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Slovo otce Damiána
Víra a život ze svátostí jsou velkým darem. Přál 
bych dětem, které ho v těchto dnech poprvé při-
jmou, aby jim rodiče pomáhali růst v této lásce ...

Svědectví  
Chtěl bych se s vámi podělit o svědectví vyslyšení 
modlitby při nemoci leukémií mého bratra Tomáše  
v roce 2011.
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Milí farníci,
 prázdniny a dovolená jsou za námi a 
vstoupili jsme společně s dětmi do nového škol-
ního roku a tím i k pravidelnému „chození do 
školy“.  Věřme, že tato doba „normálu“ nám vy-
drží co nejdéle. Přál bych to rodičům, dětem a 
také učitelům, ale je důležité se o to také vroucně 
modlit, aby to tak zůstalo aspoň co nejdéle. Věřím, 
že jste si trochu odpočinuli na těle i na duši. Také 
já jsem Bohu vděčný za možný odpočinek a čer-
pání, které jsem mohl zažít na dovolených v naší 
vlasti, ale i při duchovních cvičeních v Kostelním 
Vydří. Prožil jsem mnoho krásných chvil o těch-
to prázdninách, kdy bylo poměrně hodně svateb  
v našich farnostech, teď se zase poměrně dost ro-
dičů připravuje na křest svých dětí. Mám naději a 
vím o některých, kteří touží po křtu a jsou již do-
spělí. Doufám, že najdou odvahu vykročit na tuto 
„dobrodružnou a krásnou cestu“ s Ježíšem, stát se 
opravdovými Božími dětmi. 
 V těchto dnech také několik dětí poprvé 
přistoupí poprvé ke svátosti smíření a poprvé při-
jmou Pána Ježíše v Eucharistii. Život ze svátostí, 
především v pravidelném přistupování ke svátos-
ti smíření a touha co nejčastěji přijímat Ježíše ve 
Svatém přijímání, je velkým darem, a dítě, které 
takto může vyrůstat, může dozrávat v dobrého a 
opravdového křesťana, který touží po svatosti a 
touží po životě s Bohem. 
 Při mých „toulkách“ po jižních Čechách 
jsem měl možnost navštívit několik mých přátel,  
s kterými jsem měl možnost navázat toto přátel-
ství během mého působení v Českých Budějovi-
cích a okolí. Vždy mě velmi potěší, když vidím, že 
ti, kteří nastoupili „vážnější a opravdovější“ cestu 
s Ježíšem, se snaží v modlitbě, výchově svých dětí, 
ale především v pravidelném životě ze svátostí 
tento vztah s Bohem „utužovat“. Ale u některých 
přátel člověk po určité době rozhovoru pozná, 
jak je na tom jeho „duchovní život“, jak postupně 
bohužel trochu pohasla jejich láska ke mši svaté, 
ke svátostem, a následkem toho se vytrácí i víra  
v Boha, v opravdové křesťanské hodnoty a život 
podle Božích přikázání, ale tím i opravdová nadě-

je na věčný život. Jsou to radosti, ale i bolesti pas-
týře, tak jako každého rodiče, vychovatele, který 
se snažil vštěpovat ty základní věci ohledně života 
s Bohem. 
 Nedávno mě jeden věřící říkal, že si je-
jich farář trochu před celou farností „postěžoval“, 
jak vidí velké zástupy, které jdou ke svatému při-
jímání, ale tyto zástupy nevidí se pravidelně zpo-
vídat, dokonce prý někteří říkají, že se stačí zpo-
vídat pouze 2x ročně. Toto roztržení mezi svatým 
přijímáním a svátostí smíření můžeme pozorovat 
ve většině západní Evropy. Měl jsem možnost to 
pozorovat na „vlastní oči“ a ono se to bohužel 
stále více přenáší i do naší země. Je pravdou, že 
mnohou vinu neseme i my kněží. Málo pobízíme 
k lásce a k vděčnosti ke svátosti smíření, k tomuto 
„soudu milosrdenství“, protože čím člověk častěji 
a pravidelněji přijímá tuto svátost, tím si více uvě-
domuje její hodnotu a dar, který se nám v ní dává. 
A z toho často vyplývá i přijímání Krista v Eucha-
ristii s velkou úctou, láskou a vroucností. 
 Nedávno jsem viděl jeden pořad, kde 
byla přiblížena „výpověď“ současné bolívijské 
mystičky Cataliny Rivas o tom, co jí Ježíš a Panna 
Maria sdělili o mši svaté – co se při ní odehrává a 
jak ji prožít do hloubky srdce. Zasáhlo mě, jak na 
naši lásku k Eucharistii reagují i naši andělé stráž-
ní, kteří jsou přítomni při mši svaté. Jak se někteří 
radují, když přijímáme Krista s čistým srdcem a 
s velkou vroucností, ale jak naopak jsou andělé 
velmi smutní, když přijímá člověk nehodně Kris-
ta, nebo pouze z rutiny, nebo s vlažností srdce, a 
jak někteří už ani po svatém přijímání netouží a 
dlouhé roky Krista v Eucharistii nepřijali, protože 
se „bojí“ jít je svaté zpovědi. 
 Víra a život ze svátostí jsou velkým da-
rem. Přál bych dětem, které ho v těchto dnech 
poprvé přijmou, aby jim rodiče pomáhali růst  
v této lásce ke Kristu, aby jejich andělé měli velkou 
radost a pomohli jim jednou dosáhnout věčné ra-
dosti v nebi. Tak, kéž se stane.

váš otec Damián

Slovo otce Damiána
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„Hle, Srdce, které 
tolik lidi milovalo!“
 Podivuhodné jsou cesty, kterými se člo-
věk přibližuje k Bohu, jsou to vlastně cesty, kte-
rými Bůh táhne člověka k sobě. Ježíš sám o sobě 
předpověděl: „Až budu vyvýšen ze země, všech-
no potáhnu k sobě!“ Toto jeho proroctví se začalo 
uskutečňovat, když byl vyvýšen na kříž a kdy bylo 
jeho svaté srdce probodeno kopím.
 Bylo a vždy bude v církvi mnoho růz-
ných způsobů zbožnosti. Pobožnosti vznikají a 
zanikají podle okolností, místa, doby a mentality. 
Málokterá se však setkala s tolika potížemi a pole-
mikami, a přitom s tak velkým úspěchem a rozší-
řením, jako pobožnost k Srdci Ježíšovu. Její původ 
zavdal příčinu k určitým pochybnostem. Zdálo 
se, že není vhodné, aby církev věnovala tolik po-
zornosti soukromým zjevením zbožné řeholnice  
v 17. století sv. Marii Markétě Alacoque. Teologo-
vé si pak nevěděli rady s pojmem srdce, který se 
těžko zařazuje do našich kategorií psychologic-
kých. Dnes se pobožnost k Božskému Srdci roz-
šířila v celé církvi a dosáhla i nejvyšších úředních 
schválení.
 Papež Pius XI. napsal: „V tomto spáso-
nosném znamení a v pobožnosti, která se k němu 
pojí, je obsaženo jádro veškeré úcty Boha a cesta 
k posvěcení. Tato pobožnost vede nejrychlejší ces-
tou k hlubšímu poznání Pána a strhuje srdce, aby 
ho vroucněji milovala a věrněji následovala.“
 Skutečnost nutí k přemýšlení. I teologie 
se v poslední době zabývá pojmem srdce. Expe-
rimentální psychologie totiž rozlišuje tři hlavní 
činnosti lidské duše: poznání, chtění a cítění. Or-
gánem poznání je rozum, chtění patří vůli a city 
jsme spojili se srdcem. Zvykli jsme si, že srdce je 
symbol lásky, vděčnosti, soucitu... Z hlediska lé-
kařské psychologie asi souvisí činnost těchto citů 
více s mozkem. Lidová symbolika se však houžev-
natě drží srdce.
 V době patristické se diskutovalo, ve 
které části naší osobnosti sídlí obraz Boží, v no-

vější době se diskutuje, které naší schopnosti se 
přímo dotýká milost Ducha svatého. Už sama 
otázka příliš zjednodušuje skutečnost. Pro různé 
vjemy a požitky máme různé orgány: máme oči, 
abychom vnímali světlo, ušima slyšíme zvuky, ro-
zumem poznáváme pravdu. Tak bychom asi měli 
mít také nějaký zvláštní orgán pro vnímání světa 
nadpřirozeného, pro spojení s Bohem. Jak je toto 
uvažování nesprávné, vidíme nejlépe z analogie: 
mravouka v minulém století roztřídila pěkně 
systematicky všechny povinnosti člověka: máme 
závazky k sobě, ke světu, k bližnímu, k Bohu.  
A přece je tu omyl v základním postoji. Povin-
nosti k Bohu se totiž uskutečňují v povinnosti 
k sobě, ke světu a k bližnímu ve všem našem 
jednání. Poměr k Bohu není jen jeden z mno-
ha lidských vztahů, ale je to vztah základní, 
pronikající všechny ostatní. Tak také se dá říci, 
že člověk má styk s milostí Ducha svatého ne tou 
nebo onou schopností, protože s Bohem se nespo-
jujeme jenom rozumem nebo vůlí, ale celou osob-
ností, celým svým „já“. Nazveme-li tuto celistvost 
našeho „já“ srdcem, pak jsou zcela oprávněné vý-
roky mystiků jako např., že srdce je orgán Ducha 
svatého, že Bůh sídlí v srdci člověka, že stačí mít 
Boha v srdci apod. Vracíme se tím k jednoduché 
a účinné mluvě Písma svatého. Uctíváme-li Srdce 
Ježíšovo, usilujeme o styk s celou jeho božskou a 
lidskou osobností.
 Modlíme-li se – přetvoř naše srdce 
podle Srdce svého – přejeme si, aby naše vnitřní 
proměna pronikla až do nejhlubších kořenů na-
šeho „já“, aby to nebylo jen chvilkové a povrchní 
napodobení Krista v tom nebo v onom skutku.
 Když Kristus říká: „Synu, dej mi své srd-
ce!“, znamená to, synu, dej mi to, co je tvůj střed, 
tvá příčina, princip řídící tvůj život, tvůj rytmus 
smyslový, citový, chápavý. Jdi až k prameni, pracuj 
se mnou, žij se mnou, dej se mi celý!
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 Sv. Markéta říkávala, že úcta k Ježíšo-
vu Srdci nespočívá jen v modlitebních formu-
lích, ale v upřímné snaze získat si Ježíšovo smýš-
lení. „Mějte v sobě to smýšlení, jaké měl Kristus 
Ježíš,“ píše sv. Pavel Filipanům.
 Rozvíjet se do podobnosti s Kristem 
můžeme jedině neustálým cvičením ve víře, na-
ději a lásce, rozjímáním o Božím slově, přijímá-
ním svátostí, konáním každodenních povinností  
s Kristem. Sv. Pavel, naplněn Duchem svatým, 
píše Kolosanům:
 „Jako od Boha vyvolení, svatí a milo-
vaní projevujte navenek milosrdné srdce, dob-
rotu, pokoru, mírnost a trpělivost. Snášejte se 
a navzájem si odpouštějte, má-li kdo něco proti 
druhému. Pán odpustil vám, proto odpouštějte i 
vy. A nadto nade všechno mějte lásku, neboť ona 
je svorník dokonalosti. Ať ve vašem srdci vládne 
Kristův pokoj: k němu jste byli povoláni v jednom 
těle. Buďte za to vděčni.“ (Kol 3, 12 – 17)
 Láska je svorníkem dokonalosti, tzn., 
že v sobě obsahuje všechny ctnosti ostatní, drží 
je pohromadě, bez ní jakoby se vytrácely. Chce-
me-li žít s Kristem, musíme v sobě odstraňovat 
vlastnosti hříšného člověka se špatnými náklon-
nostmi, aby se v nás zrodil člověk nový, podle 
Krista. Pak budeme mít i srdce nové a budeme 
umět žít láskou a z lásky, jak to chce Bůh.
 Člověk musí prosit Boha, aby „v něm 
stvořil nové srdce“. (Ž 51)

 Blahoslavení čistého srdce, neboť oni 
budou vidět Boha, slibuje Ježíš mezi osmi bla-
hoslavenstvími, která jsou pravidly pro náš ži-
vot. V nich nám Ježíš zjevuje svoje srdce a před-
kládá nám je jako normu správného jednání.  
(Mt 5, 3 – 12)
 Blahoslavení chudí v duchu, kteří mají 
srdce chudých, srdce nesobecké, které je odtrže-
né od všeho materiálního, svobodné a volné pro 
Boha.
 Blahoslavení plačící, když je někdo 
tísněn obtížemi, ale trpělivě to snáší; když něko-
ho bolí, jak je Bůh urážen; když se někdo odříká  
z lásky k Bohu zbytečných radovánek a vede vážný 
život.
 Blahoslavení tiší, kteří touží po tom, 
aby se uskutečnila Boží vůle, aby vlastnili Boha a 
mohli ho dávat druhým.

 Blahoslavení ti, kdo lační a žízní po 
spravedlnosti, ti, kteří upřímně hledají pravdu, 
tzn., kteří usilují o život podle Božích zákonů a  
o svatost.
 Blahoslavení milosrdní, kteří dovedou 
odpouštět, cítí s bližními, dovedou litovat i svých 
vlastních chyb a hříchů.
 Blahoslavení čistého srdce, kteří dávají 
v srdci přednost Boží lásce a bedlivě si chrání přá-
telství s Bohem, kdo mají čisté svědomí – ti jenom 
uvidí Boha, zakusí jeho přízně a pomoci.
 Blahoslavení tvůrci pokoje, kteří v ro-
dině a všude mezi lidmi pracují pro vytváření jed-
noty, smíření, trvalého pokoje.
 Blahoslavení, kteří trpí pro pravdu, 
spravedlnost, pro evangelium, neboť tito mají 
společný osud s ukřižovaným Ježíšem, podobají 
se mu a budou mít účast na jeho slávě v nebeském 
království.

 Toto jsou základní prvky nového Boží-
ho království a vzácné zásady pro dokonalý život. 
V nich se nám ukazuje Ježíšovo Srdce, v nich je 
také zdroj našeho apoštolátu a opravdového svě-
dectví života.

 Pane, náš Bože,
 dej nám nové srdce. Vyměň naše kamen-
né a dej nám nové, vroucnější, něžnější a pravé lás-
ce přístupnější, které by nebylo ani z kamene, ani  
z kvádrů, ani ze železa. Dej nám srdce Srdci tvému 
podobné. Dej nám své vlastní Srdce. Přijď, Božské 
Srdce Páně, a zaujmi místo srdce našeho. Popřej 
nám, aby se v nás vzňala láska, jíž bychom tebe, 
Bože náš, jedině celou duší milovali a jednou v tobě 
na věky směli žít. Amen.
  

autor: P. Vojtěch Antonín Jeniš
(II. ročník Katechezí, Katecheze 34, 1993/94)

pro Věžník vybral otec Damián
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Svědectví
 Chtěl bych se s vámi podělit o svědec-
tví vyslyšení modlitby při nemoci leukémií mého 
bratra Tomáše v roce 2011. Bratr Tomáš měl časté 
známky nachlazení, rýma, kašel, teploty během 
tří let. V prosinci roku 2010 nezabírala antibio-
tika. Plicní lékař provedl rentgeny a zjistil podle 
odběru krve velký zánět plic a mízních uzlin na 
krku. Při odběru z uzliny na krku se potvrdila 
leukémie. Okamžitě nástup do Brna na oddělení 
hematoonkologie. Když se chystal na faře v Třeš-
ti na odjezd do nemocnice, přišly dvě maminky  
s dětmi si něco vyřídit. Tomáš jim řekl, jaká je si-
tuace, že musí ihned odjet. Maminky řekly: „Pane 
faráři, budeme se za vás modlit. Co se máme mod-
lit?“ Tomáš otevřel šuplík u stolu a našel obrázek  
P. Jana Buly, kněze, který byl v roce 1952 nespra-
vedlivě odsouzen k smrti a popraven ve věku  
31 let. Je to babický případ. 

 Lidé ve třech farnostech se po každé mši 
svaté modlili modlitbu za uzdravení bratra Tomá-
še. P. Jan Bula je v brněnské diecézi kandidát na 
blahořečení.
 Lékaři okamžitě nasadili Tomášovi léč-
bu a chemoterapii. Bylo určeno 8 chemoterapií. 
Po dvou chemoterapiích se nemoc zastavila. Byla 
odebrána i kostní dřeň, ale nebylo třeba provádět 
transplantaci kostní dřeně. Ve farnostech se lidé 
modlili každý den během celého roku, sledovali 
zdravotní stav a navštěvovali ho v nemoci. Měli 
radost, že se po třičtvrtě roce vrátil do farnosti a 
sloužil mše svaté. Je to pro něho i pro naši rodinu 
svědectví vyslyšení proseb za uzdravení. 
 Tento jednatřicetiletý kněz Jan Bula na-
psal dopis rodině i příbuzným den před popravou. 
V dopise píše: „Člověk Boha nikdy dost nemiluje 
a to je jediné, čeho musí litovat.“ 
 20. 5. 1952 byl P. Jan Bula popraven  
v Jihlavě a roku 1990 soudně rehabilitován.

P. Pavel Caha
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Jan Bula 1920 - 1952

K výročí sto let od narození P. Jana Buly vytvořil autor jeho životopisné knihy Oběť případu Babice 
historik František Kolouch obsáhlé webové stránky, na kterých jsou nejen veškeré informace o ži-
votě mladého rokytnického kněze, ale velké množství fotografií, jeho obrazů či kreseb. Nechybí zde 
ani přepisy jeho posledních dopisů před popravou a text písně k uctění jeho památky. 

 V noci před popravou vzpomínal na 
své nejbližší a napsal několik dopisů na rozlouče-
nou. I ve svých posledních chvílích života, vstříc 
aroganci a brutalitě si zachoval důstojnost a lásku 
k lidem. Posilou mu byla jistota, že věrně sloužil 
Bohu až do svých posledních chvil. Byl si jist, že se 
všemi svými blízkými, rodinou a přáteli se setká 
ve věčnosti. Zvrácenost režimu šla však doslova až 
za hrob a KV StB dopisy nikdy neodeslalo. Byly 
objeveny až po dlouhých dvaceti letech.

Panu radovi P. Cyrilu Bojanovskému z Lukova, 
který ho přivedl ke kněžství: 

 Pane rado! 
 Považoval bych si za neodpustitelné, 
kdybych Vám nevyslovil a nevyjádřil svůj poslední 
pozdrav. Vy jste dal mému životu mnoho. Rád na 
to všechno vzpomínám! Pán Bůh vyměřil mi krátký 
život, ale věřím, že nebyl nadarmo. Těší mne dnes, 
že jsem mu sloužil a že jsem Jeho služebníkem zů-

stal až do konce. Odcházím s ním smířen. Těším se 
na oddech a na shledání se všemi těmi, kteří mne na 
věčnost předešli. Můj patron neměl delší život než 
já, a v jeho osudu se mnou tolik společného. Mno-
ho bylo mých plánů, ale všechny byly podmíněny 
vůlí Boží. Ani ten nový oltář už asi nebude. Na něj 
jsem věnoval všechny intence ještě neodsloužené a 
uložené v družstvě. Jak jsem se na to všechno těšil.  

A zatím můj oltář nebude v Rokytnici. Zítra, až ten-
to dopis dostanete, já už budu mít pomodlen svůj 
žalm Nyní propouštíš mne Pane i Požehnaný. Dě-
kujte Pánu Bohu za to! Buďte těšitelem pane rado 
mamince i mým sourozencům, a mým rodákům 
vyřiďte i můj poslední pozdrav. Mé myšlenky jsou 
sice neurovnané, ale vcelku svědčí o mém vyrovná-
ní. Spoléhaje cele na spravedlnost Boží, loučím se  
s Vámi, a za vše vyslovuji upřímné Pán Bůh zaplať! 
Vzpomínám stejně i na slečnu a všechny její práce 
a starosti pro mne. Věřím, že za mne nezapomenete 
po čas Vaší pozemské pouti a pak na šťastnou shle-
danou. 

 Loučí se a vzpomíná. Váš Jan Bula.

Nové stránky jsou dostupné na: www.janbula.cz
Oficiální webové stránky kanonizačního řízení 
babických mučedníků P. Jana Buly a P. Václava 
Drboly jsou zde: http://kanonizace.biskupstvi.cz

"Jako bych odjížděl někam do vzdále-
né země, odkud vím, že se nevrátím. 
Naposled zamávám šátkem a říkám 
poslední s Bohem."
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100. výročí existence 
tělovýchovné jednoty Orel Třešť

 Připomenutí 100. výročí existence Tě-
lovýchovné jednoty Orel Třešť bylo zahájeno 
slavnostním otevřením výstavy historie jednoty  
v pobočce Muzea Vysočiny v Třešti. Kolem tří 
desítek exponátů odkazuje na předválečnou mi-
nulost jednoty i na dobu po znovuobnovení její 
činnosti po roce 1990. Současné aktivity zde 
představují putovní poháry florbalové ligy nebo 
ceny z pořádání Třešťského kvízu. Návštěvník 
má možnost nahlédnout do listinných archivních 
dokumentů, které mapují historii jednoty. K expo-

nátům, které nelze přehlédnout, určitě patří žup-
ní prapor, kde jsou hlavními motivy portrét Jana 
Kubiše, letící orel s činkou v pařátech s mottem  
„V duši víru, v paži sílu, v srdci vlast“. K dispozici 
je i možnost zahrát si na Stiga hokeji, na kterém se 
odehrává každoroční turnaj CaplanCa Cup.  Vý-
stavu doplňují videa (mimo jiné oceňovaný doku-
ment Miloše Kameníka Hra Orla) a QR kódy roz-
místěné po městě a odkazující k činnosti jednoty. 
 S prvními zmínkami existence jedno-
ty v Třešti je spojeno jméno kaplana P. Jaroslava 
Streita a to již kolem roku 1908. Oficiální vznik 
jednoty je však datován až 15. 1. 1920, kdy byla 
jednota zanesena do seznamu spolků. 
 Předválečná tělovýchovná jednota po-
řádala vycházky do přírody, v zimních měsících 
nahradili orlové procházky běžkováním po kraji. 
Těsně před válkou byl zakoupen pozemek, kde se 
zbudovaly kabiny pro muže i ženy, terasa pro divá-
ky a hudbu. Hřiště sportovně posloužilo ke hraní 
odbíjené. Orel Třešť získal před druhou světovou 
válkou pevnější základnu díky panu Metoději Rů-
žičkovi, který postavil na místě starého hostince 
nový a přistavil sál pro divadlo i pro sportovní 
činnost, kde probíhala prostná cvičení a hrál se 
stolní tenis. U budovy na zahradě byla také po-
stavena kuželna. V těchto prostorách zkoušela 
orelská hudba. Za druhé světové války byla čin-
nost této městské organizace na nějakou dobu 
přerušena. Po roce 1948 byla jednota Orla násilně 
převedena komunistickým režimem pod jednotu 
Sokol, později byly obě tyto tělovýchovné jednoty 
začleněny do ČSTV, hřiště bylo zdemolováno a na 
jeho místě vyrostl jeden z místních průmyslových 
podniků. Tímto se činnost jednoty v Třešti zmra-
zila na dlouhých 41 let. 

 V roce 1990 se opět ustanovila Orel 
jednota Třešť spadající do župy Kubišovy. Ten žil 
v letech 1919 - 1942, byl členem Orla v Dolních 
Vilémovicích na Třebíčsku. Během 2. světové vál-
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ky prošel parašutistický výcvik se skupinou An-
tropoid a provedl atentát na říšského protektora 
Heydricha v roce 1942. 
 Pod vedením starosty jednoty pana Vrá-
tila se organizace snažila o vzkříšení, které se po-
dařilo. Začala nabírat nové členy, kteří se zpočátku 
účastnili především Přespolních olympijských her 
v Kněžicích, dále pak florbalových a fotbalových 
turnajů, část členů se věnovala stolními tenisu.  
 V roce 2013 nastala další změna, do ve-
dení se dostala trojice Josef Kolba, Jan Roháček a 
Tomáš Niederhafner. Sportovní činnost se inovo-
vala a rozšířila se činnost kulturní. Orel jednota 
Třešť stojí za několika povedenými projekty rea-
lizovanými na území města Třeště (Akademie vět 
Třešť – antologie amatérské literární tvorby města, 
Florbalová miniliga ORT – městská liga florbalu 
v zimních měsících, badmintonový turnaj smíše-
ných dvojic aj). 
 Speciální kategorií je letní projekt sdí-
lených městských kol – Dederova kola, projekt 
orlů Pavla Forsta a Tomáše Niederhafnera, po-
slední roky výrazně pomohla i Eva Kameníková. 
Projekt byl oceněn Zlatou jeřabinou za ekologický 
počin roku 2016. V rámci projektu bylo vybrá-
no sbírkou na pořízení vodního šlapadla, které 
je zdarma k dispozici na Váňovském rybníku  
v Třešti dodnes. Od loňského roku rovněž jednota 
zastřešuje pořádání letních táborů pro děti, a to 
jak pro mladší, tak i pro starší mládež.
 Orel jednota Třešť čítá k letošnímu led-
nu 60 členů. Na mnoha dalších akcích v městě 
Třešti se jednota spolupodílí a aktivně je podpo-
ruje. Část členů Orel jednoty Třešť je také aktivně 
činných při natáčení amatérských filmů a tvoří 
valnou část amatérských divadelních souborů vy-
stupujících pod zastřešujícím názvem TŘEŠŤSKÝ 
PRŮMĚR. 
 Věříme, že jednota bude dál obohacovat 
kulturní, sportovní i společenské vyžití v našem 
městě Třešti i v dalších letech. Energii a potenciál 
na to má. 

 Za TJ Orel Třešť Jan Roháček, 
místostarosta jednoty
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Rozhovor s orly
(JR: Jan Roháček, JK: Josef Kolba, TN: Tomáš Niederhafner)

Od kdy jsi převzal vedení Orla v Třešti po panu 
Vrátilovi? 
 TN: Tady se hodí spíše převzali, je to ko-
lektivní práce.
 JK: Byl to květen 2013 a jsme na to tři, 
kteří si dělíme práci mezi sebe.
 JR: Je to dobrý mix charakterových typů. 

Čím se jednota zabývá? 
 JK: V bodech je to např. florbal, futsal, 
badminton, volejbal, šlapadlo, dřív projekt Dede-
rova kola, jedním z povedených projektů je určitě 
florbalová městská liga… 
 JR: Od roku 2000 jsme organizovali ve 
spolupráci s farním úřadem v Třešti a skupinou NA-
TVRDLÍ (konkrétně s Milošem Kameníkem) tur-
naje Velká Cena Konírny (VCK) a CaplanCa Cup 
(CCC). VCK v prostorách bývalých farních stájí už 
je minulostí, jednalo se o specifický turnaj trojic… 
opravdová florbalová řežba. CCC je turnaj v táhlo-
vém hokeji značky STIGA a zpočátku se odehrával 
v prostorách farní kaplanky.
 TN: Z kulturních počinů pořádáme kvízy 
zaměřené na náš mikroregion Třešťsko, vydali jsme 
regulérní knihu místních literárních autorů: Aka-
demie vět Třešť, vydali jsme edici speciálních po-
hlednic mapujících historické milníky Orel jednoty 
Třešť.

Jak funguje šlapadlo na Váňovském rybníku?
 TN: Potýkáme se samozřejmě s vandalis-
mem, jinak ale brázdíme vody Váňovského rybní-
ku už 4. sezónu a zájem je pořád slušný, půjčuje se 
zdarma. Za ty čtyři roky jsme prodělali tak 6 oprav, 
za projektem stojí naši další orlové: Eva Kameníko-
vá a Pavel Forst.
 JK: Letošní jaro prodělalo šlapadlo gene-
rální opravu.
 JR: Šlapadlo je možné zarezervovat si 
přes webový portál "Dederova kola" na konkrétní 
den a hodinu.

Na začátku července jste otevřeli v Třešti v mu-
zeu výstavu ke stému výročí Orla. Na co se ná-
vštěvníci můžou těšit? 
 JK: Na výstavě můžete zhlédnout jak 
historické zápisy z první republiky, tak i současné 
dění v jednotě. Jedna z nejzajímavějších vitrín je o 
zraněních hráčů Orla.
 JR: Kolem tří desítek exponátů odkazu-
je na předválečnou historii jednoty i na dobu po 
znovuobnovení její činnosti po roce 1990. Součas-
né aktivity zde představují hlavně putovní poháry 
florbalové ligy, ceny z pořádání Třešťského kvízu,  
z nedávné minulosti připomenutí projektu Dedero-
va kola, či lékařské zprávy popisující zranění našich 
členů při sportovních kláních. Dominantou výstavy 
je pak župní prapor, kde je hlavním motivem por-
trét Jana Kubiše a letící orel s činkou. Návštěvníci 
si mohou vyzkoušet hru na táhlovém hokeji, který 
slouží pro pořádání turnaje CaplanCa Cup. Vý-
stavu doplňují dávná i nedávná videa související  
s aktivitami naší jednoty, mimo jiné i oceněný do-
kument z dílny Miloše Kameníka - Hra Orla. (balí-
me 27. 9., komentovaná prohlídka 26. 9. ve 14:00)

V letošním roce se v ulicích objevily QR kódy, 
které odkazují na Orla. Řekni nám něco o tomto 
ojedinělém projektu?
 TN: QR kódy odkazují na místa spjatá  
s jednotou, přes aplikaci, která kód načte, se dosta-
nete na stránky Orla, kde najdete článek zaměřený 
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na to určité místo. Jde celkem o 5 kódů, jež zpestřují 
občanům s chytrými telefony průchod městem. Šab-
lony pro nástřik vytvořil Honza Morkus, který gra-
ficky zařizoval i naši výstavu, jemu patří velký dík.

Co Vás trápí v jednotě? 
 TN: Co nás trápí, pánové?
 JK: Žádáme o příspěvek na nájem spor-
tovišť, ceny pro vítěze či nákup míčků. Na konci 
roku píšeme zprávu o hospodaření a za poslední 
roky se počet stránek přehoupl již přes 50.  
 JR: Mě osobně zklamala rychlost, s jakou 
jsme přišli o renovované bicykly v rámci projek-
tu Dederova kola, ať už jsme o ně přišli zcizením 
nebo zničením. Co mě dále mrzí, je skutečnost, jak 
se lidé chovají k šlapadlu na Váňovském rybníku. 
Díky našemu informátorovi, který bydlí nedaleko, 
víme, že plavidlo je často přetěžováno nadměrným 
počtem plavících se osob, v důsledku čehož je často 
porouchané a mimo provoz. Pak ho nemůžou vyu-
žívat ani ostatní, kteří se k šlapadlu chovají šetrněji.

A jaké máte úspěchy či radosti? 
 JR: Velmi mě potěšila spolupráce s ostat-
ními členy farnosti hlavně skrze letní tábory pro 
děti. Ty probíhají bezproblémově a tímto patří or-
ganizátorům a vedoucím obrovské díky.
 TN: Každá akce, kterou pořádáme, na 
kterou přijdou diváci/soutěžící/hráči, přináší ra-
dost a uspokojení, tady vidím naši misi, přinést 
městu další možnosti vyžití. 

Co Třešť a jiné jednoty Orla? Kde jsou ještě  
v okolí a jste s nimi v kontaktu? Je nějaká spo-
lupráce? 
 JK: Dříve se jezdilo na florbalové turnaje 
do Kněžic, pak se tam hrála i župní liga, jezdíme 
také na zasedání župy samozřejmě, byl nám na 
výstavu zapůjčen i třeba právě krásný nový župní 
prapor.
 JR: S Telčí jsme se několikrát utkali ve 
florbale a dobře známe současného starostu, který 
je zároveň županem .
 TN: Když jsme třeba sháněli historický 
kroj na výstavu, spousty oslovených jednot po celé 
republice se snažilo pomoci… největší navázanost 
je ale jasná – Telč a Kněžice.

Zapojujete se nějak do větších akcí, setkání 
Orla? 
 TN: Tyhle věci mně úplně vlastní nejsou, 
myslím ty úplně velké akce, i když jsme třeba, pokud 
si dobře vzpomínám, podpořili barokní slavnosti 
Navalis. Jak to bylo, Josefe?
 JK: Ano, jde o slavnosti sv. Jana Nepo-
muckého, šli jsme z katedrály se svatojánským pro-
cesím na Karlův most jako zástupci naší jednoty… 
Členové Orla z různých žup nosí prapory na pou-
tích ve slavnostním průvodu. Letos jsme měli tu čest 
nést a držet župní prapor o hlavní pouti v Kostelním 
Vydří.
 JR: Župní prapor nesl přímo tady Josef.

Od kamarádek z "hloubi Moravy" vím o růz-
ných velkých orelských závodech a turnajích. 
Máte v plánu se do nich nějak zapojit, nebo je ta 
vzdálenost příliš omezující? 
 JK: Většina větších a aktivnějších jednot 
se nachází u Brna či Olomouce. Což je pro nás 
méně dostupné, a tak nejezdíme mimo Kraj Vysoči-
na.

Jaké máte vize a plány do budoucna? 
 JK: Chtěli bychom udržet naši činnost na 
současné úrovni. Pravidelně se setkáváme a pře-
mýšlíme o naší činnosti a prakticky každý rok zařa-
zujeme novou aktivitu.
 TN: Vizí je spousta, když zrealizujeme 
aspoň polovinu, jsme spokojení, náš dlouholetý 
plán je otevřít dětský florbal, můj osobní je tzv. Pe-
cha Kucha večer, kdy by zajímavé projekty i osob-
nosti prezentovaly svoji práci v kině Máj. Přemýšlím 
i o obnově skautského hnutí v Třešti. 
 JR: Do budoucna bychom chtěli dosáh-
nout stavu, kdy budeme mít vlastní prostory, tako-
vý Orelský dům plný aktivit a aktivních členů. To 
je takový náš sen o dokonalosti… jen malý si dává 
malé cíle .
 TN: To jsi řekl krásně. Ještě bychom rádi 
popřáli našim orelským jubilantům paní Mifkové a 
panu Růžičkovi hodně štěstí, zdraví i božího požeh-
nání. 
     

Ludmila Koukalová
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LT Lovětín 2020
Pět táborových otázek a odpovědí z pohledu táborníků

 Každým rokem se zde ocitá článek o tá-
boře z pohledu autora. Jak na něj ale nahlíží více 
účastníků?
 Celkově jsem si připravila pět otázek na 
tři táborníky. A jak to tedy vidí oni?

Otázka první: Co jste si mysleli o tématu (Vikin-
gové) a jak se vám zamlouvalo?
 Klárka: Téma se mi líbilo. Přišlo mi v ur-
čitých věcech velice originální a zajímavé. Zaujala 
mě i celotáborová hra.
 Michal: Téma se mi moc líbilo, bylo to 
něco, co tu ještě nebylo. Hrozně jsem si to užil.
 Marek: Bylo dobré, líbilo se mi.

Jaká hra se vám nejvíce líbila?
 Klárka: Hry mě bavily všechny. Nedoká-
žu posoudit, která byla nejlepší .
 Michal: Petrovi Angličani a Skoti a Pav-
lovi pašeráci.
 Marek: Hra od Pavky: pašeráci.

Nezapomenutelný zážitek?
 Klárka: Nezapomenutelných zážitků 
mám více, ale hlavně tyto dva: První, když byla 
hra v obrovském dešti a skoro všichni jsme šli bosí a 
zpívali na celý Lovětín a ještě dál. Taky jsem spadla 

společně s některými do kravských výtrusů, což je 
opravdu nezapomenutelný zážitek . A druhý je 
ten, když jsme hráli macháčka a já bohužel prohrá-
la a musela si na obličej patlat bláto .
 Michal: Hra, při které jsme všichni zmok-
li a zároveň zpívali táborovou hymnu, když jsme 
procházeli Lovětínem.
 Marek: Poradna u Karla a Johanky, když 
četli otázku o radiaci a myši pod stanem.

Myslíte si, že nás tábor ,,spojuje“?
Klárka: Ano.
Michal: Určitě ano.
Marek: Ano, povídáme si mezi sebou a vznikají 
nová přátelství.

Vy, co ještě můžete jet, těšíte se na další tábor?
 Klárka: Bohužel jedu příští rok naposle-
dy, ale i tak se už nemůžu dočkat (jen škoda, že už 
bude poslední ).
 Marek: Ano, sice už tam nebudou lidé, co 
ten minulý tábor, ale i tak je tam plno lidí, se který-
mi se dá bavit.

 Děkuji všem za rozhovor .

Anna Dolská
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Poděkování
 Chtěla bych i takto poděkovat všem, 
kdo připravovali letošní letní tábory. Vím, že je to 
stojí hodně úsilí, času a sil. 
 Vážím si všech, kdo věnují nezištně to-
lik energie na přípravu programu pro ostatní, mís-
to toho, aby svůj volný čas využili pro své zájmy 
nebo např. na brigádu k vylepšení svého konta. 
 Rodinné zastoupení jsme měli jen na 
mladším táboře, starší úplně unikl mé pozornosti. 
Proto hlavně týmu ze Zlatomlýna děkuju za prima 
deset dní pro děti. I od ostatních účastníků vím, 

že jim tam bylo dobře, hra stíhala hru, jídlo bylo 
mňamkózní, mnozí se mnohé naučili (třeba za-
vazovat tkaničky), a že příště pojedou rozhodně 
znova. Společný čas si užili, i když v tu dobu pršelo 
víc, než se na tábor hodí. 
 Vedoucím přeju, ať neztratí nadšení a 
odvahu dělat něco pro druhé jen tak, pro radost. 

Ludmila Koukalová
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Cesta za dobrodružstvím 
aneb Mává, mává nám všem ztracená zem 

 Naše letošní „Cesta za dobrodružstvím“ 
začala 14. července odpoledne na „Opatovském 
letišti“, kde na cestující čekala posádka složená  
z: kapitánky, palubní zdravotnice, letušek, stevar-
da a Security týmu. Po odbavení všech cestujících 
jsme se rozloučili s rodiči, zamávali jim a vzlétli 
vstříc naší první destinaci - Hawaii. 
 Po přistání a přivítání v rozsáhlém 
prázdninovém rezortu a seznámení s ním i s per-
sonálem se hosté vydali do hotelového lunaparku, 
kde si vyzkoušeli rozmanité aktivity. Poté následo-
vala vydatná zahajovací večeře a po ní už jenom 
odebrání se ke spánku do svých pokojů.
 Druhý den dopoledne naši hosté prošli 
galerií, ve které viděli mnohé světové pamětihod-

nosti a zajímavosti, a na konci galerie si vybrali, 
kam by chtěli letět dále. Po chvíli domlouvání a 
hlasování se shodli na Paříži. V resortu ještě poo-
bědvali a dali si krátkou siestu, aby načerpali síly 
na další cestu, a poté už hurá zase na letiště, odba-
vit se a nasednout připraveni na palubu. 

 Cesta z Hawaie do Paříže nejprve probí-
hala hladce, ale pak se objevily technické problé-
my na letadle… Kapitánka se snažila celou situaci 
vyřešit a letět dále… Technické problémy byly ale 
natolik velké, že nakonec nezbývalo než zavelet  
k urychlenému opuštění letadla… Posádka rozda-
la každému padák a cestující stihli vyskočit dříve, 
než letadlo ztroskotalo. Jako zázrakem se podařilo 
všem bez potíží dopadnout na zem a shromáždit 
se. Ale z cestujících, na cestě z luxusního rezortu 
do Paříže, se rázem stali TROSEČNÍCI.
 Tu se objevily otázky… Kam jsme to 
vlastně dopadli? Co s námi bude? Kde je zbytek 
posádky, kapitánka, zdravotnice a kuchařka? Naši 
odvážní trosečníci se ale ničeho nezalekli a vydali 

se prozkoumávat terén 
a hledat zbylé členy. Bě-
hem dlouhé a náročné 
cesty se jim podařilo 
nakonec najít všechny 
vedoucí a dokonce i 
trosky letadla se zavaza-
dly, věcmi na postavení 
přístřešků a dokonce 
i jídlem. Po postavení 
přístřešků a občerstvení 
se nachystali po vyčer-
pávajícím dni ke spánku 
do svých provizorních 
domovů, i když s oba-
vou, co přinese následu-
jící den…
 Ráno moudřej-
ší večera… Další den 
ráno přišel náš vrchní 
vyzvědač a vyjednávač  
s výbornou zprávou. Bě-

hem noci prozkoumal místo dopadu, zjistil, že se 
jedná o ostrov, ale důležitější bylo, že objevil do-
morodce, se kterými vyjednal výměnu jednoho  
z jejich obydlí za ohnivou vodu. Takže naše situace 
se náhle zdála alespoň o trochu růžovější. Začali 
jsme prozkoumávat ostrov a hledat jídlo, což se 
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nakonec podařilo… Neočekávané neštěstí, které 
nás postihlo, nás donutilo se připravit na to, co by 
nás mohlo na ostrově potkat, takže jsme všichni 
prošli kurzem první pomoci.
 Kdo je připraven, není překvapen…  
V noci nás napadli domorodci, kterým došlo, 
že výměna obydlí za ohnivou vodu není pro ně 
zrovna moc výhodná. Sebrali nám jídlo a odvlekli  
s sebou kuchařku a zdravotnici. Zdravotnice Evča 
dokázala utéct a během dopoledne se vrátila do 
tábora. Ale kuchařka Hanča nikde…  Zjistili jsme, 
že ostatní vedoucí jsou bez kuchařky lehce ztra-
cení a nedokáží se domluvit, jak a co připravit 
k jídlu, takže se vaření chopily děti a každý tým 
uvařil výborný bramborový guláš. Ale co budeme 
jíst dál? Naštěstí náš vyzvědač věděl, kde domo-
rodci sídlí, takže se všechny týmy vydaly zachránit 
Hanču. V táboře domorodců ale Hanču nenašly, 
zato tam našly tři zraněné zajatce, kterým poskytly 
první pomoc a dovedly je k nám do tábora, kde 
je čekalo velké překvapení, protože Hanče se taky 
nakonec podařilo od domorodců utéct, což byl 
důvod, proč ji tam nenašly.
 Další dny už plynuly tak nějak klidně… 
Objevovali jsme postupně ostrov pomocí kousků 
mapy, které týmy získávaly za body z her, a taky 
jsme se nakonec spřátelili s domorodci. Jedna věc 
nás ale pořád tížila… Jak se dostaneme zpátky na 
Hawaii? Jak jsme později zjistili, v tuto chvíli nám 
pomohlo nově navázané přátelství s domorodci. 
Domorodci totiž měli ještě většího „nepřítele“ než 
nás - pašeráky, kteří jim ukrad-
li poklad a velmi je utlačovali. 
Vydali jsme se společně s nimi  
(s domorodci :D ) najít doupě pa-
šeráků a získat jejich poklad zpát-
ky. To se nám podařilo, protože 
pašeráci se chystali opustit ostrov 
a přesunout se jinam, čímž ztrati-
li na opatrnosti. Jako bonus jsme 
cestou zpátky s pomocí domo-
rodců našli indicie k vzácnému 
artefaktu, který oba znepřátelené 
tábory už dlouho hledaly. Bohužel 
naše „vítězství“ nezůstalo bez od-
platy pašeráků, kteří nám ukradli 
vlajku. Dali jsme hlavy dohro-
mady, vytvořili plán a vydali se 
vyjednávat. Vyjednávání skončilo 
úspěchem… Pašerákům jsme dali 

artefakt a oni nám vrátili vlajku a dokonce nám i 
slíbili, že nás odvezou zpátky na Hawaii, která byla 
blíž, než jsme si mysleli… 
 Pašeráci svůj slib další den splnili a my 
jsme se konečně dostali na Hawaii, kde se nám 
dostalo speciálního přivítání a kde byly jednotlivé 
týmy vyznamenány za to, jak úžasně se jim poda-
řilo vyrovnat s nesnázemi a bojovat za to, aby se 
vrátily zpátky. Pak už nás čekala jenom slavnostní 
večeře, poslední večer a noc v resortu a ráno už 
jenom balení zavazadel, nasednutí do letadla, ten-
tokrát bezproblémový let na „Opatovské letiště“, 
hladké přistání a nakonec už jenom rozběhnutí se 
za rodiči…
 Tímto se má (trochu delší, rozvláčnější, 
ale snad ještě pořád srozumitelná) táborová re-
portáž chýlí ke konci a nastává čas díků…
 Nejprve bych chtěla poděkovat vedou-
cím, kteří se mnou do organizace tábora šli a vě-
novali tomu čas a energii. Potom bych chtěla po-
děkovat rodičům dětí, že se nebáli nám své děti 
na 10 dní svěřit, a samotným dětem, protože vidět 
jejich nadšení z programu, her atd. je krásné a je 
to vlastně to, proč tábory děláme. Chtěla bych také 
poděkovat Kubalům za půjčení chaty, vhodnější 
prostor bychom jen těžko hledali. A také děkuji 
orlům za to, že můžeme být pod jejich křídly a že 
nás podporují a pomáhají nám. 

Maruška Kaňkovská 
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Tatranský nosič
 Kdo mě zná, ví, že mám velkou zálibu 
v různých denících. A vzhledem k tomu, kolik mi 
je, už jich mám opravdu hodně. Mám deníky - di-
áře, bez těch se neobejdu, zapisuju, co se dá. Pro-
stě všechno. Hlavně to, abych něco nezapomněla.  
S přibývajícím věkem jsou větší a tlustší a popsa-
nější. Pak mám deníky myšlenkové plné různých 
básniček, veršů, citátů a strašně vážných hlubo-
kých věcí. Mám i různé deníky - památníky, tam 
sbírám většinou vzkazy nebo obrázky od někoho 
jiného. Pak mám deníky - cestovatelské, ty nejzá-
bavnější jsou datovány až do mých pubertálních 
let, a to se opravdu bavím, když si to někdy pro-

hlížím a čtu. No je toho opravdu hodně… Ani 
nevím, kdy jsem vlastně „deníkovat“ začala. Zřej-
mě někdy v dětství. A po všech těch neúspěšných 
pokusech mít povinný čtenářský deník jsem si 
začala psát svůj první deník princezny, a tak začal 
můj vlastní deníkovo - papírový svět. Asi bez toho 
nemohu žít. Některé deníky jsem ztratila, některé 
darovala a většinu z nich schovala. A pak…
 Mám ještě jedny deníky. Říkám jim 
„zvracící“. Je to takový ten deník, kam někdo píše 
všechna svá „trápeníčka“. Někdy ale i velký trápe-
ní, hnus a bordel vlastní duše, no… prostě zvratky. 
Tady je to trochu problém. Co s nimi? Většinou 
se to nedá číst a už vůbec ne schovat nebo daro-
vat. Je to opravdu odporný. Někdy se to nedá ani 
vyluštit. Prostě je nečtu. Proč je píšu? Protože mi 
to vždycky pomůže, když to můžu někam napsat, 
ale čas od času je potřeba se jich nějak zbavit. Jak? 
Mohla bych to třeba přinést ke zpovědi? Ne to číst 
ale při modlitbě třeba roztrhat nebo spálit? Ne, to 
by asi nešlo… Tak nějak se mi to poslední dobou 
nahromadilo. Kam s tím? 
 Kdo mě zná, ví, že mám velkou zálibu 
v horách. A vzhledem k tomu, kolik mi je, jsem 
jich zase tolik neviděla. Většinou kňourám a pře-
mlouvám milé lidi kolem sebe, aby se mnou do 
hor někdo vyrazil. Neboť nevlastním orientač-
ní smysl a bojím se být sama. Vlastně se do hor 
strašně bojím, kvůli tomu, že bych se ztratila a pak 
zahynula nějakou tou tragickou smrtí. Letos jsem 
už nemohla vydržet sama se sebou, a tak jsem si 
řekla, že nebudu kňourat a prosit všechny kolem 
sebe, nebudu se bát a budu sama se sebou… Tro-
chu nelogické, že? Ale já si koupila svou první 
mapu. Potom jsem nakoupila nesmyslně obrovské 
hromady jídla a vše s velkým spacákem a karimat-
kou a oblečením na severní pól sbalila do batohu. 
K tomu všemu jsem si přibalila ještě knihu na čte-
ní, nový cestovatelský deník a pak své „zvracící“ 
deníky. Vím, je to nesmysl tahat takovou tíhu na 
zádech po horách, ale já to sbalila a vyrazila na 
týden směr Vysoké Tatry. 
 Jaké to bylo? Bylo to těžký! Bolelo mě 
všechno, četla jsem stránky „zvracících“ deníků a 
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plakala jsem slzy! Pak to bylo strašně těžký! Bolelo 
mě ještě něco navíc, trhala jsem stránky „blicích“ 
deníků a brečela jsem slzy. Pak to bylo strašně 
strašný! Bála jsem se o život, zahrabávala jsem 
zničené stránky z těch „odporných“ deníků v té 
krásné přírodě a řvala jsem slzy.  A pak… to bylo 
strašně krásný! 
 Nejdříve jsem měla pocit, že mě hory 
nechtějí a že tam vůbec nemám co dělat a že tam 
nepatřím a že to nezvládnu, ale potom se mě ty 
hory ujaly a připravily mi týden tak silných zážit-
ků, na které nikdy nezapomenu. 
 Samozřejmě bylo všechno úplně jinak, 
než jsem si představovala. Samozřejmě, že mě 
překvapily situace, na které jsem nebyla připra-
vená. Samozřejmě jsem nepotřebovala tolik věcí 
táhnout na zádech, a to, co jsem potřebovala, jsem 
s sebou neměla. Nejdřív jsem byla vážná a mysle-
la jsem si o sobě, jaká jsem horská holka – borka 
největší, zkušená a sebevědomá. Nakonec jsem se 
musela smát sama sobě, jaký jsem zelenáč. Nejdřív 
jsem hledala odpovědi na své otázky. Nakonec 
jsem pochopila, že odpovědi na to, co chci vědět, 
dostat nemusím, ale došlo mi něco úplně jiného a 
důležitějšího, že i když jsem úplně, úplně ztracená 
a sama, tak na to nejsem sama, že mě Bůh v tom 
samotnou nenechá. Nikdy mě v tom nenechá.
  Je to totiž takový „Tatranský nosič“. 
Vždy Ho potkáš na cestě. Pokud Ho chceš najít a 
vyrazíš Ho hledat. Nese něco neskutečně těžkého 
pro nás všechny, za nás všechny a On to unese.  
Můžeš se s ním dát do řeči a On se vyzná. Ví kudy, 
ví kam ne, ví proč ne teď. Chodí po stejné cestě 
jako my všichni. Ale má ji nekonečně mnoho-
krát prošlapanou. V krizových situacích neváhá a 
zachraňuje životy. Ví, co hrozí, ví, co je důležité, 
ví, co je krásné. Chodí touto cestou stále dokola.  
Nese zásoby pro tebe, pro nás, pro všechny. Někdy 
mlčí, jen tu je. Je to člověk jako ty, ale… na zádech 
má něco neskutečného. Nechápeš to, jak to může 
unést. Je to prostě „Borec“! Cítíš Ho tak jistě na té 
cestě s tebou jako nikdy. Nikdy ne tak samozřejmě 
jako tady v horách. 
 Potkala jsem mnohokrát kluky, spíš 
chlapy - tatranský nosiče. Kdo byl v Tatrách, ví, 
že tam jsou. Vždy, když jsem je viděla, připomně-
lo mi to obraz toho, že takhle podobně to s námi 
šlape životem Bůh. Myslela jsem, že já sama nesu 
opravdu hodně těžký věci na zádech, ale vždy 

jsem zůstala s pusou dokořán nad tou váhou, co 
nesli oni. Je to prostě nepoměr.  
 „Môžem ťa poprosit? Nabrala by si mi 
trochu vody z potoka na pití?“ oslovil mě jeden  
z nich. 
 Popíšu tu scénu asi takto: Svůj směšně 
malý ultralehký batůžek odhazuji okamžitě ze zad. 
Běžím ladným krokem k nosiči, vůbec NIC mě 
přitom najednou nebolí…s úsměvem odpovím: 
 „Samozrejme,“ beru si z jeho rukou 
prázdnou „petku“, běžím k potoku, nabírám prů-
zračnou vodu a podávám mu ji. Je zpocený! Je 
vděčný! Pohled z očí do očí - trochu to zajiskří. 
Krása!  A pak se napije z orosené lahve a jen řekne:
„Ďakujem Ti!“ 
 Rozplývám se blahem. Připadám si jak 
Ráchel u studny, jen ta rekvizita nebyl džbán ale 
bohužel plast.
 No nevadí. Nechám své fantazírování a 
pokračuji dál. Na Chatu pod Rysmi je to ještě kus 
cesty. Když se tam konečně doplazím, čeká na mě 
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neskutečně krásná horská chata. Vyžádala jsem 
si jejich deník, sice ho nemohli najít, ale nakonec 
jsem je tak dlouho otravovala, až ho někde vyhra-
bali (Chápete to? Oni vůbec nerozumí tomu, jak 
jsou deníky důležité!). 
 Napsala jsem jim tam toto:  
 „Celý týden chodím po horách a spím na 
různých horských chatách. Tahle je ale nejkrásnější! 
Takhle to, přátelé, bude vypadat v nebi!“
 Ano, mají to tam napsané a ano, takhle 
si opravdu představuji nebe: Po výšlapu na Rysy, 
kde byl opravdu neuvěřitelně překrásný výhled, 
teď unavená sedím za pecí v roztomilé a útulné 
chatě ve dvoutisících metrech a při praskání dřeva 
pojídám výbornou horskou polívku. Vůbec ne-
chápu, proč jsem zbytečně táhla všechno to jídlo a 
spacák s karimatkou a spoustu nedůležitých pito-
mostí. Vše potřebné vytáhl až do horských výšin 
pro své hosty tatranský nosič, který se nyní usmí-
vá, a protože je zároveň i údržbář, správce, kuchař 
i číšník, přinese mi ještě vynikající čaj. Objedná-
vám si „raňajky“ a venku se čerti žení, déšť s krou-
pami mlátí do oken, ale zde je prostě bezpečně a 
božsky.
 Rozbalila jsem si své psaní, už toho moc 
nezbývá, dopíšu na poslední stránku, co chci říci. 
Dopíšu dopis Bohu. Byl „dlouhej jak tejden“, pro-
tože jsem ukecaná a malá chvilka ve zpovědnici 
na klekátku mi prostě nestačí. Když jsem dopsala, 
zjistila jsem, že uběhly asi tak 4 hodiny a setmělo 
se. Jsem spokojená.  Zítra ráno ten dopis nechám 
také v horách. Věřím, že Bůh umí číst, že pro ten-
tokrát pochopil tenhle můj způsob zpovědi a od-

pustil mi, když jsem Ho o to v modlitbě žádala. 
Cítím opravdový klid a taky štěstí. 
 Potom si ještě do noci povídám s ostat-
ními lidmi a s nosiči. Moc nás tu není. Za celý 
týden na ostatních chatách jsem toho moc ne-
namluvila, ale při mihotavém teplém světle pe-
trolejových lamp je příjemné smát se a vyprávět 
si tento poslední večer s lidmi. O čem? O životě  
v údolí i v horách, o nošení, a o tom kolik kdo má 
naloženo, o tom, co není potřeba vláčet životem 
na svých bedrech, o cestách a o Bohu. Byl to krás-
ný večer. Nakonec zhasla petrolejka. A mě se spalo 
s pohádkovo - himalájským pocitem v těch dvou-
tisícovkách tuto poslední noc nádherně!
 Nikdy po žádné zpovědi za celý život mi 
nebylo tak krásně a lehko, jako když jsem poslední 
den scházela z hor. Nikdy na ten pocit nezapome-
nu. Cítila jsem se nepopsatelně lehce. Můj batoh 
byl poloviční a já se smála. Hory mi mávaly. Vím, 
že mě Bůh slyšel a byl se mnou a že hory a On jako 
ten největší a nejlepší Tatranský nosič si s mým 
papírovým trápením poradí. Je proti tomu lidské-
mu smetí tak velký a mocný a silný a tolik …tolik 
milosrdný. 
 Ještě malá poznámka:
 Pokud jste nikdy nebyli v Tatrách a 
chcete vidět, jak takový nosič vypadá, doporučuji 
film Sloboda pod nákladom. Je to krásný doku-
ment o Tatrách a o nošení.

Markéta Kartáková
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Dotek nebe
 Letošní dovolenou jsme se rozhodli 
strávit opět na horách a tentokrát padla volba na 
Jeseníky. Bylo to fajn, jela nás docela početná tlu-
pa, s tím, že někteří přijeli jen na pár dní, a někteří 
bydleli společně se svými bicykly u konkurence 
- ve vedlejším baráku. A tak jsme se během toho 
týdne na různých místech společně potkávali a zá-
roveň i míjeli. Celistvost naší skupiny se zkrátka 
den ode dne kreativně proměňovala .
 V pátek, den před naším odjezdem 
domů, začaly hory zkrápět dešťové kapky… Hned 
z rána  jsme tedy vzali úprkem návštěvu lesního 
baru nad obcí Horní Lipová. (Slušnej kopec, ale na-
prosto skvělej projekt! Turisté zde mají k dispozici 
široký  výběr nápojů, které chladí studená prame-
nitá voda, lze si zde také uvařit kafe, čaj, čokoládu 
nebo třeba opéct buřta. Samozřejmostí je i čerstvý 
chléb, hořčice, mléko do kávy, cukr, ubrousky. Bý-
valy tam i vyhlášené kremrole z nedaleké cukrár-
ny v Branné, ale letos je bohužel neměli… Ote-
vřeno mají 24 hod. denně a k placení zde slouží 
pokladnička umístěná na dřevěném sloupu. Není 
tam vůbec žádný personál, záleží tedy na pocti-

vosti příchozích, zda za svoji konzumaci zaplatí.) 
Poprvé jsme lesní bar objevili a navštívili před pěti 
lety a docela nás překvapilo, že funguje  i nadále -  
z čehož vlastně vyplývá, že to s námi Čechy není  
s tou poctivostí zas až tak zlé!!! 
 Po občerstvení jsme doslova seběhli 
kopec dolů, protože nám nad hlavami začaly lítat 
hromy, blesky a my nechtěli zmoknout. Jeli jsme 
se proto schovat do jeskyní Na Pomezí, po jejichž 
prohlídce se parádně vyčasilo. Na programu byla 
dále návštěva nějaké dobré kavárny a nákup ve 
městě JESENÍK. 
 A teď, tady v tom našem „farním plát-
ku“, udělám pořádnou reklamu naprosto skvě-
lému podniku - ZDRAVÉ KAVÁRNĚ&VINO-
NOTÉCE JESENÍK. Z náměstí nás k ní přivedly 
úžasné, graficky velmi povedené velké cedule, a ta 
káva i prostředí byly skutečně výjimečné. A jeli-
kož si velmi ráda povídám s lidmi, dala jsem se do 
řeči i se samotnými majiteli… Byli to velmi milí, 
vstřícní a příjemní lidé… Dostalo se i na našeho 
bývalého pana faráře Tomáše, na Bořetice, i na to, 
že jsme věřící. Pan kavárník (jméno teda nevím) 
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nám začal vyprávět o jediné české stigmatičce 
Anně Bohuslavě Tomanové, o jejím hrobě, který 
je nedaleko a u kterého se dějí i zázračná uzdrave-
ní. Zmínil se také i o kostele v Neratově, který prý 
také stojí za to navštívit. 
 Z kavárny jsem vyšla obohacena nejen 
chutí exkluzivní ledové kávy gigantických rozmě-
rů, ale i plna dojmů a podnětů z našeho povídá-
ní… Hned jsem začala „googlit“ (hledat na inter-
netu), protože doposud jsem o české stigmatičce 
skutečně neslyšela. Nevím, co se to se mnou dělo, 
ale měla jsem nutkavou potřebu její hrob najít a 
pomodlit se u něj. Nakonec se nám to povedlo a 
u hrobu Anny Bohuslavy jsem stála (a stěží i po-
klekla na obě kolena) nejen já, ale překvapivě také 
moji kamarádi. Žádné zázračné  uzdravení  u mě 
ale zatím nenastalo…
 Po hřbitově byl další plánovanou za-
stávkou při naší zpáteční cestě domů výše zmi-
ňovaný NERATOV v Orlických horách. Dočetla 
jsem se, že od 60. let 17. století se zde  šířila pověst 
poutního místa. Kostel Panny Marie Nanebevza-
té  v roce 1945 po zásahu střely z pancéřové pěsti 
Rudé  armády vyhořel, požár roztavil hodinový 
stroj i zvon. Interiér byl uchráněn silnými cihlo-
vými klenbami. Místní obyvatelé poté projevili 
snahu kostel opravit, ale průběh prací se potýkal 
s nepřízní komunistického režimu. V srpnu 1946 
byl také  dokončen odsun německých obyvatel 
Neratova, se kterými odchází i poslední neratov-
ský farář. V roce 1950  zazněl první návrh na de-
molici kostela. Opuštěný a nechráněný objekt byl 
devastován, interiér ničen a rozkrádán. Z inicia-
tivy rokytnického faráře byla část střechy zakryta 
šindelem a snaha pana faráře byla „odměněna“ 
trestním stíháním a zákazem duchovní činnosti. 
Veškeré práce na kostele byly zastaveny, přívaly 
sněhu a deště promáčely klenbu kostela a ta se  
v roce 1957 zřítila. Z majestátného objektu zůstaly 
pouze obvodové zdi, ze kterých vyrůstaly náletové 
stromy a keře. V roce 1973 byl vydán demoliční 
výměr. Přidělené peníze byly vyčerpány na roze-
brání a přemístění památkově chráněného roko-
kového schodiště. Demolice se tedy neuskutečni-
la. Po roce 1989 se objevuje tajně vysvěcený kněz  
P. Josef Suchár, který začal plnit svůj slib, že kostel 
zachrání a s ním i tradici poutního místa. Tolik 
něco málo o historii…
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 Do Neratova jsme přijeli (aniž bychom 
to tušili) právě v době poutních slavností. Všude 
se to hemžilo lidmi. A protože se blížilo poled-
ne, tedy čas oběda, zašli jsme do NERATOVSKÉ 
HOSPODY na poctivou kačenu s knedlíkem, ří-
zek s bramborovým salátem či tradiční smažák. 
Obsluhujícího personálu byl plný lokál, takže to 
šlo jak na běžícím páse. Ještě mě před hospodou 
zaujaly dvě staré, dlouhé, vyřazené kostelní la-
vice, které sloužily jako lavičky pro znavené po- 
cestné. 
 Po obědě jsme začali stoupat k pout-
nímu kostelu. Ve stejnou dobu tam doputovalo i 
neratovské procesí. 
 Bylo jiné, jako i celý Neratov je jiný…
 Z téměř zaniklé obce (v roce 1989 v ní 
žili jen dva stálí obyvatelé) se díky panu farářovi 
Suchárovi a Sdružení Neratov stala vesnice plná 
života. Nezisková organice Sdružení Neratov po-
máhá lidem s postižením a spolu s nimi se podí-
lí na obnově poutního místa a na návratu života 
do kdysi vysídlené vesnice. Měla jsem dojem, že 
kolem mě je mnohem více handicapovaných než 
těch zdravých (a asi to tak i skutečně bude). Pra-
cují všude… V hospodě, v obchodě, na parkoviš-

ti… Mají tam chráněné bydlení, speciální školu a 
chráněné dílny všeho druhu, hospodu, poskytují  
ubytování… Naše muže naprosto fascinoval i je-
jich minipivovar, kde vaří exkluzivní pivo s ná-
zvem PROROK! 
 Ale zpět k poutnímu místu… 
Otevřenými dveřmi jsem vstoupila do CHRÁ-
MU…. Obrovský prostor… Mimořádně sil-
ný kontrast hrubé stavby, připomínající dobu, 
kdy byl  kostel v ruinách, na druhé straně jasný 
vpád SVĚTLA z velikánské prosklené střechy… 
UCHVACUJÍCÍ… Nad oltářem, v prostoru mezi 
nebem a zemí, se jakoby vznáší silueta Matky Boží 
neratovské, provázená andělskými křídly, která 
jsou tvořena drobnými  skleněnými vitrážemi… 
Naprosto dokonalé, úžasné, nepopsatelné, pro-
modlené… Jen jsem tam stála a po tvářích mi sté-
kaly slzy… BYL TO DOTEK NEBE…
 Veškerý popis dalšího interiéru neratov-
ského chrámu je lichý… Chce to skutečně osobní 
prožitek, byť chápu, že je to trochu z ruky. No, a 
nebýt kavárníků z Jeseníku, tak bych ani nevěděla, 
že nějaký Neratov vůbec existuje (tentokrát se mi 
ta moje ukecanost vyplatila!). 

Jad

JITTROHRY
 Dne 5. 9. 2020 se opět uskutečnily Jittro-
hry v Kněžicích. Celý den začal mší svatou, kde 
jsme zpívali a hráli na nástroje. Poté byl slavnostní 
průvod farností, které se zapojily. Bylo krásné po-
časí, ale farností nebylo tolik jako minulý rok… je 
to škoda.
 První hrou byly opět piškvorky, kte-
ré vyhrál Vojtěch Novák z naší farnosti. Násle-
doval čtyřboj - vrh koulí, hod oštěpem, skok do 
dálky a rychlý běh. Čtyřboj také pro naši farnost 
nedopadl zle, získali jsme druhé a třetí místo. Já  
s Aničkou Dolskou jsme hrály kuličky, ve kterých 
jsme se umístily na druhém místě. Ještě společně 
s Mončou Bambulovou jsme obsadily první místo 
v petangue. 
 Také nesmím zapomenout na výbor-
nou klobásu, kterou by si určitě všichni dali rádi  
znovu . 

 Naše celkové hodnocení bylo oprav-
du dobré, protože jsme získali 1. místo ze všech 
farností a pohár připutoval opět k nám do Třeště. 
Dostali jsme za odměnu opravdu hodně výbor-
ných koláčů.
 Jittrohry se mi opět moc líbily a těším se 
na další rok  (snad přijede víc farností).

Klárka Zažímalová



Věžník 113/202022

Kalendář

27.9. První svaté přijímání dětí

1.10. rekolekce kněží v Třešti

1.11. Slavnost všech svatých – mše svaté jako  
 v neděli
 15:00 dušičková pobožnost na hřbitově

2.11. Památka všech věrných zemřelých
 16:00   Růžená
 18:00    Třešť (sv. Kateřina)

8.11. poutní slavnost sv. Martina v Třešti –  
 8:00, 10:00

17.11. svatomartinský turnaj ve floorbale 
 v Třešti

Ze života farnosti
Křty

Třešť: Šárka Marie Bambulová

Pohřby

Třešť: Olga Jakubcová
 Marie Tůmová

Růžená: Václav Tománek

Svatby

Třešť: Zdeněk Mareš a Petra Marečková
 Filip Bouček a Kristýna Doskočilová
 Patrik Obrdlík a Sabina Křížová
 Jiří Vondrák a Marta Mrázková

Růžená: Jiří Kašpárek a Markéta Fousová
 (v kapli v Třeštici): 
 Marek Gergely a Kamila Marečková
 Michal Vlček a Lucie Nahodilová
 Štěpán Tomš a Monika Čurdová

PULS slaví třetí narozeniny
 Koncem září fond PULS slaví své třetí 
narozeniny. Při této příležitosti bych se rád podělil 
o radostnou skutečnost, že již zhruba každý desátý 
návštěvník nedělních bohoslužeb v naší diecézi je 
také donátorem. Zároveň bych chtěl poděkovat za 
veškerou Vaši podporu.  Dary donátorů v loňském 
roce přesáhly deset miliónů korun. Mám také ra-
dost z toho, že během koronavirové pandemie jste 
PULSu zachovali přízeň a že i navzdory nepříz-
nivým okolnostem se naše velká rodina malých 
dárců nadále rozrůstala. Věřím, že  brzo přivítáme 
šestitisícího donátora.  
 Donátorství je totiž výraznou pomocí 
pro farnost, protože dary donátorů pomáhají sní-
žit příspěvek (cca 40 Kč měsíčně za dospělého far-
níka), kterým se  farnosti podílí na zajištění mezd 
kněží v naší diecézi.  V některých farnostech dary 
donátorů dokonce tento podíl již zcela pokryjí. 

Od letošního roku již nebude vyhlašována sbír-
ka na účely PULSu.  Využijme této příležitosti  
k tomu, abychom se naučili  darovat i jinou for-
mou (např. převodním příkazem, inkasem – 
SIPO).  Nejedná se jen o změnu technickou, ale  
o změnu zažitých zvyklostí. 
 Zkusme udělat krok od „příležitostného 
darování na nějaký účel“ k rozhodnutí pro „pravi-
delný dar“. A to vyžaduje změnu našeho smýšlení. 
A právě k této změně smýšlení vás chci pozvat. 
Věřím, že se to postupně bude dařit a osvojíme 
si dárcovskou mentalitu, se kterou se setkáváme  
u křesťanů v jiných evropských zemích.
 

Mgr. Pavel Kafka
správce fondu PULS
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Farní den a oslava 50 let kněžství 
otce biskupa Františka Radkovského 
28. 6. 2020
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velká RODINA malých DÁRCŮ

PODPOŘIT

Milí přátelé,

děkujeme vám 
všem, kdo jste 
přijali pozvání do 
s t á l e  ro s t o u c í 
v e l k é  r o d i n y 
m a l ý c h  d á r c ů 

fondu PULS. Děkujeme za vaši štěd-
rost, se kterou přispíváte na mzdy 
kněží a také na zajištění nutných 
služeb pro farnos�. Vyjadřujete �m, 
že se cí�te být součás� své diecéze. 
Hodnota vašich darů nespočívá 
v jejich výši, ale je především proje-
vem vaší spoluodpovědnos� za její 
budoucnost.  

P. Mgr. Pavel Kaa
správce fondu

Procento donátorů
z návštěvníků bohoslužeb

děkanství procenta

Mikulov 21,8 % 

Blansko 14,3 % 

Břeclav 14,3 % 

Hustopeče 13,8 % 

Slavkov 12,9 % 

Rosice 10,2 % 

Modřice 9,6 % 

Boskovice 9,6 %

Hodonín 9,1 % 

Brno 8,7 % 

Mor. Krumlov 8,2 %

Znojmo 6,9 %

Třebíč 6,4 %

Vel. Meziříčí 5,9 %

Žďár n. Sázavou 5,6 %

Tišnov 5,6 %

Jihlava 5,4 %

Vranov 5,2 %

Telč 3,5 %

Mor. Budějovice 2,5 %

Jak vaše dary v diecézi pomáhají

326 451 1403

2 124
dětí 

u prvního 
svatého
přjiímání

827
biřmování

1 284
svatebních

obřadů

4 524
pohřebních
rozloučení4 445

křtů 13 279
dětí a mládeže
v náboženství

kněží farností kostelů


