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                 Z P R A V O D A J 
 

sboru Církve bratrské v Hranicích a jeho kazatelských stanic

 

      v Přerově a ve Valašském Meziříčí. 

------------------------------------------------------------------------------------- -
 

 

ZACELOVÁNÍ TRHLIN 

 
"Když Sanbalat, Tóbijáš, Arabové, Amónci a 
Ašdóďané uslyšeli, že zacelení jeruzalémských 
hradeb postoupilo, že se začaly trhliny uzavírat, 
hrozně se rozzlobili." Nehemjáš 4:1  
 
   V knize Nehemjáše se píše o obnově hradeb Jeruzaléma a 
o obnově společnosti. Nehemjáš pracně motivoval judské 
navrátilce z Babylónu, aby budovali společně hradby v je-
jich hlavním městě.  
   Když někde začíná někdo jednotně vystupovat, je to zna-
mení síly, kterou dává společný záměr. Uprchlíci, kteří se 
vrátili z Babylónu, byli rozptýlení, vykořenění a měli strach. 
Nehemjáš je přišel potěšit, to znamená jeho jméno: Hos-
podin potěšil. Dostal do srdce lásku k Jeruzalému, lásku k 
lidem, kteří byli rozptýleni a uvrženi do beznaděje. Lidi 
budovali ty hradby se srdcem, proto se jim to dařilo. To 
pobouřilo nepřátele, kteří si nárokovali toto území, a kte-
rým tato nová iniciativa brala dech. Nepřítel  začal štěkat, 
začal zastrašovat. Dílo, které jsme začali, má smysl jenom 
tehdy, když máme Boží povolání, milujeme lidi, ke kterým 
jste posláni a máme srdce při díle obnovy, jinak nás nepří-
tel smete.  
"Tehdy jsem postavil muže na nejnižších místech 
za hradbami, na otevřených místech, postavil 
jsem lid podle čeledí s jejich meči, oštěpy a luky. 
Když jsem viděl, že se bojí, vstal jsem a řekl jsem 
šlechticům, správcům a ostatnímu lidu: Nebojte 
se jich! Pamatujte na Panovníka velkého a hroz-
ného, a bojujte za své bratry, za své syny a dcery, 
za své ženy a domy."  Nehemjáš 4:7-8  

   Jedni podpořili druhé. Jedni dále stavěli a druzí je 
chránili. To potřebujeme i v MPK centrech.  
 
Moje modlitba:  
   Aby rozbořené hradby církve, ve službě mladým li-
dem a teenagerům, se zacelily. Pane, rozhodli jsme se 
bojovat za mladé lidi, které jsi nám svěřil. Často jsou 
naše ruce podlomeny, naše nohy klesají, naše síla se 
ztrácí, ale je to tvoje dílo. Ty jsi nás povolal do díla ob-
novy. Ty jsi nás vytáhl před hradby církve, abychom 
byli vystaveni nepříteli. Ty jsi nás zocelil mnoha bitva-
mi. Ty nás ochráníš i před posměšky a střelami nepřá-
tel. Ty jsi kolem nás postavil lidi, kteří posilují naše 
ruce v práci na trhlinách, skrze modlitby, skrze podpo-
ru, skrze spolupráci.  
 

 
   
 Děkujeme ti za to, že můžeme stát tam, kde se druzí 
neodváží. Děkujeme ti za to, že můžeme posilovat dru-
hé, kteří mají strach. Děkujeme ti, za to, že můžeme 



zažívat úžasné věci, které napomáhají k tomu, aby byli 
mladí lidé zachráněni. Není jednoduché stát před nepříte-
lem, dávat pozor na hradbách a neusnout. Prosíme tě, abys 
budoval naše stavitele, bojovníky, ochránce i strážce, naše 
vedoucí, aby dílo, které jsi začal v našich městech, pokračo-
valo.  
   Prosím tě za každé místo, kde pracujeme, ať je útočištěm 
pro mladé lidi, pro ztracené, pro prázdné, pro zraněné, pro 
zmatené. Buduj dobré týmy na těchto místech. Ty sám, 
Pane nebe a země, pro oběť svého syna Ježíše Krista, které-
ho vyvyšujeme. Ježíš je hoden naší slávy, on jediný a milo-
vaný.  Amen.   

       Radek Palacký 

PROROCTVÍ 

 
Zkrácené slovo, které bylo přijato  od Pána na chválící sku-
pince v Blansku  v  r. 2015. 
 
Viděla jsem pevný hrad - Náš Bůh a Pán, naše útočiště Ž 
91/1,2.  Vedl k němu jediný vstup, a to delší úzký most, na 
němž byla oválná brána, která celá hořela Božím ohněm  
(jen připomínám, že Boží oheň spaluje království temnoty 
Zj 11/5, dále "plevy" - špatné zvyky, přepaluje pouta, nás 
rozpaluje láskou a radostí, solí nás) - jinudy nešlo projít 
EZ 20/9.   Za ní stál Pán Ježíš s rozevřenou náručí. Povo-
lává všechny, kteří jsme Jeho a máme vzít sebou co nejvíc 
lidí, které ještě můžeme pobrat. 
Potom řekl, že čas, který máme, je už jen takový, jako 
když Noe  stavěl archu spoustu let, ale potom měl jen 7 
dní, aby vešel on a jeho rodina a Bůh přivedl zvířata. Tak 
že i my  jsme nyní už v období těch "7 dní". 

Anna Fojtová  

KAPKY DEŠTĚ 

   Sedím u okna a koukám, jak venku prší. Listy stromů jsou 
jasně zelené a zřetelně se lesknou. Lehce se pohupují, jak 
po nich skáčou kapky deště. Občas zafouká větřík, větve 
stromů se protáhnou a setřesou vodu. Déšť sílí a já obdivu-
ju rovnoběžnost proudů vody. Vzpomínám, jak jsme se ve 
škole učili psát čárky, jako když prší. Před časem jsem to 
učila děti. Čekala jsem na déšť, abych měla názornou po-
můcku do psaní. Sklon vodních rovnoběžek se mění, aha, 
to vítr zafoukal jiným směrem. Teď prší proti mému oknu. 
Kapky narážejí do skla a stékají v jemných pramíncích. Vy-
padá to, jako by se honily. Jedna narazí, stéká, hledá si ces-
tu. Druhá dopadne kousek výš, ale hned trefí na klikatou 
cestičku té předchozí, vtéká do ní a teče rychleji, dohoní 
svou předchůdkyni a pak převezme její úlohu. 

   Možná jsou modlitby jako kapky vody stékající po skle. 
Někdo se modlí, těžce probojovává cestu. Vydává se ze 
všech svých sil. Hledá, bloudí, bojuje, padá a zase vstává. 
Bolestivě se prodírá za světlem. Někdo jiný klouže jako po 
másle. Narazil na vyšlapanou cestičku. Zdá se, jako by 
předbíhal ostatní. Jde mu to neuvěřitelně snadno. Nezdá 
se, že by musel vynakládat tolik úsilí jako ostatní, že by 
musel tolik hledat a tolik bojovat. Skoro nepadá. Kde jiní 
klopýtají, tam se vznáší. Možná prostě vklouzl do dráhy, již 
pracně prorážel někdo před ním. Za čas, až svého před-
chůdce dostihne a předhoní, bude prorážet sám. 

   Možná jsou modlitby jako kapky vody stékající po skle. 
Každá jednotlivá kapička je sama o sobě nepatrná. V nádo-
bě ji málem nespatříš. Stačí však, aby pršelo hodinu, a dno 

je zaplněné. Prší-li dostatečně dlouho, nádoba přetéká. 
Každý jednotlivě jsme jako kapička vody na skle… Ne-
vím, kdo prorážel cestu přede mnou, čí zásluhou jsem 
některým protivenstvím prošla tak lehce. Nevím, kdy 
přesně jsem dostihla svého předchůdce a dosud hladký 
průběh mé cesty se začal zadrhávat. Nevím, kdo mě 
následuje, běží mou cestou a využívá mých zkušeností. 
Kdo mě za čas předstihne a bude ulehčovat putování 
jiných. Ale stejně tak, jako každá jednotlivá nepatrná 
kapička deště má svůj smysl, mám ho i já, i když se to 
někdy nezdá. Každá kapička je důležitá.  

(Hana Pinknerová - Brusinky, Karmelitánské naklada-
telství Kostelní Vydří r. 2012) 

K VÝŠINÁM 

Až pěšinka k vrcholu 
zdát se bude příliš strmá 
a břímě na mých zádech 

bude příliš těžké 
já ošlehaná 

lhostejností bratří 
ztrápena 

vlastní slabostí 
nenajdu sílu 

šlapat dál 
chtěla bych 

znovu 
potkat tebe 

Ježíši 
abys mě ujistil 

že cesta je schůdná 

(Kateřina Supiková) 

 
Bůh povede mne správnou cestou žití, kde ra-
duji se z jeho blízkosti a mířím k dokonalosti a 
k cíli...  (SNC) Bible - Žalm 16,11 
 

PANÍ BEZDOMOVKYNĚ .. a jiné 

 
   Jdu po ulici a vidím na schůdcích jednoho domu 
sedět bezdomovkyni. Znám ji od vidění, je to starší 
paní, kterou jsem už několikrát ve městě potkala. Je 
komunikativní a nic se nestydí říci si o nějakou tu 
korunu na přilepšenou. Vím, že občas zajde i na 
husitskou faru, kde se jí zpravidla dostane kromě 
vlídného  slova i něčeho na zub. Tentokrát má ale jiné 
přání.  
„Paní, nemáte cigaretu?“ volá na okolojdoucí mladou 
ženu. Ta beze slova zavrtí hlavou a pokračuje v chůzi.  
„Paní, nemáte cigaretu?“ ptá se další ženy s kabelkou 
přes rameno, která kráčí po chodníku pár metrů přede 
mnou. Ani tady nepochodila.  
„Paní, nemáte cigaretu?“ volá i na mne, když jsem se 
přiblížila na doslech k jejímu stanovišti.  
„Nemám, nekouřím“, krčím rameny a přiznám se, že 
mi to není dvakrát příjemné.  
„Do háje, já si snad dneska nezakouřím,“ slyším 
dobromyslné brblání za svými zády.  
   Usmívám se sama pro sebe, tahleta rázovitá figurka 
je snad ještě v pohodě,  ale vybavuje  se mi řada dalších 
obličejů, kdy někdo potřeboval pomoc – anebo 
„potřeboval pomoc“.  

http://ikarmel.cz/kniha/Brusinky_101761.html


   Lidé jsou různí, známe to všichni a ti, kdo pracují 
v azylovém domě, mi to jistě potvrdí. Jejich příběhy jsou 
někdy neuvěřitelně smutné a tragické, kdy je nesnadné 
lidsky pomoci, jindy účelově přibarvené, bezostyšně 
manipulativní a kalkulující s lidským soucitem.  
   Mladý chlapec, který skončil v léčebně kvůli alkoholu a 
drogám. Využil křesťanskou pomoc, snahu o zařazení do 
normálního života, lásku a péči. Pak jí s výsměchem pohrdl 
a měl snahu i okrást. Měl slušné vzdělání, dostal příjemné 
zaměstnání i byt po příbuzných, ale to nebylo nic pro něj. 
Později se toulal po republice i v zahraničí, v každém 
křesťanském společenství ho samozřejmě s láskou přijali. 
Stačilo, když řekl, že svůj život vydal Kristu a že 
momentálně potřebuje pomoc. Výmluvnost mu nechybí a 
kámen by se přece ustrnul ... 
   Pohledná žena středního věku s hezkými vlasy, která 
chodila po nádražním vestibulu v mužských vatovaných 
kalhotách a staré bundě, svým příjemným melodickým 
hlasem prozpěvovala nějaké vulgární odrhovačky. Peníze si 
vzala, ale nad evangelizačním letáčkem odmítavě mávla 
rukou. „To si nechte, paní, o to nestojím, tohle já nechci. ..“  
   Mladý muž, podle občanského průkazu inženýr a zároveň 
lidská troska, který se potloukal městem v odrbaných 
džínách. Díru na koleně si v zimě převazoval kusem hadru, 
aby mu netáhlo do nohavice. Postával před hypermarketem 
u nákupních vozíků a loudil minci ... 
   Jiný muž, čistý a dosti pěkně oblečený, který přišel 
jednou v neděli do sborové kuchyňky, ukazoval občanku a 
vyprávěl, že mu někdo ukradl peníze a on se potřebuje 
dostat vlakem domů. Kam jinam by se obrátil o pomoc, než 
ke křesťanům. Kromě jiného má také hlad. Když dostal 
peníze na vlak, podíval se po mísách s pečivem, s otázkou: 
„A maso nemáte?“  
   Ale i starý pán, který o velikonoční neděli na 
autobusovém nádraží jen tak plaše stál v koutě, nic nechtěl 
a nic neříkal. Měl zasmušilý, rezignovaný výraz, ale jeho oči 
se rozzářily, když se mu nečekaně dostalo  kromě  
dvacetikoruny  i přání požehnaných  svátků ...  
   Anebo postarší pár, druh a družka, žijící v chatrči na 
konci zahrádkářské kolonie. Nikomu neubližovali, nikomu 
nic nevzali. Žertem se jim říkalo místní ostraha. Když 
viděli, že se po setmění okolo potlouká někdo cizí, volali 
mobilem policii. Muž se denně vydával s vozíkem na 
objížďku po svém „rajónu“ a přivážel všechno, co se jim 
mohlo hodit pro osobní potřebu anebo do sběru. Zemřel 
letos na jaře ve svém srubu. Družku si pak odvezla její 
sestra někam na Ostravsko – prý prozatím. Žena má 
konfliktní povahu a je alkoholička, takže trvalé soužití by 
byl problém. 
   Mladá dívka, která dostala šanci odrazit se ode dna, 
ovšem její sklony a návyky byly silnější. Ta jediná se 
později vzpamatovala, uzavřela trvalé manželství, 
s manželem vychovává svoji dceru  a vede vcelku 
spořádaný život. Na rozdíl od jiných podobných případů. 
     Snažím se nesoudit. Každý z nás měl jiný start, jiné 
geny, jiný základ, jiné podmínky. Jiné okolnosti a důvody, 
proč se dostal tam, kde je teď. A jsou i případy, kdy k tomu 
nebyl žádný objektivní důvod. Někomu ten spořádaný život 
prostě nevoní ...  
   Naopak mnozí z těch takzvaných „ztracených existencí“ 
byli dříve řádní občané,  zaměstnaní lidé, kteří přišli o 
práci, potom o byt a pak už následovala cesta po spirále 
dolů. Až mrazí při pomyšlení, jak snadno se člověk může 
dostat do dluhové pasti, ze které pak není cesty ven. O 
týraných ženách, které s dětmi nemají kam jít, nemluvě.  

   Jedno je jisté - opatrnosti nezbývá a kdo si vyzkoušel 
práci na tomto poli, ví, o čem je řeč. Není snadné 
sloužit těmto lidem. Naivně spontánní snaha pomáhat 
potřebným bez prozíravosti a určitých zkušeností vede 
často ke strmému pádu, rozčarování a vyhoření. Tím 
více je potřeba vyprošovat si u Pána nejen soucitné 
srdce, ale i kus moudrosti, prozíravosti a často i 
laskavé přísnosti ve službě potřebným. Je to těžká a 
v tomto světě nevděčná práce, bez valného 
ohodnocení. Je spravedlivé před Bohem pomáhat 
bezdomovci a vdově, nicméně Bůh nás vychovává i 
k obezřetnosti a uvážlivému jednání.  
    Když potkávám maturanty, elegantní mladé dívky 
v lodičkách a  s kabelkou,  chlapce v tmavých oblecích 
a nažehlených bílých košilích, kteří se smíchem 
opouštějí školní budovu a halasně se loučí, píchne  mě 
u srdce ...   Oni stojí na startu, kéž by doběhli i do cíle.  

Karla Došková  
 

Čtení (nejen) pro děti:  

TOMÍKŮV PŘÍBĚH 

 
V jednom městě, na jedné z jeho rušných ulic, stál sta-
rý dům. Nebyl ničím zvláštní ani výjimečný, až na jed-
nu věc: z jednoho okna nahoře pod střechou občas vy-
létávaly kousky papíru. Lístečky se vznášely jako mo-
týlkové, kroužily, unášené větrem, až našly svoje místo 
dole na chodníku ulice nebo na trávníku v blízkém 
parku. Když je někdo z kolemjdoucích zvedl, uviděl, že 
je na nich něco napsáno neumělým, kostrbatým pís-
mem. Na každém papírku byl napsán jeden verš 
z Bible. Někteří lidé papírky jen zvedli a pak bez zájmu 
odhodili, jiní se zastavili, lísteček si přečetli a dali do 
kapsy. Všichni ale měli možnost se nad obsahem pa-
pírků zamyslet. Kdo asi posílal tyhle papírové vzkazy a 
proč? 
Ve starém domě, za oknem pod střechou, měl svoje 
lůžko nemocný chlapec. Narodil se postižený a nemohl 
chodit. Ani ruce mu dobře nesloužily. Ale jeho mamin-
ka mu četla Bibli, vyprávěla mu o Pánu Ježíši a chlapec 
rád naslouchal. Tak se stalo, že přijal Ježíše Krista do 
svého srdce a vydal mu svůj život. Od té doby se už 
nikdy necítil sám. Kdykoliv mohl mluvit se svým ka-
marádem Pánem Ježíšem a On mu naslouchal, radil a 
pomáhal.  Jednoho večera Tomík v modlitbě prosil: 
„Pane Ježíši, děkuji Ti za všechny dobré věci a za to, že 
se o mne staráš. Rád bych Ti byl nějak užitečný, moc 
rád bych Tě také nějak potěšil. Ale jsem nemocný, ne-
můžu chodit a moc toho nedokážu. Mohl bys mi, pro-
sím, poradit, co bych mohl pro Tebe udělat, z čeho bys 
měl radost?“  
Potom Tomík usnul a když se ráno probudil, uviděl na 
stolku u postele svoji Bibli a vedle hromádku starších 
novin a časopisů. Napadlo ho, že když nemůže chodit 
mezi lidi a říkat jim o Bohu, mohl by jim napsat dopisy, 
třeba docela malé. A tak začal Tomík svoji evangelizač-
ní práci. Nůžkami odstřihoval bílé okraje novin a svý-
ma nemocnýma rukama pečlivě, jak jen mohl, opisoval 
na kousky papíru jednotlivé verše z Písma, které mu 
jeho přítel Pán Ježíš ten den ukázal. Papírky pak vyha-
zoval pootevřeným oknem ven na ulici, aby si je lidé 
mohli přečíst. Tak uplynulo několik měsíců.  
Jednou na dveře bytu, kde bydlel Tomík se svojí ma-
minkou, zazvonil cizí pán. Když jej maminka přivedla 
do Tomíkova pokoje, pán řekl: „Musím ti poděkovat, 



chlapče. Před časem jsem se dostal do velmi těžké situace, 
kdy jsem si nevěděl rady. Nepomohli mi ani moji přátelé, 
ani můj majetek, ani můj advokát. Pomohl mi tvůj malý 
lísteček se vzkazem od samotného Boha.“ Neznámý pán 
potom častěji chodil Tomíka navštěvovat, mluvili spolu o 
Bibli, o Pánu Ježíši a stali se z nich přátelé. Na jedné 
z návštěv měl pán pro Tomíka překvapení. Navrhl, aby se 
on i s jeho maminkou přestěhovali k němu, do velké krásné 
vily za městem. „Budete tam mít svůj byt a budeš tam mít 
všechno, co potřebuješ, bude o vás dobře postaráno“, navr-
hl mu. 
Tomík se zamyslel. „A bude tam pod okny chodit dost lidí?“ 
zeptal se.  
„No“, zarazil se pán, „pod okny přejde možná občas za-
hradník, který udržuje pozemek, nebo někdo ze služebnic-
tva.  
„Tak v tom případě já tvoji nabídku nemohu přijmout. Pro-
tože jsem slíbil Ježíši, že mu chci udělat radost. A tak po-
třebuji bydlet právě tady, abych mohl posílat malé dopisy 
lidem, kteří chodí pod našimi okny.“ 
Pán se zamyslel a pořídil Tomíkovi počítač, který byl uzpů-
sobený tak, aby na něm mohl pracovat zdravotně postižený 
člověk. Pak ho naučil, jak se dá na počítači pracovat 
s textem a s obrázky. Tomíka práce bavila. Vytvářel prezen-
tace – krásné fotografie doplňoval slovy Písma, svědectví-
mi věřících lidí a někdy i hudbou. Pán potom posílal tyto 
výtvory svým přátelům na jejich mailové adresy a mnozí 
z nich je přeposílali zase dál svým známým ...   A časem 
Tomík, který mezitím vyrostl v dospělého Toma, za pomoci 
svých přátel, vytvářel dokonce takováto poselství v různých 
světových jazycích, aby si je mohli přeposílat lidé na celém 
světě ...  
Jak už to tak bývá, tam, kde se lidé snaží pracovat pro Bo-
ha, objeví se i nepřítel, aby poškodil Boží dílo. Tak se poz-
ději stalo, že webové stránky Tommyho napadli hackeři. 
Ale „Ježíš Kristus přišel, aby kazil skutky ďáblo-
vy.“   Tommyho naučila jeho nemoc a vydanost Pánu Ježí-
ši houževnatosti a trpělivosti. Tak se Boží poselství skrze 
„okna“ Windows dostala ještě dál, než pod okna starého 
domu v jeho městě.  
Možná si můžeš připadat příliš malý, příliš nešikovný, ane-
bo příliš nesmělý. Ale když poprosíš Pána Ježíše, On ti po-
může najít způsob, jak mu sloužit podle Jeho přání. A 
vždycky ti k tomu dá sílu a prostředky.  
Zpracováno podle webu:  www.tommy's Window  
 

 

 
OPRAVDOVOST 

 
Až na dně své žízně  

staneš se hledačem pramenů  
pro jiné. 

 
(Markéta Procházková) 

BOŽÍ VÝCHOVA 
 

Chtěl jsem sílu - 
a dostal jsem potíže. 

 
Chtěl jsem moudrost - 
a dostal jsem starosti. 

 
Chtěl jsem lásku - 

a dostal jsem ztrápené lidi, 
abych jim pomáhal. 

 
Nedostal jsem všechno, 

co jsem chtěl, 
ale dostal jsem všechno, 

co jsem potřeboval. 
 

neznámý autor 
 

KONCERT 

   Jedna matka si přála motivovat svého chlapce ke cvi-
čení na klavír, a tak ho vzala na koncert slovutného 
klavíristy. Jakmile se usadili, zahlédla maminka v hle-
dišti o dvě  řady dál kamarádku a šla ji pozdravit. 
Chlapec byl znuděný čekáním  a tak vstal a začal se 
potulovat po divadle. Nakonec došel až ke dveřím s 
nápisem:  Zákaz vstupu. 

   Když zhasla světla a koncert měl začít, matka se vrá-
tila na své místo a zjistila, že synek zmizel. Nervózně 
ho hledala očima, ale pak se zvedla opona a reflektory 
namířily na piano uprostřed jeviště. 
Matka s hrůzou zjistila, že její syn sedí u piana a klidně 
přehrává rytmické tóny  z dětské písničky „Bratře Ku-
bo“. 

V tu chvíli vešel koncertní mistr.  Svižně přešel k pianu 
a pošeptal dítěti do ucha:  „Nepřestávej hrát.“ 
Umělec si sedl vedle chlapce, natáhl levou ruku a začal 
hrát doprovod. Pak kolem dítěte natáhl  i pravou paži a 
rozvinul melodii do krásné skladby.  Starý  mistr a 
mladý žák spolu proměnili trapnou situaci v úžasné 
kreativní představení.  

(Z knihy Rosa pro duši, nakladatelství Portál 2014) 

Staneš se nádhernou královskou korunou v 
rukou svého Boha.  (SNC)   Bible - Izajáš 62,3 

Svými silami a tou nejlepší snahou dokážeme 
hrát příjemně plynoucí hudbu. Ale s rukama 
Mistra se díla našeho života stávají výjimeč-
nými kusy.    Bruno  Ferrero 

 

LETNÍ VAŘENÍ 
 

Zapečený květák  
 
1 hlávka květáku  
1 cibule 
2 ks taveného sýra + zbytek tvrdého sýra na strouhání 
z ledničky 
1 hrnek mléka 
mletý pepř, muškátový oříšek 

http://obchod.portal.cz/produkt/rosa-pro-dusi/


(větší rodiny přidají více květáku a přiměřeně i ostatních 
surovin) 
 
Omytý květák rozebereme na růžičky a dáme vařit do 
osolené vody do poloměkka. Mezitím si pekáček nebo 
zapékací misku vymažeme máslem a vysypeme 
strouhankou. Povařený květák vyjmeme z vody a dáme 
vychladnout. 
V kastrůlku na plotně si na másle (nebo oleji, nebo kousku 
vyškvařené slaniny) osmažíme cibuli do žluta, přidáme 
tavený sýr a za občasného míchání necháme rozpustit. Pak 
zalejeme hrnkem studeného mléka a rozmícháme. Směs 
povaříme do zhoustnutí a přidáme pro vůni trochu mletého 
pepře a pro chuť špetku nastrouhaného muškátového 
oříšku (kuchařky vědí, že  opravdu jen trochu, je hodně 
aromatický). Nesolíme, protože sýr je slaný dost. Najdeme-
li ještě zbytek  strouhaného sýra, přidáme jej za stálého 
míchání, ale už nevaříme.     
Uvařený květák nakrájíme na menší kousky do zapékací 
misky, zalijeme sýrovou směsí, na povrchu můžeme 
posypat ještě troškou strouhaného sýra a hrstkou 
strouhanky. Pečeme asi 30 minut v troubě vyhřáté na 180 
stupňů – prvních 20 minut pod pokličkou, pak pokličku 
sundáme, zvýšíme teplotu na 200 stupňů a pečeme ještě 10 
minut do zlatova. 
Můžeme jíst samostatně, ale s vařenými brambory a 
hlávkovým salátem je to lehký a chutný letní oběd.  
 
Tip:  Ti, kdo se bez masa neobejdou, si do směsi přidají 
trochu nakrájené  šunky. Naopak ti, kdo raději zeleninu, si 
mohou přidat třeba krájený listový špenát, nastrouhanou 
mrkev, trochu česneku, atd.)  
 

Mrkvové sušenky 
 
-s minimem cukru, které můžeme servírovat dětem 
k svačině, nebo vzít s sebou na výlet.  Tyhle sušenky mizí 
hodně rychle,  protože chutnají i těm, kdo sladké moc 
nemusí.  Potřebujeme: 

200 g mrkve  (odpovídá cca 5 středně velkým kouskům) 
200 g hladké mouky  (může být i celozrnná, nebo  půl na 
půl) 
100 g másla  
  50 g cukru 
   1/2  prášku do pečiva 

Tip: Můžeme přidat trošku nastrouhané kůry a šťávy 
z dobře odrhnutého citrónu 

Mrkev očistíme a najemno nastrouháme, přidáme 
rozpuštěné máslo, poté cukr, mouku a prášek do pečiva.  
Těsto je konzistencí podobné například klasickému 
lineckému. Necháme v chladu odležet. Vykrájíme tvary a 
pečeme na 180°C přibližně čtvrt hodinky, nejlépe na 
pečícím papíře. 
 

Cuketová žemlovka 
 
10 rohlíků 
1 kg mladé cukety 
4 – 5 stroužků česneku 
350 g uzeného masa (nebo klobásy, nebo šunky ..) 
4 vejce 
1 paprika 
sůl, pepř dle chuti 
tuk na vymazání 

 
Cuketu nastrouháme nahrubo do větší mísy, přidáme 
nastrouhaný česnek, drobně pokrájenou papriku, 
žloutky, osolíme, opepříme a vše dobře promícháme. 
Přidáme na kostky pokrájené starší rohlíky, které ne-
cháme v cuketové směsi cca 15 minut zvlhnout. Pokud 
je třeba, přidáme trochu mléka, ale to až naposledy, 
cuketa pustí vody dost. Pokud je směs mokrá víc než 
potřebujeme, můžeme přidat ještě pokrájený rohlík 
nebo strouhanku. Nakonec vmícháme tuhý sníh z bílků 
a vše dáme do připraveného pekáčku, uhladíme a dá-
me péct do předehřáté trouby na střední teplotu dozla-
tova. 
Podáváme buď teplé s bramborovou přílohou, nebo jen 
se zeleninovým salátem. Vynikající je nádivka i vy-
chladlá. 
Do nádivky můžeme místo papriky přidat hrášek nebo 
dochutit muškátovým květem. 

Pokud nedáme maso (což je škoda☺), máme vegetari-
ánský pokrm. 
 
Rychlý „třepací“  dort 
- například pro letní oslavence  

Korpus:  
4 vejce ( pečlivě  oddělit bílek a žloutek) 
4-5 lžic cukru 
4-5 lžic polohrubé mouky 
 
Krém:  
2 smetany ke šlehání 
2 mandarinkové kompoty  (může být jakýkoli-podle 
chuti) 
2 vanilkové pudinky Dr.Oetker Créme Olé  (pouze 
tento typ)  

Z bílků a cukru ušleháme sníh. Pak přidáme žloutky a 
polohrubou mouku. Zlehka zamícháme a vlijeme do 
kulaté formy.  Pečeme na 180  stupňů 20 minut. 
 
Do uzavíratelné mísy nalijeme šlehačky, kompoty i se 
šťávou a vsypeme vanilkové pudinky. 
Mísu uzavřeme a důkladně třepeme, dokud necítíme, 
že hmota tuhne (stačí skutečně pár zatřepání). 
Krém naneseme na vychladlý korpus a dáme do led-
ničky ztuhnout.  Před podáváním přizdobíme kousky 
letního ovoce.  

 

ŽIDOVSKÉ ANEKDOTY 

 
   Židovské vtipy jsou fenomén. Zvláště v Čechách jsou 
mimořádně oblíbené. Snad proto, že jsou esencí 
zkušeností malého národa, který přežil déle než mnohé 
jiné národy.  
   Možná proto, že - jak říkal slavný izraelský spisovatel 
a humorista Ephraim Kishon (původem z Maďarska): 
„Jediným Čechům nemusíme my Izraelci nic 
vysvětlovat.“  
   Možná proto, že obdivujeme i židovské anekdoty, tu 
jejich geniální zkratku, kdy několik řádek a nebo jen 
slov dokáže vyjádřit často víc než dlouhý a složitý 
román.  
   V praxi jsem se s tím prvně setkal, když jsem slyšel, 
jak slavný český humorista J.R.Pick na dotaz, jak se 
má, odpovídal: “Jsem Žid a zdráv“. A změnou jediného 
písmenka tak změnil v ustáleném rčení vše. 



   Hezky se pobavte nad humorem národa, který tak jako 
my už několikrát v toku dějin nemusel být. 

Václav Vlk st. 
 
 

Přel se rabín s knězem o náboženství. Snášeli všemožné 
argumenty a na konci dne byli tam, kde na začátku. Poté 
rabín smířlivě navrhl: 
„Nemůžeme se přece takhle stále a nekonečně hádat, vždyť 
jsme oba  Boží služebníci.“ 
Překvapený kněz začal horlivě přikyvovat, a rabi 
pokračoval: 
„Oba sloužíme Boží věci, vy svým způsobem – a já tím 
Jeho.“ 

☺ 
 

Přijde pan Khon do restaurace, zavolá si vrchního a povídá: 
„Pane vrchní, já bych si dal tamhletu rybu, co jí ten pán u 
okna.“ 
Nezloběj se, pane Khon, to není ryba, to je šunka.“ 
„Poslouchaj, pane vrchní, ptal se já jich, jak oni říkají tý 
rybě?“ 

☺ 
 

Starý Abeles leží na smrtelném lůžku a skomírajícím 
hlasem mluví ke své rodině, která se okolo něj 
shromáždila: 
 
„Ženo má, jsi mi nablízku?“ 
„Ano, můj drahý!“ 
.. 
„Synové moji, jste mi nablízku?“ 
„Ano, drahý tatínku!“ 
.. 
„Dcery moje, jste mi nablízku?“ 
„Ano, drahý tatínku!“ 
.. 
„Vnuci moji, jste mi nablízku?“ 
„Ano, drahý dědečku!“ 
.. 
„ Ochchch!! .. bando lehkovážná ...! .. a kdo je potom 
v krámě .. ?!“ 

☺ 
 

Farář: „Zdálo se mi o židovském ráji: rámus a nepořádek, 
všude plno hádajících se lidí.“ 
 
Rabín: „Mně se zdálo o křesťanském ráji: nádhera a klid, 
nikde ani živáčka…“ 

☺ 
 
Klutz přišel do nemocnice za panem Rabinovičem 
v rekonvalescenci: „Vážený pane Rabinovič, mám jich 
pozdravovat a popřát brzké uzdravení od členů naší kehile, 
kteří se dnes sešli v synagoze. A prosím jich, není to jen tak 
obyčejné pozdravení, alébrž oficiální rezoluce, která byla 
schválena dvaadvaceti hlasy oproti třinácti.“ 
 

☺ 
 
Modlící se muži v synagoze. 
Vpředu jeden mladý. Chvíli stojí, chvíli klečí, volá 
k Hospodinu. Křičí, úpí, prosí, rve si vlasy a vousy, 
lamentuje a lomí rukama.  

Vtom k němu přistoupí jeden ze starších přítomných, 
položí mu ruku na rameno  a otcovsky mu domlouvá: 
„Mladej muži, klídek, piánko. Zkuste to raděj´ nejdřív 
po dobrým …“ 
 

☺☺☺ 
 
 
 
 
 

KRÁSNÉ PRÁZDNINOVÉ 

DNY 

VŠEM ČTENÁŘŮM 

SBOROVÉHO ZPRAVODAJE 

PŘEJE 

REDAKCE 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Adresa redakce, kam můžete zasílat své příspěvky 

elektronickou poštou: Karla.Doskova@seznam.cz  

Prosím o označení předmětu ve zprávě jako Pří-

spěvek do Zpravodaje CB, aby nedošlo k jeho 

zařazení mezi nevyžádanou poštu a nebyl omylem 

smazán jako spam. 

Vaše články lze samozřejmě předkládat i klasicky, 

napsané na papíře. Ráda je přepíšu do počítače. 

Děkuji za pochopení.  
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