

panenky, telefonní budku i s dobovým Do uèebnic dìjepisu se na základì 
stalo, nevím. 

telefonním seznamem, žákovskou knížku, odborné historicko-politické analýzy toto 
Už jste také zažili ten pocit, kdy vám období patrnì navždy zapíše jako doba 
pomalu, ale jistì dochází, že se k vám panelákové šedi, uniformizmu, prùmìr-
neodvratnì pøiblížil horizont poloèasu nosti a tendence nijak nevyboèovat. Tolik 
života? Je to vìc sice nezvratná, ale historická pravda. Zdálo by se tedy, že 
zdaleka ne negativní. Zaèínáte mít totiž i moje vzpomínky na 70. a 80. léta budou 
právo na vzpomínky a na rozdíl od všech nevýrazné, šedivé, smutné. Ale já to 
„mlaïochù“ kolem pro vás slovo RETRO vidím úplnì jinak. Je to moje dìtství 
není jen módním pojmem, ale rozehrává a rané mládí – jsou to moje první kama-
ve vás celou barevnou škálu pocitù, nálad rádky ze školky, malotøídka se slabikáøem, 
a atmosféry dìtství a mládí. Možná právì první tajný dopis klukovi, pøátelství na 
díky této pøíjemnì mrazivé nostalgii, život a na smrt, první zklamání i køivdy, 
která mì pøepadá ve chvílích, kdy se mùj úlety a zase návraty, první pøedsevzetí 
pohled zkøíží s nìjakou zdánlivì úplnì a sliby, první opravdové modlitby 
obyèejnou vìcí, jako je èokoládová a pátrání po Boží existenci. Š�astný život 
tyèinka Kofila, mì oslovil reklamní banner v neš�astné dobì. Bùh to velmi dobøe 
s pozvánkou na výstavu RETRO 70. a 80. zaøídil tak, aby lidská mysl vytìsòovala 
léta. negativní vzpomínky a minulost idealizo-

vala. A tak to má být. Pamatujeme se siceChtìla jsem sice pùvodnì nalákat na tuto 
i na naše velké patálie a trápení, ale retrománii i svoji náctiletou dceru, se 
takováto vzpomínka je vždy neodmyslitel-zámìrem nenásilného pouèení, ale její 
nì spjata s východiskem, uzdravením reakce mì pouze utvrdila ve výše 
a smíøením.uvedeném názoru, že pro ni by exponáty 

pøedstavovaly jen staromódní a nevkusné I dnes tvoøíme svým životem budoucí 
kousky, navíc doprovázené nepochopitel- vzpomínky, ukládáme je do pamìti 
nými výbuchy emocí již ponìkud a vytváøíme zážitky, na které budeme 
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života. Èlovìk mùže být obdarovaný 
dobrými vìcmi i ve špatné dobì, jen ve 
vyšším vìku si to tolik neuvìdomuje. 
Slyšeli už jste nìkdy nìjaké dítì nadávat 
na pomìry? Já ne. Zato mým vrstevníkùm 
to jde èím dál lépe. Dítì žije svùj život ze 
dne na den a pøijímá ho bez nárokù. 
Rozhodnì nechci život dìtí idealizovat, 
ale je jim dán velký potenciál k radosti 
a milost být š�astné tady a teï, a� jsou 
jejich životní okolnosti jakékoli.

Do mysli si zapisujeme nejenom to, co 
žijeme a prožíváme, ale i jak to prožíváme. 
A jaké budou naše vzpomínky za dvacet, 
tøicet let? Jaké si je dnes udìláme, takové 
je v budoucnosti najdeme. Ne nadarmo 
nám Bùh radí, abychom byli jako dìti. Náš 
život mùže být naplnìný a barevný 
navzdory šedi okolo nás. Ale možná to 
bude chtít zamìøit pohled jinam než 
dosud, ne na svìt okolo, na jeho problé-
my, mediální kauzy prezentující katastro-
fické scénáøe naší budoucnosti, na 
nevyhnutelné bolesti a strasti, které 
pøinášejí okolnosti našeho pozemského 
putování. 

Co teï v životì prožíváš? Máš vìrného 
partnera, i když má svoje vrtochy, dìti, 
jejichž pøedstavy o životì tì nìkdy 
vyvádìjí z míry, pøátele, kteøí tì obèas 
zklamou, máš støechu nad hlavou, ale 
bydlení tvých snù to nikdy nebude, máš 
práci, kde s tebou poèítají, jenže kolegové 
mají své mouchy. Ale máš je! Dìti vnímají 
svìt jednoduše, bez rùzných ale, i když 
a jenže – a v tom je jejich požehnání. Tedy: 
máš vìrného partnera, máš dìti, máš 
pøátele, máš støechu nad hlavou a máš 
svoji práci! A máš také víru v nové dobré 
èasy?!
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Prázdninová soutìž DRABLLE

Milé ètenáøky a milí ètenáøi,
pomozte nám vybrat vítìzný drabble naší letní literární soutìže!
I váš hlas mùže rozhodnout, kdo se stane vítìzem. 
Zvolte pomocí jednoduchého dotazníku jeden z šesti oèíslovaných 
soutìžních pøíspìvkù, který se vám líbí nejvíce. Automaticky se tak 
stanete jedním z hodnotitelù ètenáøské poroty.
Úkolem soutìžících bylo napsat básnický èi prozaický text o délce 
pøesnì sto slov s použitím pøedem daných pìti slov.

Automat na webových stránkách http://www.piste-povidky.cz/sekce/drabble-koutek vygeneroval tato slova:   

jeden, spiknout se, antikvariát, dialog, pochoutka 
Jeden z ètenáøských pøíspìvkù jsme nemohli do soutìže zaøadit, jelikož nesplòoval soutìžní zadání týkající se délky textu. 
Najdete jej samostatnì na konci èasopisu.
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Kliknutím na tlaèítko DOTAZNÍK se vám otevøe jednoduchý formuláø. V nìm oznaète èíslo vaší volby a kliknete na tlaèítko odeslat.

https://goo.gl/forms/aWn0BUK9oOPCSgg73
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BIBLE
Antikvariát ten krásný shop, 
ráda v nìm vedu dialog.
S lidmi co odkládají staré,
s lidmi co hledají to pravé.
Tak co je ta pochoutka pravá?
Je to snad výživa zdravá?
Nebo snad myšlení èisté?
Vyhnout se spiknutí - tak to je jisté!
Jeden den tam tohle se stalo. 
Lidí tam opravdu bylo jen málo. 
Do velkého ticha rána se ozvala. 
„Promiòte, spadla mi kniha, 
kterou jsem si vzala, 
byla moc tìžká” ozval se hlásek,
jakoby zazpíval konipásek.
Našla jsem,  hledám ji dlouho,
svírám ji už ji mám
ty moje touho.
Tohle je pochoutka už to vím,
a s ní se v životì neztratím.

ÈAS
Na tržnici èasu, v záøivém obalu z nadìjí 
a slibù
nabízí zítøek splnìní všech snù.
Nestojí o dialog mezi tím, co bylo, 
co je a co bude.
Prostírá pochoutky s vùní slunce 
a jahod,
na paletì barev mu zcela chybí šeï.

A v antikvariátu minulosti se na polici 
krèí vèerejší den
prodávaný za cenu papíru a cenu 
vzpomínek.
Nikdo však nekoupí.
Snad spikly se dny, vteøiny, hodiny,
snad spikly se, jen aby zatajily, 
že co je  zítra, bude dnes, pak vèera.
Jeden den dítì a staøec nakonec.

Tak jako voda øek, jež mizí v oceánu,
tak vèerejšek dává smysl zítøku.

DIALOG
Jak jsme s dvojèaty vedly dialog po 
telefonu. Jsem kmotra desetiletých 
dvojèat Alžbìtky a Vendulky. Ke konci 
školního roku jsem jim volala: „Holky, co 
podnikneme o prázdninách? Na jakou 
pochoutku od tetièky matièky se 
tìšíte?” „Máme jeden návrh”, ozvalo se 
na druhé stranì. „Kdybys s námi zajela 
zase do toho bezva antikvariátu, 
potøebujeme najít jednu starou super 
knížku. Ale musíme se spiknout 
a nikomu nic neprozradit, protože ji 
chceme dát mamince k narozeninám. 
Nìkomu ji pùjèila a on ji už nevrátil. Teti, 
prosím, zkusíme to?”  „Jasnì, holky, už 
se moc tìším na naši pátrací akci. Ahoj, 
pozdravujte celou rodinu!!!” 

JEN TAK
Jen tak stát a poslouchat
jak tluèe srdce
chvíli nic neøíkat 
tìšit se z pìkného dne

a pøestat sledovat
jak v divokém úprku myšlenek
utíká život rychleji
než si pøejeme

jen tak stát
alespoò jeden veèer
být zticha a èekat
až se den svlékne do noci 

mlsat oblíbenou pochoutku
a pozorovat jak Andromeda
vede s Kasiopeou vìèný dialog
o nesmrtelnosti chrousta

jen tak chvíli v klidu stát  
spiknout se proti 
èím dál rychlejšímu
toku života

provìtrat si 
antikvariát vzpomínek 
pøestat sledovat 
pøibývající šediny 

a nechat zase jednou zamávat 
vìèného dirigenta taktovkou
aby se duše zasmála
až bude lámat okovy života.

BÌŽÍM
Bìžím a pøemýšlím, co jsem udìlal zlé-
ho. Ti psi se proti mnì museli spiknout. 
Za zády slyším jejich vrèení, jeden chví-
lemi i štìká. Nohy už mi vypovídají služ-
bu, ale ty bestie mì ženou dál. Klièkuji 
mezi domy, pobíhám ve svìtle pouliè-
ních lamp a snažím se je vší silou se-
tøást. Míjím výlohu cukrárny, antikvari-
átu a zlatnictví, všude je zhasnuto. 
Úkryt nenacházím ani v papírnictví; 
dveøe jsou zamøížované a zamèené. 
Koneènì se zastavím, protože už nemo-
hu popadnout dech. Psi mì rychle dobí-
hají a vedou mezi sebou vrèivý dialog. 
Pravdìpodobnì se dohadují, kdo má 
vìtší nárok na mé pravé stehno. To bu-
de pochoutka.

Máš chu� jako lesní jahody,
naháníš veverky, abych je vidìla fakt 
zblízka.
Setøepáváš hvìzdy,
aby padaly, zrovna když se dívám.

Napsal jsi nám úžasný dopis.
Nìkteøí ho nedoceòují a odnášejí do 
antikvariátu...
Pro mì je každodenní snídaní,
pochoutkou, bez které nezvládám den.

Jeden den u Tebe
je jako roèní dovolená v ráji.
Chci Ti být blízko, jak jen to jde.
Spiknout se s andìly, chválit Tì o 107.
Toužím vìdìt, 
nad èím pøemýšlíš,
proè se trápíš, 
kdy se usmíváš.

Vedu dialog se svou lidskou 
pøirozeností,
chci ji navždy umlèet,
odstranit všechna zrníèka prachu na 
Tvém obrazu,
cos do mì vložil.



Vzpomínky na vaše mládí jsme minule 
ukonèili ve chvíli, kdy jste prchal pøed 
zákonem do Idaha. Co bylo dál?

Kdy a jak nastal zlom ve vašem životì? 
Copak se mùže èlovìk na takovém 
místì odrazit ze dna?

zdrogovat. Užívání drog otupovalo bolest Spoluvìzòové mi øíkali „Freddy Kruger“ 
v mém srdci, a dokud jejich úèinek trval, a já jsem své jizvy používal k tomu, abych 
pomáhaly mi uniknout realitì. Tak jsem je zastrašoval. Dostával jsem se do rvaèek 
pokraèoval a mé zloèiny se stupòovaly. s dalšími vìzni a musel jsem být nìkolikrát Èasem mì chytli a poslali zpìt do 

izolován na samotce. Kalifornie, spoleènì s nìkolika nejtìžšími Když mì zatkli, byl jsem obvinìn z únosu, 
zloèinci, jaké jsem kdy potkal. Byla to ta ozbrojené loupeže, loupeže a držení Byl jsem na nejhlubším dnì svého života. 
nejdìsivìjší jízda mého života. Byli tam tøi revolveru. Za všechny zloèiny mi hrozil Se všemi tìmi obvinìními, kterým jsem 
a osnovali útìk. trest vìzení v délce celkem 350 let, s kaucí èelil, jsem nemìl nadìji do budoucnosti. 

pùl milionu dolarù. Byl jsem zavøený Nenávidìl jsem život. Nenávidìl jsem Nezáleželo jim na tom, jak se vìci vyvinou 
v  n á p rav n é m  za ø í ze n í  d i s t r i k t u  sám sebe a všechny kolem.nebo kdo na konci nepøežije. Všem jim 
Montgomery v Rockville ve státì hrozily doživotní rozsudky. V oblastní 
Maryland.vìznici v Kalifornii mi šlo opravdu o život. 

Teï již ze mì byl násilnický, zatvrzelý Pøesto jsem pokraèoval po své destruktiv-
kriminálník. Být ve vìzení mi už nevadilo ní cestì. Vrátil jsem se ke svému životnímu 
tolik, jako když jsem byl mladší. Hrál jsem stylu a tentokrát jsem zaèal užívat tvrdší Bùh mi ve svém velkém milosrdenství 
hazardní hry, a dokonce i ve vìzení jsem drogy, jako je vysoce návykový crack. poslal do cely jednoho staøeèka. Bratr 
provozoval obchod 2 za cenu 1, kde jsem Pokaždé když jsem se opil, jsem ho chtìl Tabler se již blížil k osmdesátce, pøicházel, 
kupoval a prodával ukradené vìci a udìlal bych cokoliv, abych ho získal. mluvil a modlil se s kýmkoliv, kdo 
z kuchynì. I drogy bylo dost snadné sehnat.Nemìl jsem žádný jiný smysl života než se naslouchal. Vìtšina vìzòù mu nevìnovala 

James Bennett 
– rozhovor s mužem, 
který se z lidské pochodnì stal pochodní nadìje
(pokraèování)

16



žádnou pozornost. Nìkteøí mu nadávali lásku, Boží rodina ano.
a nìkteøí na nìj i moèili, ale on se nadále Nechci zde vzbudit dojem, že se mùj život 
vracel. To on mi jednoho dne øekl, že mì stal skvìlým pøes noc. Znovuzrození 
Bùh miluje a že poslal svého syna Ježíše  Vùbec ne. Stále jsem sedìl ve vìzení znamená prostì to, že zaèínáte znovu jako 
Krista, aby zemøel za mé høíchy. A že s a èelil obvinìním za svùj zloèin. Vypovìdìl miminko v duchovní oblasti. I když už 
 Ježíšem mohu mít vztah. Zeptal se mì, jsem pravdu o svých zloèinech, protože jsem nemìl touhu se prát, stále jsem si 
jestli se za mì mùže modlit a já jsem strach z ostatních vìzòù již neovládal mùj ponechával nìkteré ze svých pøedchozích 
souhlasil. Nemìl jsem co ztratit. život. Byl jsem odsouzen k devíti letùm ve zlozvykù, jako napøíklad kouøení. A Bùh 

státním nápravném zaøízení pro tìžké Když dokonèil svou modlitbu, zeptal se, musel napravit ètyøiadvacet let nenávisti, 
jestli se chci modlit sám za sebe. Opakoval bolesti a dalších problémù, do nichž se 
jsem, co øíkal, a modlil jsem se jednodu- mé srdce zapletlo. Je to proces, který 
chou modlitbu, aby mi Bùh odpustil pokraèuje dodnes. Èím více znám Boží 
høíchy a pøišel do mého života. Celý život slovo a pravdu, která se v nìm nalézá, tím 
jsem potkával náboženské lidi, ale  bratr více jsem schopen kráèet v plnosti života, 
Tabler mìl oèi plné lásky. Nemìl z návštìv který On pro mì má.
v oblastní vìznici žádný osobní zisk, ale Jednou z tìch, které si Bùh použil, aby mì 
pøesto vìrnì pøicházel, a� už mu nìkdo nauèil, co to znamená být Božím dítìtem, 
naslouchal èi nikoliv. byla paní  Nancy Engenová, která mì 
Bible øíká, že Boží laskavost vede k pokání. každý týden ve vìzení navštìvovala. 
Boží laskavost proudící skrze toho malého Èasem se stala mou duchovní maminkou 
staøeèka mì vedla k pokání. Nikdo mi a vìdomí, že se i o tolik let pozdìji stále 
nemusel øíkat, že jsem zloèinec. To jsem modlí za mne a mou rodinu, je pro mne 
již vìdìl. velkým požehnáním.

zloèince. I když mi Bùh odpustil, musel 
Nevìdìl jsem však, že Bùh miluje Po ètyøech letech, ètyøech mìsících jsem pøesto nést dùsledky svých èinù. 
zloèince, jako jsem já, natolik, že na svìt a dvanácti dnech v marylandském A nebylo to jednoduché. Byl jsem znièený 
poslal svého jednorozeného syna. státním vìzení jsem byl pøedèasnì a deprimovaný. Ale na rozdíl od døívìjška 

propuštìn s pøísnou podmínkou, která jsem nyní mìl nìkoho, ke komu jsem se Toho dne, 6. bøezna 1990, když jsem se 
vyžadovala docházení na poradenství mohl obrátit. Skuteènì jsem v tom v tom oblastním vìzení modlil z celého 
v oblasti duševního zdraví a závislostí.státním vìzení Boha potøeboval. Øíci srdce onu modlitbu, Bùh ve mnì zapoèal 

pravdu o svém zloèinu je mezi vìzni práci, v níž pokraèuje až do dnešního dne. Vyšel jsem z vìzení jako vskutku svobodný 
závažné tabu. Dostal jsem nálepku Nikdy jsem nepoznal, co je láska, a teï èlovìk. Poprvé v životì jsem byl svobodný 
„práskaèe“ a práskaèi se obvykle zabíjejí.poprvé jsem vìdìl, že mì nìkdo miluje – ve svém srdci a ve spoleènosti. Radoval 

že mì Bùh miluje právì takového, jaký jsem se! Mojí první prioritou bylo najít Byla na mnì Boží ochranná ruka. Místo, 
jsem. vìøící a uctívat Boha.abych se snažil bránit pomocí rvaèek, 

rozhodl jsem se modlit a èíst Bibli. A poprvé v životì jsem chtìl dìlat, co je Tu první nedìli jsem vkroèil do docela 
Z nìjakého dùvodu mé dlouhé vlasy, jizvy správné. Chtìl jsem vìdìt více o Ježíšovì velké církve a našel si místo v zadní èásti. 
a hlasité modlitby v mém modlitebním životì, jak je zapsaný v Bibli. Zapsal jsem Vstal jsem, zvedl ruce vysoko nad hlavu 
jazyce držely ostatní vìznì zpátky. Mysleli se do korespondenèního biblického kurzu a zpíval celým srdcem. Pro nìkteré 
si, že jsem pomatený podivín a tentokrát u organizace Good News Missions. Èím návštìvníky sboru to mohlo vypadat 
jsem byl rád!více jsem se dozvídal o Ježíši, tím více divnì, ale já jsem mìl za co Boha chválit 

jsem ho chtìl následovat a žít jako a køièet a nic mì nedrželo zpátky!Navštìvoval jsem všechny bohoslužby, 
køes�an. které se ve vìzení konaly. Byl jsem Po bohoslužbì za mnou pøišlo nìkolik lidí, 

hladový po Bohu a chtìl jsem být Když jsem zaèal èíst Bibli, Bùh mì zaèal a když jsem jim vyprávìl své svìdectví, 
s dalšími, kteøí vìøili a chtìli Boha uctívat. uzdravovat a osvobozovat. Tento proces získal jsem bydlení, auto a práci. Bùh je 

stále pokraèuje i dnes, o 26 let pozdìji. vìrný!
Když jsem se uèil pøijímat Boží lásku O dalším Jamesovì životì, o manželství i 
a odpuštìní, Bùh ze mì odstraòoval jeho cestì do Èech se dozvíte v pøíštím Nikdo z mé rodiny mì do vìzení nepøišel 
nenávist. Již jsem nemìl touhu ubližovat èísle.navštívit.
lidem nebo je nenávidìt. Bible øíká, že 

Nìkolikrát jsem zavolal svému otci, ale když je nìkdo v Kristu, je nové stvoøení. 
náš vztah byl stále rozbitý. Až o mnoho let Staré pominulo a pøišlo nové!
pozdìji jsem dokázal svému otci odpustit 

Bùh odstranil mé srdce z kamene a dal mi 
a sám se za nìjaké vìci omluvit.

srdce z masa. Zažil jsem to, co Bible 
Zaèal jsem si uvìdomovat, že jsem nyní nazývá zkušeností „znovuzrození“. Bùh mi 
souèástí Boží rodiny a zatímco má dal druhou šanci žít, tentokrát jako jeho 
biologická rodina mi neumìla prokazovat adoptovaný syn.

To zní neuvìøitelnì. Teï by bylo krásné 
pokraèování – hned mì propustili a vše 
bylo jednoduché.

Co na to vaše rodina?
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Nechci zde popisovat obecnì známé dílo 1310 a dne 14. 5. 1316 se manželùm 1350, po kterém byl øadu mìsícù 
a úspìchy èlovìka, který v roce v roce v Praze narodil syn Václav, pozdìjší král nehybný.
2005 získal prvenství v anketì o nejvý- Karel IV. Manželská krize královského páru 
znamnìjší osobnost naší historie Jejich vztah byl nesourodý a konfliktní. vyvrcholila v roce 1319, kdy král Jan dobyl 
i souèasnosti „Nejvìtší Èech“. Dovolte mi Eliška Pøemyslovna byla žena velice hrad Loket, kde se Eliška ukrývala se svými 
uvést nìkolik ménì známých skuteèností sebevìdomá a energická, hrdá na svùj dìtmi. Teprve tøíletý Václav skonèil 
ze života této pozoruhodné osobnosti, pøemyslovský pùvod. Pravdìpodobnì po v hradním sklepení, pozdìji byl pøevezen 
které se zpravidla pøi oslavách 700. výroèí svém otci byla psychicky labilní. Mìla na Køivoklát a svou matku již v životì 
jeho narození pøíliš nezmiòují. však silné sociální a náboženské cítìní, nespatøil.  
Lidé se nìkdy ptají, kde se tady Karel které spolu s tmavou pletí, typickou pro Je pozoruhodné, že taková významná 
v Èechách vlastnì vzal. Smrtí Václava III., Pøemyslovce, mùžeme v dospìlosti osobnost svìtového (tehdy evropského) 
který byl zavraždìn v roce 1305 u Karla IV. také postøehnout. formátu, jakou Karel IV. bezesporu byl, 
v Olomouci, vymøeli Pøemyslovci. Domácí Janu Lucemburskému bylo v dobì sòatku vyrùstala za takto neradostných okolnos-
šlechta hledala panovníka dostateènì ètrnáct let, Eliška byla již sedmnáctiletá tí.
významného, zároveò však ne natolik, vyspìlá žena s mnoha životními zkuše- V sedmi letech byl Václav pøevezen na aby jim pøíliš mluvil do jejich spoluvlády. nostmi. Jan se v Èechách dobøe necítil královský dvùr do Francie, kde si ho jeho Jindøich Korutanský se pøíliš neosvìdèil, a neustále unikal do váleèných výprav strýc, francouzský král Karel, velmi a tak se delegace vydala do malého a turnajù. zamiloval. Pøi biømování mu jako jeho Lucemburska. Jindøich VII. Lucemburský 

Tehdy se øíkávalo: Bez Boha a krále kmotr dal své jméno, zaøídil dobré byl tehdy øímským králem a souhlasil se 
èeského není boje žádného. Po otci byl vzdìlání a také nevìstu -  sedmiletou sòatkem svého syna Jana s dcerou 
Karel rytíøem a bojovníkem, velká vášeò plavovlásku Blanku z Valois.èeského krále Václava II. Eliškou 
pro turnaje byla pravdìpodobnì rovnìž Pøemyslovnou. Svatba se konala 1. záøí „Potom jsem se s ním seznámil a on mne 
pøíèinou velmi vážného úrazu v roce 

Strasti a slasti Otce vlasti 
Alexandr Štìpánovský
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zahrnoval velikou láskou a otcovskou K nìkterým dalším ménì známým se dokonce nebál veøejnì napomenout 
pøízní a pouèoval mne èastokrát z Písma skuteènostem Karlova života patøí s a m o t n o u  k r á l o v n u  A l ž b ì t u  
svatého,“ takto vzpomíná ve svém napøíklad následující: Pomoøanskou, když si pøišla se svými 
vlastním životopise Vita Caroli budoucí dvorními dámami poslechnout jeho ?Mìl øadu osobních lékaøù, mezi nimi 
èeský král a øímský císaø na dalšího kázání do kostela sv. Havla na Starém vynikal Havel ze Strahova, který 
èlovìka, který mu v mladém vìku nastavil Mìstì.panovníkovi doporuèoval cvièení 
výhybku dobrým smìrem. Jednalo se a masáže a lehce napomínal: „Vaší ?Pod vlivem jeho kázání se zøekl svých 
o fécampského opata Pierra de Rossiers, Milosti by zcela staèilo, kdyby se v ý z n a m ný c h  f u n kc í  J a n  M i l í è  
budoucího papeže Klimenta VI. umírnila v jídle a pøedevším v pití, dále z Kromìøíže, vydal se na dráhu duchov-
Vita Caroli, Život Karlùv, je skvìlým kdybyste ve správnou dobu a vèas ního a zaèal èesky kázat prostým lidem. 
zdrojem informací o tomto panovníku.  chodil spát a mnoho nebdìl. Vyhýbejte Karel IV. jeho èinnost podporoval 
V prvních kapitolách popisuje své zážitky se hnìvu, smutku a pøílišné úzkostlivos- (navzdory tomu, že byl od nìj nazván 
z mládí v cizinì, pøíjezd do Èech ti. Také vzduch a� je co nejèistší, a pokud Antikristem) a finanènì mu pomohl 
a poèáteèní pùsobení v naší zemi. není pøirozenì, nech� je upraven umìle vybudovat domov pro dívky z ulice 
Nalezneme zde øadu pozoruhodných - vìjíøem s pøivìšenými aromatickými „Nový Jeruzalém“, kde se uèily zbožné-
podrobností, napø. zmínku o zvláštní Boží prostøedky.“ mu životu i praktickým vìcem – šít èi 
ochranì v Itálii, kde mìl být otráven, èi peèovat o domácnost.  ?Dovezl k nám švestky a také velmi 
velmi dùrazné napomenutí od Boha skrze kvalitní odrùdy francouzského vína ?Podporou tìchto duchovních a také 
sen ohlednì jeho nezøízeného života. z Burgundska, dnes známého jako založením univerzity roce 1348 tak 
Karel o dùvodu sepsání tohoto díla uvádí: Rulandské modré. Na jeho popud Karel IV. urèitým zpùsobem napomohl 

zaèala zakládat své vinice mìsta nástupu èeské reformace. Pražská „Nyní chci vám napsat o marném 
Beroun, Slaný, Øíèany, Brandýs, Kostelec univerzita se totiž stala místem a nemoudrém životì svém a o poèátku 
nad Èernými lesy, Èeský Brod, Velvary, svobodného bádání a diskuze, umožòu-svého svìtského bìhu, aby vám mohl 
Mìlník a samozøejmì Praha. jící pozdìji vyrùst takovým osobnos-sloužit za pøíklad. A nezamlèím milosti, 

tem, jako byl Mistr Jan Hus èi brilantní která byla ve mne od Boha vlita, ani lásky ?Naøídil zakládat rybníky z dùvodu chovu 
øeèník a intelektuál Mistr Jeroným ke studiím…“ ryb (dovezl k nám parmu obecnou), pro 
Pražský, od jehož upálení v Kostnici kultivaci moèálù a bahnisek a také jako Apeluje na své budoucí nástupce, aby uplynulo letos v kvìtnu 600 let.ochranu pøed povodnìmi v dobì tání v životì zvolili dobrou cestu: „Nebo� jako 

snìhu. Jeho nejznámìjší vodní dílo je Jistìže ne se vším bychom dnes mohli tváø, kterou zøíme v zrcadle, je prázdná 
Velký rybník, který vybudoval pod svým s Karlem IV. souhlasit. Osobnì mi je napø. a není nic, tak také život høíšníkù je 
oblíbeným Bezdìzem. Dnes mu øíkáme cizí a nesrozumitelná jeho vášeò pro prázdný a není nic.“ Ukazuje, že jen Kristus 
Máchovo jezero. sbírání ostatkù svatých èi udìlení dává skuteènì naplnìný život. Jako jediný 

souhlasu k norimberskému protižidov-èeský panovník upozoròuje krále, kteøí ?Dbal na péèi o lesy, ve svém zákoníku 
skému pogromu, jevu ve støedovìké budou panovat po nìm, že urozenost Maiestas Carolina ustanovuje zákony 
spoleènosti bohužel bìžnému.a bohatství jsou nic, pokud schází èisté na ochranu stromù a též tresty pro 

svìdomí, skuteèná víra a nadìje ve nedbalé služebníky, kteøí se o stromy Nicménì jeho myšlenky mi pøipadají 
vzkøíšení. špatnì starali nebo je dokonce nièili. natolik nadèasové a aktuální pro naši 

spoleènost, hledající svou identitu, že Varuje pøed lakomstvím a poukazuje na ?Za jeho vlády vznikla v Praze lékárnická 
bych Vás rád tímto povzbudil k dalšímu pravé bohatství - poklad moudrosti. zahrada, nìkterými historiky považova-
odkrývání odkazu jedné z nejvýznamnìj-ná za první botanickou zahradu Konstatuje, že je lidské høešit, ale ších postav našich dìjin.v Evropì. Rozkládala se pøibližnì ïábelské ve høíchu setrvávat. Varuje pøed 

v místech dnešní hlavní pošty hnìvem, závistí a pýchou. Nabádá ke Použitá literatura:v Jindøišské ulici pod názvem Hortus støídmosti v jídle a pití, k vìrnosti Karel IV., Vita Caroli, Vlastní životopis, Angelicus – podle dvorního lékárníka v manželství a dùsledné výchovì. Dobrovský s.r.o., 2015a Karlova dùvìrníka Angela de 
Lenka Pecharová, Po stopách Karla IV., Poukazuje, že skuteènì š�astní lidé jsou ti, Florencia.
Portál s.r.o., Praha 2016 (výborné i pro kteøí žijí podle Bible a mají jistotu, že jejich 

?Ustanovil zvláštní funkci peèovatele dìti mladšího školního vìku)jméno je zapsáno v Knize života.
o zvìøinec na císaøském dvoøe s titulem Pro dìti a mládež bych dále doporuèil: 
Custos leonum - „levmistr“. Zdenìk Ležák, Karel IV., Pán svìta, 

Komiksový pøíbìh nejvìtšího èeského ?Na podporu morálního života svých 
panovníka, Albatros Media a.s., Brno poddaných pozval do Prahy vídeòského 

2016kazatele Konráda Waldhausera, který 
pøesvìdèivým zpùsobem vystupoval 
proti hýøení a neskromnému životu. Ten 
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Hanu Pinknerovou a její obchùdek

Spisovatelka Hana Pinknerová je ètenáøkám Tabity dobøe známá. V mnohých èíslech èasopisu 
mùžete najít její èlánky.

Dnes vám chceme pøedstavit další z jejích aktivit: malý obchùdek. Již na fotografiích je vidìt, že 
je to mimoøádné místo. Hanka obchùdek povýšila na umìlecké dílo. Protože vytvoøit prostor, 
který na vás dýchá pokojem a z kterého èiší krása, je umìní.

Hanko, naši ètenáøi znají pøedevším Vystudovala jsi a pracovala jako èasu na psaní dostatek. Zaèínala jsem 
tvé èlánky, v dnešním èísle ale pøedsta- uèitelka. Jak ses dostala k psaní? scénáøi k relacím Trans World Radia, které 
vujeme tvùj obchod. Spisovatelka pak vždy po roce vycházely knižnì.Uèitelka èeštiny má ke psaní blízko. 
a podnikatelka. Obì jsou to povolání, Musím ovšem pøipomenout, že po 
ke kterým asi není jednoduchá cesta. 

ukonèení pedagogické fakulty jsem nešla Co tì vedlo k tomu, otevøít si vlastní Zeptám se tì nejprve: Èím jsi chtìla být 
uèit, ale dostala jsem místo jako redaktor- obchod?pùvodnì?
ka hudební revue Opus musicum. 

Byla to životní nutnost. Obchod, v nìmž Myslím, že toho bylo tolik, že si to ani Pracovala jsem tedy jako hudební kritik. 
jsem byla zamìstnaná, se jeho majitel nepamatuju. Urèitì jsem chtìla být U è i t  j s e m  š l a  a ž  p o  r e v o l u c i .  
rozhodl zavøít. Nabídl mi jej k odkoupení. zpìvaèkou, uèitelkou, hereèkou, redak- Systematickému psaní, tak jak je ètenáøi 
Strašnì jsem se toho bála, neumìla jsem torkou, prodavaèkou v cukrárnì znají dnes, jsem se zaèala vìnovat až na 
si pøedstavit, jak to sama zvládnu, ale mùj a samozøejmì taky maminkou. mateøské dovolené. Já jsem si ji protáhla 
muž mne podržel. S odstupem èasu na patnáct let, takže jsem mìla i toho 
vidím, že to byla správná volba.

TABITA PØEDSTAVUJE
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Co bylo pro tebe nejtìžší v dobì, kdy ses v galerie. Stále nabízíme knihy s duchov-
rozhodovala, že zaèneš podnikat? ním zamìøením a køes�anskými hodnota-

mi. Máme knihy odborné – teologické, ale Nejvíc jsem se bála úèetnictví. Na 
i z oblasti poradenství. Samozøejmì administrativní vìci nejsem dobrá. Jak 
nabízíme i beletrii a knihy pro dìti. nìkde vidím sloupce èísel, zatmívá se mi 
Snažíme se vybírat knihy, které jsou pøed oèima. Ale ono to vždycky po chvíli 
nadèasové,  pø ináše j íc í  potìšení  pøejde a nakonec všechno nìjak spoèí-
a povzbuzení. Nabízíme také nahrávky tám.
køes�anské hudby a filmy s myšlenkou. 

Myslím, že na celkové atmosféøe 
ke koupi výtvarná díla ve stálé expozici. obchodu se nápadnì projevilo, že ho 
S knihami se to dobøe doplòuje. Raduju pøevzala ženská ruka. Podaøilo se navázat 
se, když se krásný pøedmìt nebo kniha spolupráci s nìkolika autorkami šperkù. 
setká se svým majitelem. Vymýšlím Každá z nich má svùj velmi osobitý rukopis 
prostor, do jakého bych sama ráda a jejich výtvory nesou peèe� jejich 
chodi la.  Nabíz ím pokojné místo osobností. Nabízíme šperky v rùzných 
k odpoèinku a kochání se. Je možné se tu cenových kategoriích a pro rùznì stylovì 
zaèíst, popøemýšlet si, zkoušet si náušnice zamìøené ženy. Od klasiky po modernu. 
nebo prohlížet obrazy. V galerii, která nese název Svìtlo, se vedle 

pravidelných výstav konají rùzné akce 
A nyní? Co je teï tìžké? Co ti naopak jako autorská ètení, pravidelná ètení pro Ve svých èláncích a knihách èasto 
dìlá radost? dìti nebo autogramiády.mluvíš o hledání a nacházení radosti. 

Jak je to s tebou? Z èeho èerpáš sílu S èísly bojuju stále, ale nevzdávám se. 
a kde nacházíš radost?Naopak nemùžu se nabažit vybírání knih. 

To je skuteèné potìšení bádat v nabíd- Potìšující vìci jsou samy o sobì prima, 
kách knižních nakladatelství a vybírat ale opravdovou sílu, tu vnitøní, èlovìku 
krásné a hodnotné knihy. Specializuju se beztak neposkytnou. Mohou ovšem 
na duchovní literaturu, ale v poslední zprostøedkovat Boží dotyk. Bùh je zdroj 

síly a potìšení. A k jejich pøedávání si dobì se hodnì vìnuju dìtské literatuøe. 
používá všelijakých zpùsobù. Mùže to být Vychází obrovské množství titulù a pro 
dobrý obìd, pøátelské setkání, poklidná zákazníky není snadné se v této nabídce 
hladina vody, let ptáka, krásná hudba, zorientovat. Já nabízím jakýsi pøedvýbìr. 
voòavá kvìtina, vydatný spánek, jízda na Vybírám knižní tituly, aby se zákazníci 
kolobìžce …, však víte.nemuseli brodit brakem. Jako bývalá 

uèitelka èeštiny miluju dìtskou literaturu A ještì poslední otázka: Pokud ètenáøi 
a moc mì tìší nabízet kvalitní dìtské nezavítají do Brna, mohou si knihy 
knihy. Pøi výbìru knih hledím spíše na objednat i na dálku?
trvalou kvalitu než na atraktivitu novosti. 

Objednávky posílám, ale eshop nemám, 
Dokážu poradit a navrhnout vhodný titul, 

to bych zatím nezvládla. Ètenáøi se 
poøád hodnì ètu a mé pedagogické 

mohou obracet na tyto adresy:
zkušenosti se také hodí. Kromì knih ve 
svém obchodì nabízím i dárkové 
pøedmìty, šperky, rùzné drobnosti 
k potìšení. Jako parádnice vybírám Dìkujeme za rozhovor a tobì i tvému 
a sháním zajímavou bižuterii a autorské krámku pøejeme požehnaný èas.
šperky, které se hned tak neseženou. 

Ptala se Luba Š�astnáObrazová galerie mi vznikla pod rukama 
tak nìjak spontánnì. Každý mìsíc Mùžeš nám svùj krámek blíže pøedsta-

vit? Jak bys ho popsala?poøádám výstavu a kromì toho nabízím 

Tradièní malé knihkupectví se zamìøením 
na duchovní literaturu sídlí v domì Církve 
bratrské na Kounicovì ulici 15 již od 
zaèátku devadesátých let. Jak èas šel, jeho 
tváø se neustále promìòovala. V rozlehlé 
vstupní prostoøe s vysokým stropem 
pøibylo patro, kde se dobøe ète a sní. 
Místnosti do dvora, které sloužily 
postupnì jako kanceláø, knihaøská dílna 
a jako sklad materiálu, se promìnily 

www.knihy-galerie.cz
knihyadarky@email.cz
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Za volantem III

Léto, i když letos dlouho drželo své veslo, pøece jen nakonec skonèilo a je 
tady podzim. Èas dovolených uplynul a mùžeme se jen tìšit, že se léto se 
svým teplým poèasím opìt pøíští rok vrátí. Teï nás však èeká období, které 
øidièi moc rádi nemají - a to je období plískanic, vìtru, mrazu a náledí.

Alena Šelongová

Dìti Domácí mazlíèci v autì

internetu. Urèitì vyzkoušejte program Dìti opìt zaèaly chodit do školy. Je sice Další potenciálnì nebezpeènou situací, 
www.skodahrou.cz  Dìti se zde zábavnou pravda, že školy se snaží pro dìti pøipravo- kterou se øidièi pøíliš nezabývají nebo ji 
formou uèí, jak øešit konkrétní dopravní vat programy zamìøené na dopravní berou na lehkou váhu, je pøevoz domá-
situace, jak se zachovat, pokud jim ujede výchovu, dokonce to mají zabudované cích mazlíèkù (pes, koèka, králík, fretka 
autobus a ony jsou nuceny jít domù po v uèebních plánech, ale když jsem si aj.).
krajnici pìšky, kdy a jak pøecházet, co provìøovala, jak to vypadá v praxi, dìti Pøepravu zvíøat nelze posuzovat jako 
všechno musí dodržovat jako cyklisté toho moc nevìdí a neumìjí se chovat ani pøevoz vìcí. I na nì platí pøedpisy, nesmí 
a tak dále.na chodnících, ani na silnicích. Myslím, že ohrozit a omezit øidièe ani posádku, musí 

by se jim v této oblasti mìlo vìnovat více být pøepravována tak, aby v pøípadì 
èasu i informací. Je potøebné vybudovat nehody byly co nejvíce eliminovány 
v nich vèas správné návyky. následky nárazu. 
Dnes již máme užiteèné programy i na Menší zvíøe lze pøepravovat ve schvále-
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Protože požár ve vozidle je velmi nebez- Pøi zaèínajícím požáru ve stadiu žhnutí ném speciálním boxu (ten musí být 
peèný a rychlý, pøipomeneme si všeobec- nebo malého zahoøení - nemáte-li hasicí pøipoután bezpeènostním pásem), na 
né zásady boje s ohnìm ve vozidlech: pøístroj k dispozici, lze použít na hašení vìtší je tøeba poøídit pøepravní box ve 

zasaženého místa deku, kabát èi cokoliv správné velikosti a provedení. Rovnìž Pøi jakémkoli podezøení na požár - je cítit 
jiného, co by zabránilo pøístupu vzduchu a existují rùzné plastové møížky anebo sítì, kouø, nìco se pálí apod. – je tøeba co 
požár se tak nemohl šíøit.které omezí pohyb zvíøete uvnitø vozu. nejrychleji a bezpeènì zastavit.
Pøi požáru vìtšího rozsahu poèkejte Bezpeènost pøepravy, zejména psù, již Vypnìte motor, a pokud je vozidlo 
v bezpeèné vzdálenosti na pøíjezd požární kontroluje i dopravní policie a dává vybaveno odpojovaèem baterie, vypnìte 
jednotky.pokuty za její nedodržení. V zahranièí baterii. Již to nìkdy staèí, aby se požár 

policie èasto dokonce pokraèování v jízdì nešíøil, pokud vznikl zkratem v elektroin- Dojde-li k požáru vozidla následkem 
øidièi nepovolí. Pøi delších pøestávkách, stalaci. autonehody, situace je podstatnì 
kdy opouštíme vozidlo, neponecháváme složitìjší, myslete vždy primárnì na Vìtšina požárù vzniká v motorové èásti zvíøe uvnitø auta a dbáme na jeho pitný záchranu lidských životù.nebo od rozpáleného výfuku.režim. Cestovní pas psa do zahranièí je 

Pokud vidíte jiného motoristu v nouzi, Vy i ostatní spolucestující opus�te vozidlo povinný vèetnì èipù.
neváhejte a zastavte. Poskytnìte pomoc! a s pøipraveným hasicím pøístrojem 
Nemyslete sobecky jen na sebe! Nikdy proveïte vizuální kontrolu. Zjistìte, kde 
totiž nevíte, kdy stejnou pomoc budete Požár požár vznikl – staèí pohled pod vozidlo od 
potøebovat sami. Jak se budete cítit, když zadní èásti až dopøedu pod motor. Hasicí pøístroj v autì je velmi dùležitý, vám v nouzi nikdo nezastaví?

v nìkterých zemích EU dokonce povinný. Pokud se potvrdí požár èi žhnutí, všichni 
Malý hasicí pøístroj je nejlépe mít po ruce, by mìli odejít od vozidla do bezpeèné 
ale pevnì zajištìný, aby se nestal pøi vzdálenosti (deset metrù je málo) a mimo Pøipomenutí na závìr:
autonehodì pùvodcem dalších zranìní. silnici.

? Pokud se necítíte dobøe, bolí vás hlava Jako náhrada za hasicí pøístroj mùže Pokud hoøí motorový prostor a máte nebo je vám špatnì, nesedejte za volant, posloužit také hasicí sprej. hasicí pøístroj, nikdy zcela neotevírejte ohrožujete nejen sebe, ale také další 
Pokud dojde k požáru motorového kapotu! Haste nejprve jen s lehce úèastníky dopravy. A èas už zpátky 
vozidla, postupujte velmi rychle. pootevøenou kapotou motoru, abyste neposunete, i kdybyste sebevíce chtìli.
Automobil mùže být ohnìm kompletnì zabránili pøístupu vzduchu. Pozor, kapota 

? Nenechte se vyprovokovat tìmi, kdo znièen bìhem nìkolika minut. Požár vždy pálí! Vyzvìte nìkoho, a� volá na linku 150 
jedou s vámi v autì, ani tìmi, kdo kolem ohlaste telefonicky na èíslo 150, pøípadnì nebo 112.
vás „pøefrèí“ nepovolenou rychlostí.112. Dále postupujte podle instrukcí 

operaèního dùstojníka. 

Nezapomínejte: je dobré umìt, je dobré 
vìdìt, je dobré spoléhat na druhé lidi, 
ale naše spoléhání má být na Boha. 
Pozvìte ho tedy, a� vy se stanete Jeho 
spolujezdcem.

(Pøísloví 22,6: Vyuè chlapce na poèátku 

jeho cesty, neodvrátí se od ní, ani když 
zestárne.)

Pøeji mnoho bezpeèných kilometrù na 
vašich podzimních výjezdech.
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Soužití s koèkou se zdá ménì nároèné na na dveøích od bytu kliku obrácenì. je pro majitele bytových koèek velmi 
osobnost chovatele. Koèku tak jako tak pøíznivá, protože nabízí do koèièích Koèka, která prožije celý svùj život pouze 
nemùžeme cvièit, prostì to moc nejde. záchodù nepøeberné množství steliv, která v bytì, je ale také trochu smutná pøedsta-
Koèka si bude vždy dìlat to, co chce ona. pohlcují vlhkost i zápach. Koèièí moè je totiž va. Naše rodina ji brala s sebou každý 
Není to smeèkové zvíøe, neøídí se vùdcem, velmi cítit. Èím døíve se koèka nauèí chodit víkend na chatu, kde volnì bìhala a nikdy 
je solitér a chová se dle svého uvážení. na záchod a èím døíve to po ní uklidíme, tím neutekla.

lépe pro nás. Koèka je totiž èistotné zvíøe, Samozøejmì že se nauèí také spoustì vìcí, Mít koèku v domì se zahradou je proto 
a jakmile jí její záchod nevoní, jde jinam.ale pokud je to pro ni zajímavé. každopádnì výhodnìjší a nepopsatelnì 
Pro koèky také seženeme spousty doplòkù, Koèka je zvíøe velmi pøítulné. Je èistotná, zábavnìjší. Mùže být uvnitø i venku. Kdo 
hraèek, pelechù atd., takže o zábavu a pokud má pøipravený záchod, nic však má rád na zahradì ptáky, ptaèí hnízda, 
a útratu budeme mít postaráno.nezneèistí. a� na koèku zapomene. Je to neuvìøitelný 

dravec a nic živého, menšího než je ona, Pokud se koèka obèas pohybuje sama Mìl jsem koèku devatenáct let a málokteré 
nenechá bez povšimnutí. Jedna koèka venku, je asi lepší ji nechat vykastrovat. zvíøe je tak vtipné. Kaskadérských kouskù, 
dokáže zlikvidovat ptaèí mláïata v širokém Není mi to sice moc sympatické, ale je to které koèky dokáží, je plný internet a urèitì 
okolí. Stejnì tak, kdo rád chová køeèky lepší než shánìt vìènì zájemce o ko�átka. doporuèuji nìkteré shlédnout.
nebo jiné hlodavce, koèka pro nì není Doufám, že nápad ko�ata pravidelnì topit, 

Oproti psovi však koèku lze brát s sebou 
nejlepším spoleèníkem. Døíve nebo pozdìji než dát pár stovek za kastraci, už snad dnes 

tøeba na dovolenou k moøi ponìkud tìžko. 
je dostane. nikoho nenapadne.

Vystavovali bychom ji zbyteènì stresu 
Koèek existuje také mnoho ras, ale pokud Koèka není pøíliš vhodná pro alergiky. Koèièí a spoleèné zábavy bychom také mnoho 
èlovìk netouží vyslovenì po nìjakém srst a sliny jsou jedny z nejsilnìjších neužili. Proto je nutné mít v záloze nìkoho, 
zvláštním koèièím vzhledu, je jedno, jakou alergenù. Sám na sobì jsem to mohl kdo se nám o ni v pøípadì potøeby postará.
koèku si poøídíme. Jak jsme si øekli, stejnì pozorovat. Jsem alergik a tìch devatenáct 

Koèku mùžeme samozøejmì chovat 
nás moc poslouchat nebude. Nìkteré rasy let jsem kýchal a smrkal, jen co jsem pøišel 

i v bytì, nauèí se velmi dobøe chodit na 
psù jsou pro výchovu vhodné více, jiné domù.

záchod, který jí pøipravíme. Moje babièka 
ménì. U koèek je to víceménì jedno. Proto Koèka je milá spoleènice, pøítulná a hravá, mìla dokonce koèku, která se sama nauèila 
urèitì neudìláme chybu, pokud si èlovìka také pokaždé vítá a dává mu c h o d i t  n a  z á c h o d o v o u  m í s u !  
vezmeme koèku z útulku, kde jich je najevo svoji náklonnost. Je to zvíøe pro ty, Nesplachovala samozøejmì, ale i tak je to 
mnoho a urèitì stojí za to nìkteré vytvoøit kteøí chtìjí nenároèného kamaráda, ale úžasné.
útulný domov. Koèka od nás potøebuje kteøí budou respektovat jeho svobodomy-

Naše koèka si bìžnì otvírala dveøe hlavnì potravu, pozornost a misku na slnost a vlastní hlavu.
kamkoliv. Vyskoèila na kliku a poèkala, až se vykonávání své potøeby v bytì. Místo na 
dveøe otevøou. Museli jsme kvùli tomu mít spaní si najde vìtšinou sama. Dnešní doba 

Zvíøata u nás doma III

Milan Kubic

V minulém èísle jsme se zamìøili na psy. Témìø stejnì èastým zvíøetem a také 
podobnì oblíbeným je v našich domácnostech koèka.
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TABITA DÌTEM

Èertovo kvítko - pohádka

Marie Macková

Lukáš byl mladý chasník. Mìl malou a øekl: „Dobrý den pøeji.“ Už dlouho se „Vzpomínáš si, Liduško?“ lákal Lidku. 
chaloupku, malé pole a malou zahrádku. dívám, jak taková pìkná paní maøí svùj „Jestli chceš, pøijï naveèer k lesu, ukážu ti 
Dìdictví po rodièích. Hospodáøství ho život v téhle díøe. Kdybys chtìla, mohla svoji hájovnu. Mùžeš tam se mnou hned 
sotva uživilo. Když si do chalupy pøivedl bys od zítøka být se mnou v mé hájovnì.“ zùstat.“ Po tìch slovech zmizel.
ženu Lidušku, musel za prací do svìta, aby 

Liduška zapomnìla na Lukáše. Už aby byla Lidka se ustrojila a odpoledne vyšla 
si vydìlal trochu penìz na vìtší kus pole. 

pryè a zaèala lepší život. z chalupy, že pùjde k lesu. Ale jak udìlala 
Lidka byla šikovné dìvèe. Vìøila, že malé 

krok pøes práh, zakopla o výhon té 
hospodáøství dobøe zastane. „Dobrá,“ øekl myslivec, „zítra veèer si pro 

podivné rostliny, která za den poøádnì 
tebe pøijdu, èekej.“Lukáš odešel. Lidunka mìla stále mnoho zmohutnìla. Lída v celé své parádì 

práce, ale pøesto se jí zaèalo stýskat. Všiml Liduška èekala celý den. Veèer se otevøely upadla. Ztìžka vstala, vidìla, jak je 
si toho èert, který se potloukal po kraji. dveøe a do svìtnice vstoupil Lukáš. umazaná, zlost s ní lomcovala.

„Áá, dìvenka pro samé slzièky nevidí, „To jsi ty?“ podivila se žena. „To je ale divná kvìtina, ani keø, ani 
zasadíme jí pod okny kvítko Sebelíto bylina, pod nohy se plete. No, poèkej!“ „A kdo by to mìl být?“ její muž se smál. 
a dušinka bude naše.“ Bìžela pro motyku, plevel vykopala 

Lidka radìji honem spustila, jak se jí 
a vyhodila. „Teï se musím pøevléknout 

stýskalo a jak se jí zle daøilo a mluvila 
a umýt,“ øekla si. Vrátila se do svìtnice. 

a mluvila, aby se Lukáš na nic neptal 
Odpolední sluníèko svítilo dovnitø. 

a nepøišel na to, že èekala nìkoho jiného.
Liduška uvidìla všechen nepoøádek, 

„Neboj se, Liduško,“ všechno se teï každou pavuèinu, špínu na podlaze. Hned 
v dobré obrátí. Máme peníze a ètyøi se pustila do práce. Byl už skoro veèer, 
šikovné ruce. Koupím si kus pole když byla s prací hotova. A tu si vzpomnì-
a kravièku. Uvidíš, jak se nám povede.“ la, že už by tu mìl Lukáš každou chvíli být. 

Zaèala se na nìho tìšit. „Uvaøím mu Èert si svou ulovenou dušièku dobøe 
polévku, jistì bude mít hlad.“ Zrovna si hlídal. Ale když vidìl vcházet do chalupy 
brala èistou zástìru, když se otevøely ramenatého hospodáøe, radìji se toho 
dveøe. Lukáš nevìøil svým oèím: uklizeno, veèera vùbec neukázal.Èert si mnul ruce, jak to dobøe vymyslel. 
navaøeno, býlí pod okny vykopáno Teï už mu nezbývalo, než èekat. Brzy ráno Lukáš vstal, obhlédl chalupu, a usmìvavá žena ho radostnì vítá.

dvùr i zahrádku. Byl zklamaný, všechno Do rána pod okénkem vyrostla podivná 
„To je dobøe, že už jsi tady,“ šeptala mu bylo zanedbané. „A co to tady roste? kvìtina, ani keø, ani bylina. Lidka vyšla 
Liduška a spokojenì se k nìmu pøitulila.Podivná kvìtina, ani keø, ani bylina, do z chalupy. Sedla si na lavièku na zápraží 

oken stíní.“ Lukáš popadl motyku a kvítko a vzdychala. Dneska ráno jí bylo obzvláš� Toho veèera èekal èert marnì.
vykopal.smutno. Èertovo kvítko, jako by je zaléval, 

Ráno vyšel Lukáš ven s motykou, že udìlá 
rostlo, až zarostlo celé okénko. Ale to do rána zase vyrostlo. Lukáš každé svou každodenní práci, ale zùstal v údivu 

ráno kvítko vykopal, druhý den znovu Když se mladá hospodynì vrátila do stát. Pod oknem kvetla èervená rùžièka.
stínilo do oken. Celý den pilnì pracoval, chalupy, bylo tam poøádné šero. „No, to 

„Liduško, pojï se podívat,“ volal nadšenì, ale hospodáøství se jen pomalu vzmáhalo. jsem se pìknì vdala,“ pomyslela si 
„ta podivná kvìtina, ani keø, ani bylina, to Celý den chlácholil svou ženu, ale ta stále Liduška. „Muže mám v cizinì, chalupu 
bylo urèitì èertovo kvítko, protože to naøíkala a naøíkala.tmavou, práce až nad hlavu a peníze pøi 
pøestane rùst, až když ho vykope ten, tom všem žádné. Vždy� já jsem docela Jednoho dne jí øekl: „Pùjdu na trh, koupím komu ho èert do zahrádky zasadil.“ubohá.“ Litovala se a litovala, pøestala kravièku, bude nám v chalupì veseleji.“ 

pracovat, myslela si, že je na tom ze všech Od té doby bylo v chaloupce dobøe. Lukáš Odešel brzy ráno, aby se do veèera vrátil. 
lidí nejhùø. Nakonec se zaèala užírat závistí s Lidunkou se mìli rádi a èervená rùžièka Plevel pod okny toho dne zapomnìl 
a vyhýbat se lidem. kvetla pod oknem na znamení jejich lásky.vykopat. Èert si toho hned všiml. Bez 

váhání se vydal do chalupy v mysliveckém To bylo nìco pro èerta. Pøestrojil se za 
pøestrojení.pìkného myslivce, vešel do chalupy 
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VYRÁBÍME

Panenka z ovèí vlny

Barbora Jeøábková

Až se z nebe zaènou valit podzimní deštì a prodlouží se veèery, 
mùžete zkusit vyrobit nìco pro radost sobì i dìtem.
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Panenka z ovèí vlny

potøeboval vymìnit… I ten se dá sehnat 
v hobby potøebách za pár korun.

Jehly koupíte tamtéž, jedna vyjde kolem 
20 Kè. Jedná se o speciální plstící jehly, S ovèí vlnou se dá pracovat vícero 
které mají záøezy pùsobící jako zpìtné zpùsoby, dnes si popíšeme techniku 
háèky, které vtahují jednotlivá vlákna plstìní jehlou. 
dovnitø. Tyto jehly se vyrábí v nìkolika Vlnu spíše trhejte, než støíhejte.

Vlnu seženete v hobby obchodech nebo tlouš�kách - hrubostech. Pro zaèátek 
v galanteriích, ale tam bývá podstatnì vám postaèí i jedna univerzální, støední 
dražší. V hobby potøebách ji kupuji za hrubost, ale pozor, urèitì si kupte jehel 
9 Kè/10 g. V galanteriích bývá vlna nìkolik, protože se snadno lámou. Èím 
pøipravená v sáècích. hrubší, tím rychleji se vlna zpracovává, 

ale také klade vìtší odpor. Jemnìjší 
jehlou zas vytvoøíte detaily. Jehly se 
také dají upevnit v rùzných nástavcích, 
ale i se samotnou jehlou se dá pracovat. 
Pøi práci je vhodné používat pracovní 
rukavici.

Pøed plstìním je dobré vlnu zacuchat a Jako podušku pro práci použijte kus 
trochu poválet v dlaních.molitanu. Ten mùj na fotografii už by 



a pak rovnomìrnì pøipevnit jehlou, 
anebo pøidat chomáèek, a to s rozpro-
støenými okraji.

Dlanì vytvaruji podobným zpùsobem 
a stejnì pak postupuji pøi tvorbì nohou.

Pak si ji prsty jedné ruky pøidržujte 
a druhou zapichujte jehlu. Není tøeba ji 
zapichovat až nadoraz, je ale tøeba ji 
pokaždé zcela vytáhnout. Smotkem 

Na vytvoøení paží vyválejte kus vlny vlny rovnomìrnì otáèejte. Základ hlavy vytvoøím podobnì jako 
a ten pak s postupným otáèením tìlo. Pak tvaruji oèní jamky.
zpracujte.

Bìhem plstìní se bude její objem 
Já si delší èást pak pøestøihnu napùl zmenšovat a bude se zpevòovat. Èím Nos tvaruji pøidáním malého kousku a ustøižené èásti pøikryju vlnou tak, že více vlnu zpracujete, tím bude výsledný vlnyz nich poté vytvaruji ramínka.tvar pevnìjší. Postupnì také mùžete 

jednotlivé èásti panenky tvarovat – kde 
budete plstit více, tam se objem zmenší.

Na fotce vidíte pøedpøipravené tìlíèko, 
na které jsem ještì pøidìlala krk 
a hrboly jako èásti ramen.Pokud potøebujete pøidat na objemu, je 

dobré vlnu kolem tvaru buï omotat 
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Když jsou všechny èásti hotové, sešijte Vìtšinou nemáme tak dlouhou jehlu, Nakonec zpìt dozadu do hlavy, kde 
je. Na fotkách jsem pøidìlala èást vlasù, aby dosáhla skrze celé tìlo. V takovém udìlejte uzlík.
ale pak jsem si uvìdomila, že je nejdøíve pøípadì to zkuste tak, že tìlíèko s jehlou 
potøeba provést toto šití, tak nebuïte uvnitø zmáèknìte oproti tvrdému 
vlásky zmateny. povrchu. Ono je elastické a smrskne se, 

takže hrot jehly vykoukne. Ten pak 
vìtšinou musím vytáhnout kombinaè-
kami.

Nakonec pøidìlejte vlasy. Vezmìte kus 
vlny, který si upravte do placatého tvaru.

Pak pøišijte oèi, na které nejradìji Ten pak po jeho okraji pøipevnìte 
používám kulaté èerné korálky. Nit v jedné linii plstící jehlou k hlavièce. 
veïte zezadu hlavy do oèní jamky, kde Takto postupnì pokryjte celou hlavu.
navléknete korálek.

U konèetin nit veïte tak, aby uzlík 
nakonec skonèil skrytý mezi tìlem a 
konèetinou. Vìtšinou se mi nepodaøí 
strefit se napoprvé tam, kam potøebuji, 
ale to je bìžné. 

Pak jehlu píchnìte pøes nos do jamky 
druhé a navléknìte druhý korálek.

Vlasy pak upravte a panenka je na svìtì!

Šatièky už jsou na vás! 

Mám zkušenosti, že tento materiál je 
pomìrnì odolný. Panenky byly 
i nìkolikrát koupány. Obèas je potøeba 

Hlavu pøidìláte vedením nitì mezi utáhnout nìjakou konèetinu nebo 
nožièkama skrz krk až na vrchol hlavy a zahladit povrch, ale panenky jsou 
zase zpìt. Mùžete samozøejmì zvolit vlastnì nekoneènìkrát opravitelné. 
opaèný postup pro skrytí uzlíku ve 

Pøeji vám pøíjemnou zábavu!vlasech.
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RECEPTÁRIUM

Èas jablek
Miluše Øepová

Podzim je èasem jablek. Pøinášíme nìkolik ne zcela známých „jableèných“ receptù.

Alsaský jablkový koláè

250 g polohrubé mouky, 125 g másla, 1 žloutek, 2 lžíce 
cukru a 1 vanilkový cukr, 2 lžíce vody, 2 lžíce
citronové š�ávy, 1/2 kypøícího prášku do peèiva a špetka 
soli
Z tìchto surovin zpracujeme vláèné køehké tìsto, 
rozválíme a vložíme do hlubšího pekáèku èi jiné formy 
a necháme vyšší okraje.
Na tìsto narovnáme ètvrtky jablek nakrojených do 
vìjíøkù a zalijeme touto hmotou:
Zbylý bílek a 2 vejce ušleháme se 2 lžícemi cukru, 
lžièkou skoøice, kelímkem zakysané smetany a 1/2 
smetany ke šlehání tak, aby nebyla jablka zcela pokryta.
Peèeme ve støednì vyhøáté troubì do zrùžovìní.

Jablkový kysel

Dobøe zralá jablka oloupeme, nakrájíme na ètvrtky èi 
osminky, povaøíme v menším množství vody s trochou 
cukru a skoøice. Pudinkový prášek rozmícháme ve vodì,
v mléce nebo smetanì a zavaøíme do mìkkých jablek. 
Prochladlou smìs vrstvíme do dortové formy s 
dìtskými piškoty, mùžeme pøidat i rozinky a sekané 
oøechy, necháme v chladnièce ztuhnout a podáváme 
s ušlehanou smetanou.

Jabkance podle tety Marušky
 
Jablka oloupeme a nakrájíme na drobné kostièky. Dáme 
do hlubší misky a po èástech prosypáváme hrubou 
nebo polohrubou moukou a protøásáme, necháme 
odstát, až se
všechna mouka zvlhèí. Pak vykrajujeme lžící malé 
kousky a smažíme jako lívance na tuku, nebo dáme péci 
na pomaštìném papíøe do trouby, až zèervenají.
Na 1/2 kg jablek staèí asi 150 g mouky. Hotové mùžeme 
posypat skoøicovým cukrem nebo potírat džemem.

Tvarohové šáteèky s jablky

250 g hladké mouky, 250 g másla, 250 g mìkkého 
tvarohu v kostce zpracujeme na vláèné
tìsto, rozválíme, nakrájíme na ètverce, do kterých 
balíme dílky oloupaných jablek.
Dobøe uzavøeme do trojúhelníkù, potøeme rozšlehaným 
vajíèkem a upeèeme. Ještì horké posypeme 
mouèkovým cukrem s trochou skoøice.
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JAK NA TO

Kompost
Olga Koláèková

Nìkomu mohou být akce typu „dva masa a vaøených jídel, plevele s dozrálými poseèenou trávu, je dobré ji rovnou mísit 
v jednom“ podezøelé. Ale v pøípadì semeny, vytrvalé plevele s koøeny (pýr, se zeminou.
kompostu se není èeho bát. Opravdu, svlaèec, smetánka). Zrání kompostu trvá pùl až jeden rok, 
pokud se rozhodneme vytváøet kompost, Èastým otazníkem je listí z oøešáku. pokud se kompostuje jen spadané listí, 
pøinese nám to dvì nesporné výhody. V povìdomí peèlivých zahrádkáøù je, že trvá to 2 až 3 roky. Kompost je tøeba 
Jeden bonus je, že se bezplatnì zbavíme do kompostu nepatøí. Pravda je taková, že udržovat mírnì vlhký (za sucha zalít 
organického odpadu ze zahrádky èi díky svým antibakteriálním úèinkùm se vodou). Pro udržení vlhkosti a teploty je 
z kuchynì. Druhý bonus je ten, že dodáme opravdu pomaleji rozkládá. Øešením je dobré ho pøikrýt napø. starým kobercem. 
do své zahrady tolik potøebné živiny nedávat velkou vrstvu oøešákového listí, Kompost je dobré pro urychlení zrání 
v pøirozené formì, která ještì navíc zlepší ale mísit ho s jiným materiálem, nejlépe 1-2krát roènì pøeházet. Aby se dostalo to, 
strukturu pùdy. Zahrádka nám podìkuje v pomìru alespoò 1:4, potom se rozloží za co je na povrchu, dovnitø a naopak.
a nepochybnì se odvdìèí vyššími výnosy stejný èas jako ostatní složky. Pro nastartování èi urychlení zrání lze a krásou.

A jak na to? Je dobré vybrat místo zakoupit kompostový startér, podobnì 
Do kompostu mùže pøijít: v zahradì, kde nám hromada kompostu poslouží výluh z kopøiv, kostivalu, hnoje 
tenèí vìtvièky nebo podrcené døevo, nebude pøekážet ani rušit estetický nebo slepièincù. Tìmito roztoky je tøeba 
pokosená tráva, zbytky zeleniny, plevel, dojem, nejlépe v polostínu, neopírat vytváøený kompost prolít. Správnì 
listí, jehlièí, mech, bramborová na�, o zeï. Jako kompostér poslouží ohrádka uleželý a vyzrálý kompost je tmavì hnìdý, 
slupky z brambor, kávová sedlina, sáèky z prken, stará popelnice nebo zakoupíte sypký, jednotný ve struktuøe a bez 
od èaje, skoøápky z vajec, popel ze døeva, kompostér plastový èi døevìný.  Je zápachu.
výkaly od pejska èi kanárka, hnùj, slepièí potøeba, aby kompost mìl kontakt Pøeji mnoho úspìchù v kompostování! 
trus, nebarvený papír a lepenka, piliny, s pùdou, odkud se tam dostanou bakterie A aby o vašem kompostu platilo to, co øekl 
sláma, zaschlé drny (pokládat koøeny a žížaly. Do spodní vrstvy se doporuèuje Karel Èapek o zahrádkáøi v Zahradníkovì 
vzhùru), zemina. dávat drobné vìtvièky èi podrcené døevo - roce: Kdyby pøišel do Rajské zahrady, 

kvùli vzdušnosti - a na to vrstvu zeminy – Do kompostu nepatøí: zaèichal by opojen a øekl by: „Tady je, 
kvùli kontaktu. Vrstvíme rùzné materiály. paneèku, humus!“silné vìtve a koøeny, papírové a igelitové Po 15 cm odpadù je tøeba nasypat asi 

obaly, folie, plechovky, lahve, zbytky 3 cm zeminy. Pokud kompostujeme 

SLIMÁCI

V minulém èísle jsme slíbili, že vás budeme 
informovat o výsledku pokusu chovat indické 
bìžce a tím likvidovat slimáky na zahradì. 
Jelikož se ale v tomto roce slimáci na zahradì 
témìø neukázali, poslouží bìžci k zcela jinému 
úèelu, než byli pùvodnì urèeni. Málokdo ví, že 
indické kachny jsou považovány za nosné 
plemeno a jejich snùška za nejvíce cenìnou 
na trhu s kachními vejci. Je to kachní šance 
nejít na pekáè.
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CESTOMÁNIE

Devín

Eva Èorbová

Pøíspìvek do dnešní Cestománie nám poslala naše slovenská ètenáøka. 

GPS:N48.1739, E16.9782 

Otváracie hodiny: Apríl - Október UT - NE 10: 00 – 17:00 

                             Máj - September UT - PI 10:00 h - 18:00 SO - NE 10:00 h - 19:00

Vstupné: dospelí: 3 € 
               z¾avnené: 1,30 € 
               rodinné vstupné: 6 €, 
               deti do 14 rokov 
               školské skupiny: 1,30 €

Prístup:

K hradu Devín je pohodlný a bezproblé- expozícia Mestského múzea. Do samot- Po moste ponad hradnú priekopu a po 
mový prístup z bratislavskej mestskej ného hradného areálu sa vstupuje cez schodoch sa možno dosta� na vrcholovú 
èasti Devín (500 metrov), do ktorej západnú Moravskú bránu. Prehliadková plošinu, odkia¾ je úžasný panoramatický 
premáva mestská hromadná doprava. trasa vedie až k hradnej studni, ktorá sa výh¾ad do širokého okolia.
Z centra obce od Kostola Panny Márie sa nachádza na nádvorí stredného hradu. Pri 
k hradu dostaneme boènou ulicou, studni sa nachádza vyhliadková terasa 
ktorou vedie èervená znaèka. Postupne s výh¾adom ponad spustnutý amfiteáter Trocha histórie:
prídeme až k roz¾ahlému parkovisku pod na Dunaji a rakúsky vrch Braunsberg. Hrad Devín sú vlastne zrúcaniny gotické-
hradom, ktoré využívajú najmä motorizo- Nádhernú  scenériu sútoku Dunaja ho hradu, vypínajúce sa naozaj majestát-
vaní návštevníci. a Moravy dopåòa štíhla veža s cimburím. ne nad obcou, mestskou èas�ou Bratislavy 

Pod¾a povesti sa nazýva Panenská veža. Bohatú históriu hradu približuje hneï (okres Bratislava IV). 
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V roku 1961 bol hrad Devín vyhlásený za 
národnú kultúrnu pamiatku. V suteréne 
renesanèného paláca, ktorý sa nachádza 
na strednom hrade je výstavná sieò 
využívaná na sezónne výstavy s temati-
kou histórie hradu.  V priestoroch 
horného hradu, konkrétne v jeho 
jaskyniach  je inštalovaná stála expozícia 
pod názvom Stavebný vývoj hradu Devín. 
Prostredníctvom archeologických 
nálezov doplnených o historické skutoè-
nosti sa dozviete aký bol priebeh 
budovania hradu. 

Môžete tu vidie� vyznaèené pôdorysy 
objavených starších stavieb, napr. 
ranokres�anskej kaplnky zo 4. storoèia 
a tiež základy ve¾komoravského kostola 
z polovice 9. storoèia. Na renesanènom 
paláci je zase umiestnená pamätná 
tabu¾a, ktorá pripomína historický výlet 
slovenskej mládeže na Devín v roku 1836, 
organizovanú ¼udovítom Štúrom.

Kto má chu� vidie� dve tváre Bratislavy – 
jej ulièky, ale i devínsky výh¾ad do dia¾ky, 
verím, že nebude sklamaný.
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Každé ráno cestou do práce se mi naskytne jeden do šedého svìta záblesk krásy a radosti, a nìkolik 
úžasný obraz, který mám èasto na mysli. Autem musím umìlých zvíøátek, vyhrabaných nìkde v bazaru. 
projet cestu pøes území dolù, kde se tìží uhlí. Je to cesta Sluneènice zvolna pohybující se ve vìtru a otáèející své 
plná prachu a špíny, nic hezkého na pohled. Do toho velké zlaté hlavièky ke slunci, jako by vedly rozvážný 
vìènì jezdící náklaïáky, které mìní cestu dle rázu dialog o ponurém svìtì kolem, který je tøeba trochu 
poèasí – ve vrstvu prachu, nebo lepící se bláto. Když rozveselit a prozáøit. Možná tuší, že jsou to právì ony, 
vyjedu na kopec a vidím tu spouš� pod sebou, nemám které k sobì vábí tolik pohledù… Že jsou to právì ony, 
z toho dobrý pocit a pøeji si, a� tuto èást cesty projedu co které vysílají do šedého a zaprášeného okolí kousíèek 
nejdøív. Pøesto, když se dívám dolù, pohled mi vždycky svìtla a krásy… Že jsou to právì ony, které zpùsobují, že 
padne na jedno místo, které jako by mìlo v úmyslu obyèejné, ponuré a zaprášené údolíèko se díky nim na 
spiknout se proti té špínì a prachu a stát se malièkou malou chvilièku zmìní v lahodnou „pochoutku“ pro 
oázou, na které každý, kdo projíždí kolem, rád spoèine duši…
pohledem. A tak si øíkám, když se dívám do svìta kolem sebe, kolik 
Je to vlastnì jen obyèejná maringotka, kde mají dìlníci je v nìm špíny a prachu, jestlipak i já dokážu být 
své stroje a náøadí. Stejnì šedá, stejnì zaprášená uprostøed nìho takovou oázou? Jestlipak i svùj život 
a špinavá, jako všechno široko – daleko. Pøesto, snad otáèím za „sluneèními“ paprsky Boží lásky, abych pak 
z legrace, snad z touhy po nìèem barevném a pìkném, kolem sebe šíøila lásku a radost a byla také takovou 
dìlníci, kterým maringotka patøí, udìlali kolem ní cosi „pochoutkou“ pro duše kolem…?
jako zahrádku. Nic velkého, jen pár kvìtin, které vysílají 

Pochoutka pro duši
Jana Wewiorková
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