T R U B AC
C HARITY Č ESKÝ T ĚŠÍN
Č.

3/11

Úvodem

Vánoce
Jak krásně to zní. Ty nám říkají : „Člověče zastav se,
zamysli se nad sebou, nad svojí rodinou, nad svým
uspěchaným životem. Zastav se aspoň na chvíli
a uvažuj, jak je život krásný, ale krátký a pomíjející!“
Než zasedneme za slavnostní vánoční stůl a budeme lámat vánoční oplatek, rozpomeňme se ještě,
nemá-li někdo dnes vůči nám zášť nebo slzy v očích,
a podejme mu smírnou ruku. A pak náš Štědrý den
bude opravdu štědrý.
Vážení senioři, nemávejme rukou nad naším stářím,
ne bohatství, ale láska a pouze láska zůstává v každém i ztuhlém lidském srdci na věky.
Přeji všem radostné požehnané Vánoce, každý den
plný lásky, štěstí a moudrostí prožitý den v roce
2012.
Erich Motloch, Charitní dům pokojného stáří

„Vánoce jsou tady už za pár dní.“
Těmito slovy začínal popěvek,
kterým nás doma překvapila naše
ratolest. Pokud bychom si odmysleli „vánoční“ atmosféru v obchodech, asi bychom tuto skutečnost jen tak nezaregistrovali.
Teploty nad nulou, sníh nikde, …
Možná je to tak dobře. Díky
absenci některých doprovodných
jevů, si můžeme uvědomit pravou
podstatu těchto svátků. Bez ohledu na konfesní příslušnost to
mají být svátky radosti. Radosti
z připomínky okamžiku, kdy se
„Slovo stalo člověkem a přebývalo
mezi námi“, radosti ze setkávání
z blízkými, radosti z Bytí. Až budeme stát u jesliček nebo u stromečku, zkusme se na chvíli zastavit a nevnímat vnější podněty a jen
prožít onen sváteční okamžik, onu
radost.
Přeji nám všem radostné prožití
vánočních svátků a požehnaný
rok 2012.
Martin Hořínek, ředitel
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Ceny sv. Mikuláše pro rok 2011 rozdány
V neděli 4. prosince 2011 se v Českém Těšíně uskutečnil již druhý ročník slavnostního
předávání Cen sv. Mikuláše. Toto ocenění uděluje Charita Český Těšín lidem, kteří se zasloužili o rozvoj charitního díla v oblasti, kde tato Charita působí. „Cena sv. Mikuláše je především vyjádřením díků. Je spousta lidí, ať uvnitř nebo vně naší organizace, kterým leží na srdci
osud a rozvoj charitního díla, a právě jim je tato cena určena.“ uvádí ředitel Charity Český Těšín
Martin Hořínek. Cena je udělována ve třech kategoriích, a to zaměstnanec, bývalý
zaměstnanec a externí spolupracovník a její nositelé jsou navrhováni a vybráni samotnými
charitními pracovníky
Pro rok 2011 se nositeli Ceny sv. Mikuláše stali: v kategorii zaměstnanec pan Stanislav
Laža, který je dlouholetým pracovníkem Charity Český Těšín, pracoval a vedl nízkoprahové středisko pro děti a mládež Kometa v Karviné, pracoval a dosud působí ve službě
sociální rehabilitace a v současnosti také v Charitním centru pro seniory v Českém Těšíně,
mimoto také spolukoordinuje Tříkrálovou sbírku; v kategorii bývalý zaměstnanec paní
Dagmar Pastová, která je bývalou pracovnicí Charitního domu pro matky v tísni; v kategorii externí spolupracovník pan Martin Sikora, který dlouhodobě spolupracuje s Charitní
ošetřovatelskou službou a jako záchranář se podílí na osvětové činnosti v oblasti první
pomoci v charitních střediscích.
Ceny sv. Mikuláše byly předány během
Adventního hudebního odpoledne, které
se uskutečnilo v českotěšínském Jazzklubu
na Střelnici na podporu programu Roku
seniorů. V rámci programu vystoupila skupina Oboroh z Orlických hor a také chlapecké dramatické seskupení Trio FoTOŠú z
Karviné. Oceněným gratulujeme.

Biskup ocenil naši pracovnici
V sobotu 15. října 2011 ocenil během slavnostní bohoslužby biskup František Václav Lobkowicz třicet osob, které se svým příkladem, obětavostí a ochotou podílejí na životě
ostravsko-opavské diecéze. Mezi oceněnými byla také naše pracovnice - paní Alena Onderková.
Slavnostní předání vyznamenání bylo součástí Vigilie slavnosti svaté Hedviky, patronky
ostravsko-opavské diecéze, která se uskutečnila 15. 10. v katedrále Božského Spasitele
v Ostravě. Mezi oceněnými byli také tři charitní pracovníci. Paní Alena Onderková
obdržela ocenění za dlouholetý přínos charitnímu dílu, mimořádné pracovní nasazení
a šíření dobrého jména Charity. Gratulujeme.
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Sbírková akce „Vánoce dětem“ pomůže na Ukrajině
VeCharita Český Těšín pořádá ve spolupráci se Střediskem humanitární pomoci Diecézní
charity ostravsko-opavské materiální humanitární sbírku „Vánoce dětem“. Jejím cílem je
vytvořit základ pro vánoční dárky pro děti, které žijí na Ukrajině v dětských domovech
nebo neutěšených podmínkách. Sbírka trvá až do konce roku 2011.
Charita Český Těšín ve spolupráci se Střediskem humanitární pomoci Diecézní charity
ostravsko-opavské pořádá druhý ročník vánoční materiální sbírky pro děti, které žijí
v dětských domovech na Ukrajině. „Po loňském úspěchu sbírky „Děti dětem“ jsme se rozhodli
navázat a přicházíme se sbírkou s modifikovaným názvem „Vánoce dětem“.“ přibližuje ředitel
Charity Český Těšín Martin Hořínek. „Sbírka Vánoce dětem je určena dětem v dětských
domovech v Ivano-Frankivské oblasti a dětem z chudých rodin ze Zakarpatí. V Ivano-Frankivské
oblasti spolupracujeme s neziskovou organizací Ty Anhel (Ty Anděl), která navštěvuje děti v dětských domovech, na Zakarpatí pak dlouhodobě s místní charitou ve městě Tjačiv. Obě organizace,
po převozu na Ukrajinu, předají darované věci přímo potřebným. Jde nám o adresnost pomoci.“
popisuje vedoucí Střediska humanitární pomoci Diecézní charity ostravsko-opavské
Ondřej Rozkopal.
Sbírková akce Vánoce dětem probíhá od 5. do 31. prosince 2011. Pro ukrajinské děti budou
shromažďovány společenské hry, stolní hry, skládačky, sportovní potřeby (míče, švihadla,
létající talíře, kol. brusle…), školní potřeby (sešity, tužky,…), výtvarné potřeby (omalovánky, barvičky, pastelky,…), hračky, koloběžky, trojkolky. Po ukončení akce budou
dárky převezeny na Ukrajinu, kde se Vánoce slaví až v lednu. „Děti jsou za dárky opravdu
rády. Jejich jménem děkujeme.“ uzavírá vedoucí Rozkopal.
Místa, kde můžete své dárky odevzdat:
- Útvar terénní péče, Charitní ošetřovatelská služba, Charitní centrum pro seniory Jablunkovská 84, Český Těšín
- Charitní dům pokojného stáří - Hrabinská 17, Český Těšín
- Charitní dům pro seniory - Hnojník 2
- Charitní dům pro matky v tísni - Třanovského 6, Český Těšín
- Charitní středisko „Kometa“ - Čajkovského 2216, Karviná-Mizerov
- Středisko humanitární pomoci Diecézní charity ostravsko-opavské - Kratochvílova 3,
Ostrava.
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Záměry na využití Tříkrálové sbírky 2012 schváleny
Na počátku prosince 2011 se sešla Tříkrálová komise při Diecézní charitě ostravskoopavské, která schválila záměry na využití výnosu Tříkrálové sbírky pro rok 2012.
Schváleno bylo také pět záměrů Charity Český Těšín.
"Ze schválených záměrů Charity Český Těšín je zřejmé, že se v souvislosti s Rokem seniorů chceme
více zaměřit právě na tuto cílovou skupinu. Zároveň ale také chceme zachovat místní rozložení
záměrů kopírujících všechny oblasti, v níž působíme." komentuje záměry ředitel Charity Český
Těšín Martin Hořínek.
Na Charitu Český Těšín připadá 65% částky získané během koledování našimi koledníky.
Mimoto 15 % výnosu sbírky připadá na projekty Diecézní charity ostravsko-opavské, 10 %
výnosu sbírky je věnováno na humanitární pomoc do zahraničí, 5 % výnosu sbírky
připadá na podporu projektů Charity Česká republika a 5% výnosu sbírky je v souladu se
zákonem určeno na režie sbírky.
Schválené záměry využití Tříkrálové sbírky 2012 pro Charitu Český Těšín:
- Úprava zahradních prostor domovů pro seniory: Charitní dům pokojného stáří v Českém
Těšíně a Charitní dům pro seniory v Hnojníku; úprava zahradních prostor pro venkovní
aktivity a příjemnější prostředí našich seniorů, 200 000,- Kč
- Úprava zahrady Charitního centra pro seniory: Charitní centrum pro seniory v Českém
Těšíně; úprava zahradních prostor pro aktivizaci seniorů, 150 000,- Kč
- Zkvalitnění a zlepšení dostupnosti terénních služeb: Útvar terénní péče; rozvoj terénních
služeb pro seniory a nemohoucí v Těrlicku, Soběšovicích, Domaslavicích a Ropici, 100
000,- Kč
- Máme si kde hrát: Charitní dům pro matky v tísni: úprava vnitřních a vnějších prostor pro
bezpečné vyžití dětí klientek azylového domu, 70 000,- Kč
- Hrou proti zahálce: Charitní středisko "Kometa" v Karviné: podpora a rozvoj sportovních
a výtvarných aktivit dětí a mládeže, 50 000,- Kč

Tříkráloví koledníčci se po roce vrátí
Rok se sešel s rokem a přiblížil se nejen vánoční čas, ale také Tříkrálová sbírka, která k Vánocům neodmyslitelně patří. Během prvních čtrnácti dní roku 2012 zaplní naše ulice
charitní tříkráloví koledníčci, kteří budou do našich domovů roznášet přání pokoje a požehnání a zároveň vybírat finanční prostředky na pomoc lidem v nouzi a na rozvoj charitního
díla.
Tak, aby se zamezilo nejrůznějším pochybnostem, poznáte charitní tříkrálové koledníčky
podle jednoznačných znaků – jsou vybaveni plastovými kasičkami s červenobílým logem,
rozdávají jako upomínku kalendáříky a cukříky a vedoucí skupinek jsou zároveň v souladu s legislativou vybaveni kartičkami, které slouží jako plné moci a na vyžádání si můžete
údaje na průkazkách ověřit dle občanských průkazů.

STALO SE NA STŘEDISCÍCH

5

Návštěva sester Alžbětinek v Jablunkově
Dne 7.12.2011 navštívili klienti Charitního centra pro seniory a Domu pokojného stáří
konvent sester Alžbětinek v Jablunkově.
Po delší cestě, kterou nám zkomplikovalo zpoždění autobusu a následné čekání na další
spoj, jsme konečně dorazili na místo určení. Sestra představená nás srdečně přivítala a provedla velmi dobře vybaveným Domovem pro seniory, s kapacitou 75 lůžek. Hovořila o historii kláštera a o způsobu života sester této
řehole za dob socializmu a po revoluci v r.
1989. Dnes nemocným a starým lidem
slouží
v domově 21 řeholních sester, asi
10 civil-ních pracovníků a přibližně 20
externích pracovníků a dobrovolníků.
Nakonec jsme přijali pozvání sestry
představené na čaj s bábovkou a shlédli
prezentaci činnosti sester. Klienti a doprovodný personál se již těší na další návštěvu
u sester Alžbětinek v příštím roce.
Stanislav Laža

Výsadba zeleně
Dne 25.10.2011 jsme uspořádali brigádu na výsadbu zeleně v prostorách zahrady
Charitního domu pro seniory v Hnojníku. Záměrem bylo vysadit kolem plotu základ pro
živý plot, který bude od příštího roku okrasou naší zahrady.
Vysadili jsme 65 kusů habrů - carpinus betulus, které budou sloužit jako živý plot. Ten
bude vysazen podél cesty, aby tlumil hluk způsobený právě velkým automobilovým
provozem. Výsadbou živého plotu zpříjemníme životní prostředí našich uživatelů a podpoříme tak beskydskou zeleň.
Tato akce se konala v souvislosti s
realizací programu Roku seniorů, který
v Charitě Český Těšín právě probíhá.
Děkuji všem kdo při této akci přidali ruku
k dílu.
Emílie Vitásková
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Rekonstrukce v Charitním domě pro matky v tísni
V Charitním domě pro matky v tísni proběhly na podzim rekonstrukční práce, díky
kterým se nejen zlepšily podmínky, ve kterých naše klientky žijí, ale zvýšila se také bezpečnost v zařízení.
V prvé řadě se klientky Charitního domu pro matky v tísni dočkaly nových sprchových
koutů. Následovala výměna staré a na mnoha místech porušené podlahové krytiny na
chodbách, čímž jsme zvýšili bezpečnost v domově, zejména s ohledem na děti klientek.
Poslední částí rekonstrukce bylo dokončení výměny starých kuchyňských koutů v pokojích matek. S výměnou kuchyňských linek jsme začali již v loňském roce a letos jsme ji dokončili.

S "Kometou" za pokladem
Ti, kdo se 25. října 2011 zúčastnili Dne otevřených dveří v Charitním středisku "Kometa"
v Karviné, který byl nazván "Paluba", putovali za pomocí mapy až na bájný Ostrov pokladů. Tak se totiž jmenovala hra, kterou si Komeťáci připravili.
Hráči, mezi nimiž dominovaly děti, vytvořili dvojice až trojice, které měly za úkol podle
předem připravené mapky projít několik
stanovišť, kde si společně zasoutěžili.
Posledním stanovištěm pak byl vytoužený ostrov s poklady - sladkými odměnami. Dne otevřených dveří se zúčastnili i
někteří z pozvaných hostů, kteří svou účast
pojali aktivně a zapojili se do hry :-).
Všem se akce moc líbila a těšíme se na její
zopakování.
Irena Úradníková

Adventní setkání se seniorkami v Soběšovicích
Dne 8.12.2011 proběhlo adventní setkání pracovníků Charitního centra pro seniory se
seniorkami v Soběšovicích. Seznámili jsme tamější obyvatelky s činností Centra a společně
si povídali o smyslu adventu. Seniorky využily naší nabídky a každá si s pomocí pracovnice vyrobila krásný adventní svícen. O vydařeném začátku spolupráce se soběšovickými
svědčí to, že už během prvního setkání byl dohodnut termín další návštěvy.
Stanislav Laža
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Keramická dílna se rozjíždí
Keramická dílna, kterou jsme letos na podzim otevřeli v suterénu Charitního domu
pokojného stáří v Českém Těšíně, se pomalu rozjíždí.
Dílnu od listopadu navštěvují naši klienti z jiných středisek – v dílničce již byli jak senioři
ze Svibice či z Charitního domu pokojného stáří, tak klientky z Charitního domu pro
matky v tísni. Mimoto jsme získali první zakázky na výrobu dárkových předmětů.
Výrobky dílny budeme prezentovat také na Adventní prodejní výstavě v Těšínském
divadle.´
Pro lepší představu o tom, co vše se u nás dá
vyrobit nebo pořídit, jsme na webu sekci Keramické dílny doplnili o fotografie našich
výroků. Protože se specializujeme na individuální tvorbu, je každý výrobek originál. Pokud
se Vám některé z našich výrobků líbí a chtěli byste si je pořídit, nebo si nechat vyrobit něco podobného, můžete použít formulář pro předběžnou
objednávku. Pro více informací kontaktujte Keramickou dílnu.

Listobraní
Rádi bychom se Vám svěřili s pocity, které jsme prožili 25.11.2011 na společné zábavě
v Centru pro seniory – listobraní.
Tentokrát nás pozvalo naše charitní vedení a akce byla připravená jinak než v minulosti.
Na začátku se slova ujal pan ředitel, popřál nám, ať se dobře bavíme a prožijeme krásný
večer. Hudbu jsme neměli živou, ale vybrali
jsme si skladby, která máme moc rádi a přehrávač hrál a hrál. Dobře jsme se bavili, jídlo
bylo vynikající a zákusek ke kávě neměl
chybu. Na závěr večera byla připravena
výborná tombola. Takovou ještě nikdo z nás
nezažil.
Za krásný večer můžeme poděkovat
pracovníkům centra včetně pana ředitele.
Alena Suchánková

TRUBAČOVO TÉMA
Děti z Charitního střediska „Kometa” píši Ježíškovi
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Křesťanské vánoce
Slavení křesťanských Vánoc se pojí se dnem Ježíšova narození, jímž je 25. prosinec. Tyto
svátky se objevily v křesťanském světě až ve 4. století, přičemž podnět ke slavení Kristova
narození přichází z nekřesťanského prostředí. Jejich počátky a spojitost s 25. prosincem
sahají do antického Říma, kde na tento den připadala slavnost „neporaženého boha
slunce“ (sol invictus).
Stanovení data Kristova narození je otázkou teoretickou a již ve III. století máme první pokusy o určení tohoto dne, který evangelia neuvádí. Přitom se vycházelo ze symboliky Krista – Slunce. Tehdejší dějepisci obrátili pozornost k rovnodennostem a slunovratům.
Domnívali se, že Jan Křtitel se narodil o letním slunovratu a následně Kristus o zimním.
Slavení Vánoc se v církvi ujalo ve 4. století a následně se rozšířilo po Evropě a na východ. Po
řadu století byla slavnost Zjevení Páně tématicky překryta úctou ke svatým třem králům –
mudrcům z Východu; počet tří byl odvozen od tří královských darů, které přinesli mágové
Ježíšovi: „Když spatřili hvězdu, zaradovali se velikou radostí. Vešli do domu a uviděli dítě
s Marií, jeho matkou; padli na zem, klaněli se mu a obětovali mu přinesené dary – zlato,
kadidlo a myrhu“ (Mt 2,10-11).

Křesťanské Vánoce poukazují na to, že Bůh k nám přišel; přišel tak, že vrátit se domů do své
vlastní ohromující velebné slávy může již jen společně se světem a s námi. Křesťanské
Vánoce poukazují na tajemnou a nevypověditelnou skutečnost života.
Celý Štědrý den je
- dnem uvedení do sváteční atmosféry, nepracuje se, ani se nenakupuje,
- dnem rodiny, všichni touží být doma a spolu,
- dnem dobrovolného postu, ten je výrazem přípravy na velké věci.

TRUBAČOVO TÉMA
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Příprava na vánoce
Vánoční stromek
Připomíná strom poznání dobrého a zlého v ráji, skrze který lidé poprvé
zhřešili a ztratili boží přízeň. Připomíná ale také dřevo jeslí, do kterých
byl položen narozený Spasitel, i dřevo kříže, na kterém nám svou smrtí
znovu získal Boží přízeň. Proto ho zdobíme světly, hvězdami, ovocem,
dobrotami.
Vánoční ryba
Ryba byla původně postní jídlo, protože v jižních krajích to bylo
jídlo nejchudších lidí. Ryba je pro křesťany také starým symbolem
víry. Řecky se řekne ichthys. Toto slovo je složeno ze začátečních
písmen věty „Ježíš Kristus Boží Syn Spasitel“ (Iesus Christos Theu
Yos Sótér).
Jesličky - betlém
Připomínají události Kristova narození názorným způsobem,
často zasazeným do našeho prostředí, aby bylo zřejmé, že i pro
nás v tomto kraji a v této době se Kristus narodil. Vznik tradice
jesliček - betlémů v souvislosti s vánočními svátky se připisuje
sv.Františkovi z Asissi
Betlémské světlo
Je to živý plamen, který se každé Vánoce rozváží po celém světě z betlémské
jeskyně v Izraeli. Toto světlo můžeme zanést také na hroby zemřelých na
hřbitově a starým, kteří si nemohou pro ně dojít sami. Obvykle je k dispozici
v kostelech nebo u skatů.

O Vánocích můžeme navštívit s dětmi sociální ústav nebo azylový dům s připraveným
dárkem pro skutečně potřebné. Můžeme zanést krmení zvířatům do lesa nebo parku.
Podle tradice se Pán Ježíš narodil mezi zvířaty, jeho narození se má dotknout všeho
stvoření. Můžeme jít na procházku do kostela a prohlédnout si tam betlém.
Od setmění začíná Svatá noc. Končí doba adventní přípravy, končí postní den, začíná
slavnost.

připravila Irena Úradníková
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Rozhovor se sv. Mikulášem – biskupem z Myry

Náš drahý Mikuláši, jsi označován jako svatý, což ukazuje na dobře prožitý život, naplněný
dobrem. Víme, že svatý je ten, kdo náleží Bohu a připomíná nám jeho vlastnosti. Mohl bys nám
říct jednu příhodu z tvého života?
Ano, velmi rád. Vzpomínám si na tři chlapce, které jsem ochránil před zlým
hostinským, jež jim usilovat o život a chtěl je ukrýt v sudu se solí. Proto také bývám
znázorňován s nakládacím sudem, v němž sedí tři mládenci.
Bůh vedl celý tvůj život, byl jsi i za svou víru stíhán a mučen. Nějaký čas jsi prožil v Palestině –
v místě života Ježíše Krista. Při návratu do vlasti, jsi se cestou zastavil ve městě Myře, kde byl
právě biskupský sněm a rozhodovalo se tam o tom, kdo bude novým biskupem. Co Bůh učinil v
tvém životě zde v Myře?
Přijali mě mezi budoucí kandidáty. Když se dlouho rozhodovali a nemohli se na
konkrétním kandidátovi shodnout, dali podmínku: kdo z nás druhého dne vstoupí
první do kostela, stane se biskupem. Takto jsem se stal biskupem.
A na závěr bychom tě poprosili o výčet všech, kterým jsi patronem.
Samozřejmě myslím na všechny a především na děti. Ale jsem patronem Ruska;
Lotrinska; ministrantů; panen; poutníků a cestujících;
advokátů, soudců, notářů, obchodníků, lékárníků,
hostinských, obchodníků s vínem, výrobců a obchodníků
s parfémy, lodníků, rybářů, námořníků, vorařů, mlynářů,
pekařů, obchodníků se zrním a semeny, řezníků, sládků,
lihovarníků, sedláků, tkalců, obchodníků s krajkami a
suknem, kameníků, dělníků v kamenolomech, knihařů,
knoflíkářů, svíčkařů; hasičů; zajatců; za šťastnou svatbu;
proti nebezpečí vody a na moři; ke znovuzískání
ukradených předmětů; proti zlodějům.
Drahý Mikuláši, jsi vzorem pro všechny v konání dobra, ve
vztahu k druhému člověku. Každý z nás je povolán ke svatosti.
Děkujeme a za to, že jsi pro nás byl a jsi dobrým příkladem ve
své zbožnosti, dobrotivosti a štědrosti a děkujeme ti za
rozhovor.
Rádo se stalo.

Za rozhovor poděkovalo Trio FoToŠú

KULTURNÍ TIPY
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Vánoční jarmark v Karviné
Atmosféru vánočního jarmarku bude dotvářet historická tržnice ve které uvidíte lití olova,
mincovnu mistra pregéře a ukázky ražby, kde bude možnost zakoupení symbolické
historické mince „pod polštář“ dle starých vánočních zvyků, práce kováře na otevřené výhni, ovčinec – ovečky s barevnými obojky a vánočními zvonky, Ježíškova vánoční schránka
– pro přáníčka dětí i dospělých, zvonička s „vánočním zvonem štěstí“. Stánkový prodej s
tradičním vánočním zbožím bude otevřen denně od 10.00 do 17.00 hodin.
2. – 23. 12. 2011, Masarykovo náměstí, Karviná-Fryštát

Ten vánoční čas
Výstava seznamuje s vánočním zvykoslovným cyklem na Těšínsku. Lidové zvyky a obyčeje se vázaly k různým činnostem v domácnosti i v hospodářství, zvlášť bohaté byly
v předvánočním období, tzv. adventu a o Vánocích, např. o sv. Ondřejovi, sv. Barboře,
o Štědrém dni, kdy se z mnoha úkonů věštila úspěšnost života v příštím roce. Vánoční
svátky uzavíral 6. ledna svátek Tří králů. Texty doplňují ukázky vánočních koled a pranostik z Těšínska, vánoční pohlednice, ozdoby, sbírka betlémů a forem na vánoční pečivo.
06. 12. 2011 - 3. 2. 2012, Po-Pá 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:30 hod, Výstavní síň muzea Těšínska,
Pražská 3/14, Český Těšín

Náhody a náhodičky s Marií Svatošovou

Praha babka měst – Alena Ježková

Kniha O naději s Marií Svatošovou se stala
jedním z nejúspěšnějších titulů Karmelitánského nakladatelství. Ve stejné edici nyní tatáž autorka vydává knížku o náhodách. Spolu se svými čtenáři se za pomoci řady konkrétních příběhů zamýšlí nad tím, jestli náhody vůbec existují.

Současně s moderní Prahou žije tiše Praha babka, která pamatuje už tisíc let.
Promlouvá k nám příběhy starých domů, pyšných chrámů a dávných legend.
Kniha vás provede Pražským hradem,
Starým Městem, Malou Stranou, Novým Městem, Židovským Městem a Vyšehradem. Dozvíte se, jak žili dřívější
obyvatelé Prahy, zasmějete se pekaři jedoucímu na sudu nebo hubaté bábě
Čertovce. Knížka nabízí nejucelenější
pohled na historickou Prahu v zábavné
a srozumitelné podobě. Je doplněna
přehledem nejvýznamnějších českých
panovníků, pražských řeholních řádů
a slovníčkem odborných výrazů. Výborný tichý průvodce při procházkách
starou Prahou!

Tuto knihu napsala zakladatelka hospicového hnutí MUDr. Svatošová, kterou celkově
připravovala rok. Při sepisování této knihy
autorka uvedla, že se snaží víc modlit než
psát. Čtenáři, kteří Marii Svatošovou znají
a mají ji rádi však z míry vyvedeni nebudou,
jelikož je čeká jako vždy moudré, hutné
a vtipné vyprávění. Ostatně, Knihu O naději
psala podle vlastních slov M. Svatošová za
pomoci své zemřelé maminky. Nyní se obracela přímo na Ducha svatého.

TIPY NA VÝLET
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Vánoční Krakov
Pokud máte náhodou cestu kolem polského města Krakov, určitě se zde zastavte na
tradiční předvánoční trhy. Obrovský vánoční trh se nachází na Starém rynku pod známou
budovou Sukiennice, kde se ve středověku prodávalo plátno. Vánoční trhy v polském
Krakově mají dlouholetou tradici. Krakov je město památek, a tak na Vás ze všech uliček
dýchá historie. Procházka po nazdobeném vánočním městě navodí tu pravou vánoční
atmosféru. Na trhu najdete například vánoční dekorační
předměty z nejrůznějších materiálů, svícny, věnce a tradiční hračky. Ochutnat můžete zdejší speciality nebo například velmi oblíbený pitný med, který se vyrábí obdobně jako naše víno. Najdete zde tradiční klobásy, pečené
selátko, bramboráky, smažené pstruhy a jiné ryby. Na
trhu se prodávají výhradně tradiční předměty a jídla.
A jak se do Krakova dostanete?
Pokud se na trhy vydáte autem, nejlepší cesta bude přes
Polský Těšín. Dle naváděčů je to asi 155 km. Zájezdy na
vánoční trhy do Krakova nabízí i cestovní kanceláře. Cena jednodenního zájezdu se pohybuje kolem 300 Kč.
Přeji vám příjemný výlet.
Andrea Branná

Zámek Fryštát – Karviná
Empírový zámek Fryštát je jedinečnou památkou svého druhu ve zdejším regionu.
Představuje opravdový unikát v regionu, který byl původně předurčen k výlučné industrializaci. O této smutné skutečnosti svědčí i fakt, že se zámek Fryštát dochoval pouze jako
jediný ze tří honosných zámků, které se na
území města nacházely ještě ve 20. století.
Historie zámku je spjata především s jeho zakladateli, kterými byla knížecí rodina těšínských Piastovců a s jeho posledními majiteli
(hraběcím rodem Larisch-Mönnichů), kteří
měli významné postavení u císařského dvora
a byli spřízněni s císařovnou Alžbětou zvanou „Sissi“.
Irena Úradníková

RECEPTY
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Burfi
Ráda bych se s vámi podělila o recept na zcela neobvyklé a velmi chutné vánoční cukroví,
které pochází z Indie. Mým dětem chutná tolik, že toto cukroví musím připravit každé
Vánoce.
Potřebujeme:
Jeden a půl sáčku kokosu
půl kostky másla
kelímek 12% smetany
cukr dle chuti
sušené mléko
Jak na to:
Nejprve si na pánvi opražíme kokos, tak aby byl křupavý a zachoval si svou barvu (ne
dohněda). V hrnci rozpustíme máslo, odstavíme ho, nasypeme kokos, sušené mléko,
přilejeme smetanu a dle chuti (cca 100 g) přidáme cukr. Hmotu rozmícháme, měla by mít
hustou konzistenci, nalijeme na plech a necháme vychladit. Z vychladlé hmoty děláme
kuličky, které pak obalíme v kokosu. Kdo chce, může dát dovnitř i lískový ořech.
Andrea Branná

Medové perníčky
Potřebujeme:
500 g hladké mouky
lžička jedlé sody
100g moučkového cukru
lžička perníkového koření
2 lžíce kakaa
120g rozpuštěného medu
50g másla
3 vejce
2 žloutky na potření
stříbrné kuličky na ozdobu
Jak na to:
Zpracujeme tužší těsto, které necháme zabalené do folie přes noc odpočinout. Druhý den z
těsta vyválíme tenký asi 4 mm silný plát, ze kterého vykrojíme formičkami různé tvary. Ty
potřeme žloutkem a pečeme v troubě vyhřáté na 170 stupňů. Po upečetění znovu lehce
potřeme okraje žloutkem a ozdobíme kuličkami, případně zdobíme klasicky bílkovou
polevou.
Renáta Pawerová
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Z pamětí naší klientky paní Anny Skarabellové
Pokračování vyprávění jedné z našich nejstarších klientek, paní Anny Skarabellové o jejích
životních osudech.
Anna jela v železničním voze s několika malými okénky s jednou učitelkou z Krakova ve
věku asi čtyřiceti let. Její manžel byl policejní důstojník a zabili ho Němci. Obě ženy si
velmi rozuměly a paní jménem Leonka jí byla jako matka. Domluvily se spolu, že se pokusí
v noci utéct – paní Leonka slyšela o jednom bažinatém území na Ukrajině, kde vlak jede
velmi pomalu. Měly štěstí, vagón hlídal voják, který právě spal, když projížděly touto
krajinou. Ostatní utečenci ve vagóně spali nebo se modlili. Využily situace a když vlak
v noci pomalu projížděl bažinatým územím, protáhly se postupně okénkem vagónu na
WC a vyskočily za jízdy do bažinatého terénu. Měly při tom strach, aby nespadly pod kola
vlaku a aby se voják nevzbudil. Byl by to jejich konec. V tichosti ležely v močálech do té
doby, než hukot odjíždějícího vlaku utichl. Potom ze sebe setřely bahno a vydaly se za
svitu měsíce podél kolejí zpět. Všude byly lesy a pole, žádné vesnice. Nepotkaly žádného
člověka, bylo to velmi stresující a po celou tu dobu se živily travou a různými plody, které
nalezly. Pily vodu z potoků a řek. Když uviděly přelétat letadla, ukryly se raději do křoví.
Trvalo to asi tři týdny, než se dostaly do Tarnopole. Zde žily několik dnů v domečku jedné
staré paní, ke které docházeli Židé. Tito lidé oběma ženám pomohli a v jejich domě mohly
žít až do začátku německo-ruské války, která vypukla 22.6.1941. V tomto období byla
Anna svědkem utrpení a vyvražďování polských občanů, převážně vojáků a policistů,
které do Tarnopole přiváželi a popravovali Rusi. Zpočátku je trávili plynem, později je
přímo stříleli.
Rusi nechtěli, aby zajatí polští důstojníci a polská inteligence přešli do rukou Němců. Navíc tito
polští občané nebyli příznivě nakloněni SSSR, proto byli prohlášeni za nežádoucí k návratu a
postupně popravováni. Hlavní vraždění bylo koncentrováno na třech místech (Katyň, Ostaškov a
Starobělsk), kde bylo dohromady zlikvidováno asi 15 000 lidí (důstojníků), na řadě dalších míst však
bylo v téže době po menších skupinkách povražděno daších 10 000, většinou se jednalo o příslušníky
inteligence (z encyklopedie Wikipedie).
Němci rychle postupovali na východ a Rusi s Židy na Ukrajině se chystali na opuštění
regionu. Anna s Leonkou přešly z Tarnopole do Zborowa. Při útěku před blížícími se Němci byl zavražděn jeden pravoslavný kněz - přibili ho na zeď domu. Když na místo
dorazili Němci, měli za to, že to je práce Židů a začali je aktivně vyhledávat. Anna s Leonkou tehdy spaly v jedné dřevěné budově na pryčnách, když tam vpadli němečtí vojáci.
Považovali Annu za židovskou dívku a chtěli ji zabít. Leonka se snažila Annu zachránit
a poukázala na její křížek na krku, že je křesťanka. Němci si také všimli dvou copů na její
hlavě a nechali ji být, protože Židovky copy nenosily a chodily zahalené.
Obě ženy se později seznámily s našimi vojáky, kteří zásobovali frontu jídlem. Jeden
mladý voják jménem Jaroslav, který pocházel z Frýdku Místku, jim dal jídlo a pomohl
Anně odeslat lístek matce do Polska, že žije. Přislíbil jí a Leonce pomoc při návratu domů.

POSLEDNÍ STRÁNKA
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Nejdřív pomohl paní Leonce dostat se do Krakowa a slíbil Anně, že se pro ni za dva týdny
vrátí. Avšak nevrátil a ona prožívala velké zklamání a napětí. Vrátil se až po třech týdnech
a vysvětlil jí, že nemohl dříve. Začlenil Annu tajně do středu vojenské kolony a schoval ji
pod plášť, s nadějí, že jí při přechodu přes hranici stráž neodhalí. Podařilo se jim přejet hranice do Polska a dostali se do Rzeszowa. Zde Anna vyhledala tetu, u které pár dnů pobyla byly to již dva roky potom, co odešla z domu a kdy se mohla pořádně vykoupat a vyspat v
posteli.
Postavení utečence bylo za války mnohem horší, než postavení vojáka. Voják byl evidován a měl
nárok na pravidelný příjem jídla i kapesného, měl kde spát – svým způsobem o něj bylo postaráno.
Utečenec byl zcela bez jakéhokoli zajištění a musel se téměř neustále skrývat, protože byl podezřelý.

Pokračování příště
Vyprávění paní Skarabellové zaznamenal Stanislav Laža .
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