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Milí přátelé,
pár měsíců již zase uplynulo a před vámi se ocitá již druhé letošní
vydání ERA infa.
Vím, že už se nemůžete dočkat, až se začtete do vyprávění o uplynulých akcích. Vrátíme se společně až do května na teen víkend, dýchne na nás prázdninová atmosféra dětského tábora a meetingu a také
se podíváme za oponu akcí nedávno proběhnutých.

Přeji vám příjemné čtení a krásné prožití Vánoc!

Radka Musilová

Teen víkend
Ve dnech 1. – 3. 5. proběhl na faře v Křivsoudově teen víkend na motivy Pána
Prstenů. Jako vždy byly na programu všelijaké zábavné soutěže, hry a další zajímavé věci. S boží pomocí jsme se setkali
s Gandalfem a jeho pomocníky, překonali
všechny nástrahy matky přírody, porazili
skřety a nakonec si opekli výtečné buřtíky.
Takže celkově vzato, stoprocentně
úspěšný víkend. Doufám, že si to všichni
užili stejně dobře jako já. Fotky si můžete
prohlédnout v galerii. A milé děti, jestli
vás to zaujalo, tak se určitě přihlaste na letní tábor, to bude teprve něco.
Vojta Klepetko
Bylo to moc hezké a dobrodružné, nejvíc se mi líbila bitva proti skřetům.
Určitě se těším na další akci.
Pavel Prokůpek

Tábor
Následují tři zprávy o celodenní akci z pohledu jednotlivých tajných služeb:
Dne 23. července jsme měli možnost zúčastnit se výletu bez vedoucích. Ráno
jsme se probudili a vylezli ze stanů překvapení, protože na zemi ležela zelená
hmota s velkým dopisem. V dopise stálo:
„POZOR! TÁBOR ZAMOŘEN, NUTNO EVAKUACE A NAJITÍ PROTILÁTKY. S SEBOU: PITÍ, POKRÝVKA HLAVY, PLÁŠTĚNKA, PEVNÉ BOTY, VYSÍLAČKA A NŮŽ.“
Ještě bylo napsáno, že další info se dozvíme u hospody jménem „U Zoufalce“.
Tam na zemi ležel dopis s jízdním řádem autobusu do Dačic a peníze na autobus.
Jenže když jsme nastoupili, tak Martin platil a zjistil, že nám chybí přibližně 48
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Kč. Naštěstí si Klára vzala peníze a půjčila nám. Pak jsme dorazili a v tom předešlém dopise bylo napsáno, že další info v telefonní budce. Nakonec jsme ji našli,
vešli dovnitř a hledali obálku, ale marně. Najednou zazvonil telefon a Káťa ho
vzala a někdo do telefonu říkal, že další nápovědu dostanem na nejkrásnějším
místě. Chvíli jsme se dohadovali o tom místě a potom telefon znovu zazvonil a že
prý nápověda je na nejvyšším místě. Tak jsme vyrazili do věže. Všichni už byli
trošku otrávení, že pořád nic. Ve věži jsme měli zaplacené tři vstupenky a tak, protože jsme to netušili, nás tam šlo hodně lidí a pak skoro všichni museli dolů. Marečkovi se udělalo špatně. Nahoře byla šifra, že se musí do kapličky v zámecké
zahradě. A tak jsme vyrazili směr kaplička. V parku jsme našli vzkaz, nemusíme
do kláštera na druhé straně města, tam jsme měli načerpat energii. A tak z kapličky
jsme vyrazili do kláštera, ale nejdřív jsme se podívali na mapu a osvěžili se u
fontánky (docela zábava).
Přešli jsme náměstí a vstoupili jsme do
kláštera. Tam jsme začali hledat nějakou zprávu, ale marně. Klárku napadlo,
že zazvoní, a tak zazvonila. Pak přišla
svatá sestra a povídá: „Sestra Klára je
prozatím pryč, ale brzy přijde. Mám
vám předat tohle a támhle v místnosti
jsou tašky pro vás.“ Všichni tam vběhli
a najednou se ozval výkřik: „Oběd!!!“
Vběhli jsme tam jako smyslů zbavení, sedli na schody a začali jsme hodovat. (Mimochodem k obědu byl salám, rohlíky, housky a pití – fakt dobrý!)
Pak přišla sestra Klára a oslovila nás, jestli s ní nechcem jít zvonit a my souhlasili.
Kostel byl úžasný, byly tam obrazy, krásné varhany a křížky. Za varhanami byl
provaz ke zvonům a sestra Klára začala zvonit, normálně se při tom modlí, ale
dnes si s námi povídala, odkud jsme a jak se jmenujeme. Také povídala, jestli si to
nechceme zkusit a Zuzka s Klárkou zkoušely a zjistily, že musí zvonit do rytmu,
jinak se zvony seknou. Zvonili jsme tři minuty a pak opět seběhli dolů.
Vyrazili jsme na vlakové nádraží. Jó, málem jsem zapomněla, že to, co nám dali
v klášteře, byl už zmíněný oběd, vysílačka a jízdenka na vlak. Zastávka nic moc.
Byla posprejovaná, rozbitá skla a celá špinavá. Hrůza oproti vlaku. Ten byl super!
Všechno digitální a pěkný. Sedačky pohodlné a záchod jedna báseň. Vše bylo na
čudlíky – splachování, zavírání, otevírání, zamykání, odemykání, umývadlo a
jinak jsme vyrazili do Slavonic. Cesta pěkná a příjemná. Dominik celou dobu ve
vlaku blbnul s dvířkama. Ještě jsem zapomněla, na zastávce velká Káťa stříkala
Dominikovi vlasy, protože mu trčely. Když jsme vystoupili, přišel průvodčí a dal
nám mapu. Ihned jsme vyrazili a mapu držela Káťa a nikomu ji nechtěla půjčit.
Tak ji malý Péťa Kátě vytrhl a Martin přišel na to, že nás vede špatně. Díky Martinovi jsme konečně vyrazili dobře. Došli jsme až k bunkrům a tam bylo napsáno:
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„Slavonice pod nejvyšší budovou. Museli jsme jít zpátky do Slavonic. Zuzka prozváněla Kuřáka, protože nám došlo pití.
Pak jsme vyrazili, protože Kuřák slíbil, že bude občerstvení. Vodu našel po cestě
Dominik v trávě, a tak Radka volala Zuzce, že máme pití. Museli jsme chvátat,
protože nás honil čas, u věže jsme měli být v 15:15 přesně. Nakonec se změnilo
místo a šli jsme do restaurace, kde jsme každý dostal limonádu a sušenky. Číšnice
nám poradila, že máme jít do podzemí. Tam jsme našli protilátku a potom jsme šli
do cukrárny, kde si skoro každý něco koupil. Pak jsme vyrazili na autobus. V té
obálce s protijedem byly ještě peníze na autobus. Dojeli jsme do Dačic a tam nám
Kuřák zavolal, že musíme do Českého Rudolce. Museli jsme nastoupit zpátky.
Malé děti už byly docela vyčerpané.
Na zastávce byla další voda a mapa
s cestou zpátky do tábora. Žlutá
tabulka vyznačovala cyklotrasu, podle
které jsme šli. Začalo hřmít a všichni
začali vytahovat pláštěnky. Některé
malé i velké děti se bály. Jenže pak se
objevila auta a vzala nás do tábora.
Jenže byla jen dvě a tak nás jelo
v první várce 11 z 23. Pak přijela
znovu a nabrala zbytek. Do tábora jsme
dojeli v největším slejváku. Všichni jsme měli hlad a tak jsme večeři jedli
s nadšením. Zbytků bylo málo. K večeři byla výborná sekaná.
Celý den byl zajímavý a docela i zábavný, ale nejvíc dobrodružný!
Vypracovala tajná služba MI–5
Ráno jsme se probudili a bylo krásné ráno. Krásné ráno nám však zkazil pohled na
zelenou hmotu, která byla v táboře. Nebyli tu vedoucí, ale pouze zelená hmota,
jídlo ke snídani a také velký papír, na kterém bylo napsané upozornění o zelené
hmotě. Bylo jasné, že musíme získat protilátku a rychle se evakuovat. Šli jsme
pěšky do Radlic a pak na autobusovou zastávku „U Zoufalce“.
Museli jsme počkat na autobus a mezitím nám Dominik ukazoval svůj mohutný
nůž s lupou, kterou nemohl vyndat. Nakonec jí vyndal a snažil se přes lupu upálit
mravence, ale nepovedlo se. Když jsme nastupovali do autobusu, tak jsme se
domluvili, že platit bude Martin. Martin řekl řidiči: „23x poloviční do Dačic.“ Řidič: „184 Kč“. Martin: „Já mám pouze 138 Kč.“ Řidič řekl: „A co já s tím?“
Klárka se zvedla a půjčila 50 Kč a tím to bylo vyřešené. Dojeli jsme do Dačic a
dostali jsme zprávu, že máme jít do telefonní budky. Z telefonní budky jsme se
dozvěděli, že máme jít na nejvyšší místo v Dačicích. Byla to rozhledna (vstup 10
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Kč). Museli jsme vystoupat až na vrchol a tam byla zašifrovaná zpráva. Ve zprávě
bylo, že máme jít do zámecké zahrady do kaple. Pak jsme měli jít na Klášter za
sestrami, kde bylo jídlo, jízdenka na vlak a vysílačka. Měli jsme jít na nádraží a
odjet do Slavonic.
Ve vlaku jsme zjistili, že je tam luxusní záchod (vše na čudlíky). Ve Slavonicích
jsme dostali od výpravčího zprávu a sprďana za to, že jsme přeběhli koleje. Šli
jsme podle mapy, kterou jsme dostali a měli hledat bunkr u parkoviště. Cesta byla
dlouhá a žíznivá, někteří agenti si pití tajně schovávali.
Když jsme došli na parkoviště, našli jsme šifru
s heslem. Šli jsme do otevřeného bunkru, kde byl
vzkaz pro nás. Na vzkazu bylo, že máme jít do restaurace Alfa. Tam nám dali občerstvení, které
bylo zasloužené a slíbené. Číšnice nám vzkázala
další plán cesty. Dovedlo nás to do podzemních
sklepů, kde jsme si museli obléknout hrozné oblečení. Šli jsme úzkými chodbami, které byly plné
vody, tam jsme našli protilátku na zelenou hmotu.
Našli jsme i další vzkaz. Měli jsme jet autobusem
do Dačic. V Dačicích jsme si mysleli, že pojedeme do Radlic, ale zavolali jsme Kuřákovi, co
máme dělat. Kuřák řekl: „ Nastupte do autobusu
směr Český Rudolec.“ V tu chvíli jsme si připadali jako blázni, protože jsme znovu nastoupili do
stejného autobusu.
Když jsme dojeli, měli jsme jít k další nejbližší zastávce, tam bylo občerstvení.
Byla tam mapa, že máme jít do tábora. Šli jsme do Markvarce a začínala se chýlit
bouřka. Volali jsme Kuřákovi, co máme dělat. Kuřák řekl, že na nás v Markvarci
čeká odvoz do tábora. Byla to pravda. Dorazili jsme do Markvarce, kde byl agent
Kšilt a agentka Martina. Ti nás odvezli do tábora. Někdo musel být i v kufru.
Všechno nakonec dobře dopadlo a výlet jsme si užili. Stejně ale platí pravidlo:
„Všude dobře, v táboře nejlíp“.
Vypracovala tajná služba BIS
Včera ráno kolem 8 hodin jsme se vzbudili a zjistili jsme, že náš tábor byl zamořen zelenou hmotou. Byla nutná evakuace, ale dříve než jsme odešli, tak jsme se
nasnídali. V 9:00 jsme vyrazili k hospodě U Zoufalce v Radlicích. Tam jsme čekali asi půl hodiny, než přijel autobus. Nastoupili jsme do autobusu a zjistilo se, že
máme o 50 Kč méně, než stojí autobus. Naštěstí s sebou Klára měla peníze. Asi
v půl jedenácté jsme přijeli do Dačic na autobusové nádraží. Tam jsme hledali teERA info_________________________________________________________5

lefonní budku u nádraží. Po chvilce nám kdosi zavolal, že máme najít nejkrásnější
výhled na město. Napadla nás dačická věž. Tam jsme vylezli, ale bohužel s sebou
nikdo neměl peníze, tak jsme na věž vylezli znovu s pěnezma a pak nám tam řekli,
že tři vstupy už máme zaplacený. Na obchůzce jsme našli šifru: „kaple v zámecké
zahradě“.
Šli jsme tedy do zámecké zahrady, kde jsme dlouhou dobu hledali kapli. Nakonec
jsme ji našli. Zvenku hezká, vevnitř rozpadlá. Zde byl ukryt nápis: „Energii načerpáte u sester Karmelitek“.
Tak jsme vyšli ze zámecké zahrady. Před zámkem jsme se hádali, na kterou stranu
máme jít. Po chvíli jsme se dohodli a šli správnou cestou. Všichni nadávali a říkali, že je to strašně daleko. Došli jsme ke klášteru. Dostali jsme tam vlakovou jízdenku do Slavonic + rohlíky, housky, salám a pití. Vlak nám jel 12:26.
Nastoupili jsme do vlaku a cestou za námi přišel průvodčí, označil nám jízdenku a
předal mapu Slavonic. Vystoupili jsme z vlaku a šli podle mapy na určené místo
„parkoviště u bunkru“. Tam byla směrovka do otevřeného bunkru, který byl jako
muzeum. Tam jsme našli lístek s nápisem „Slavonice, pod nejvyšší budovou“.
Nikdo nechtěl jít nazpátek kvůli strašné žízni. Zavolal nám Kuřák, že pití dostaneme ve Slavonicích. Tak všichni hnali. Po cestě jsme na poli našli lahve s pitím.
Napili jsme se a šli do Slavonic. Cestou se pozměnil jeden údaj. Měli jsme jít do
restaurace Alfa na náměstí. Tam jsme vypili limonádu a šli do Slavonického
podzemí.
Tam jsme si oblékli pěkně směšný obleky (někomu to nešlo nandat) a potom prolézali různými uličkami. Bylo zde bahno a hodně vody. Také jsme v jedné zapadlé
uličce našli protilátku na tu zelenou hmotu, co napadla tábor.
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Když jsme vyšli z podzemí, tak jsme šli do cukrárny a běželi na autobus, který jel
do Dačic. Když jsme dojeli do Dačic, volal nám Kuřák, že máme jet do Českého
Rudolce. Nastoupili jsme do stejného autobusu, kterým jsme do Dačic přijeli.
Z Rudolce jsme volali Kuřákovi, co máme dělat. Řekl, ať jdeme na Kunžak, že je
tam na zastávce připravené občerstvení. Byla tam jen voda s mapou pro nás. Veliký problém byl najít žlutou tabulku. Nakonec jsme zjistili, že máme jít podle
cyklotrasy skoro až do tábora. Jenže se začalo schylovat k bouřce.
Naštěstí pro nás Martina s Kšiltem dojeli a my jsme se vrátili do tábora skoro suší.
Vypracovala tajná služba MOSSAD

ERA Meeting
O této akci jsem už párkrát slyšel. Jenže
slyšet a účastnit se je velký rozdíl.
Shodou mnoha událostí, které se nedají
označit za náhodu, jsem se na tuhle akci
dostal. Pro vysvětlení: vyjedete si jen tak
koncem června s pár kamarády na
Sázavu a hned první den potkáte v občerstvovacím kiosku „zdravé jádro“ Eráků: Petr, Míra, Martina, Lenka, Fanda a
samozřejmě Kšilt. Prý jsou poslední
volná místa, takže ať nedělám fóry a jedu taky. V práci jsem navzdory všem očekáváním dostal volno, takže výletu do Francie již nic nebránilo. A tak jsem se v
pátek 7. srpna jako poslední účastník hlásil Kšiltovi na pražském Hlavním nádraží
do autobusu směr Belgie. Díky setkání se starými a novými kamarády utekla desetihodinová cesta do Bruselu jako velká přestávka ve škole. Po prohlídce evropského hlavního města jsme se přesunuli do Tigery, vesnice nedaleko Paříže. Zdejší
zámeček s rozlehlými zahradami se nám stal na týden novým domovem.
Toto sídlo nyní obhospodařují lidé z komunity Chemin Neuf. Byli jsme ubytováni
ve dvou budovách, přičemž moje skupina obývala pokoje v podkroví hlavního
komplexu. Tato místa byla vybavena skromněji nežli například patro níže, které se
svými dřevěnými obklady a vysokými stropy působilo vskutku honosně. Atmosféru tohoto místa dokreslovalo praskání prkenné podlahy při chůzi a kolísavý tlak
vody ve vodovodu. Pro představu rozsáhlosti zámečku zmíním jednu příhodu: při
jednom návratu na pokoj jsme zvolili alternativní cestu. Se slovy „tudy se tam
dostaneme taky“ vydali se Petr se Standou vstříc novému dobrodružství. Nějak mi
zmizeli z očí a když jsem je naposledy uviděl, vcházeli do nějakých dveří na konci
jedné chodby. Ty správné dveře minuli, protože vypadaly spíš jako posunovací
ERA info_________________________________________________________7

stěna. Za touto „stěnou“ jsem se ocitl na již známém točitém schodišti, které vedlo
až k nám do podkroví. Na pokoj dorazili poutníci po dalších asi 5 minutách.
Nedílnou součástí zámečku je i kaple. Díky své poloze a faktu, že je průchozí, jste
se tak dostali na sakrální půdu i několikrát denně, aniž byste chtěli. Další z mnoha
příležitostí se zastavit, ztišit a pomodlit.
Den začínal buď snídaní, nebo mší svatou. Následovala modlitba, slovo na den a poté katecheze z úst otce Tomáše. Pak jsme se rozprchli
a v ústraní přemýšleli o jeho slovech. Své
myšlenky jsme pak probírali v rámci diskusních skupinek, do kterých nás první den
Ráďa rozdělila.
Jakožto nováček na Era mítinku jsem nevěděl
prakticky nic o průběhu takového setkání.
Když začalo dělení do skupinek, všichni věděli, kde mají svá místa. Jenomže pro mě to bylo
něco úplně novýho, přičemž u představy, že
vám někdo určuje, nejen kdy co dělat, ale i s
kým se bavit, mě trošku zamrazilo. Pár takových akcí, kdy si pro samý program nemáte
kdy pokecat ani se známým, kterého vidíte
jednou za uherskej rok, jsem již absolvoval a neměl jsem z nich zrovna dobrý pocit. Ale jak se záhy ukázalo, Era mítink si s podobnými akcemi nezadá. Na všechno zde bylo dost času. Zatímco dopolední duchovní program byl poměrně jasně
nalinkován dopředu, ten odpolední byl vystřídán sportem, výlety do okolí a nebo,
jak kdo chtěl. Večer pak následovala zábava dle gusta, někdo tančil u muziky
spolu s italskými spoluúčastníky mítinku, někdo zpíval u kytary, někdo mastil karty. U toho se ochutnávaly nějaký dobroty z místní kuchyně nebo se polehoučku
koštovalo francouzské a italské víno. Den zakončovala adorace u Nejsvětější Svátosti. Komu se nechtělo spát, mohl pak ještě volně pokračovat v dišputacích s
ostatními ponocujícími třeba až do rána. Další den se odvíjel podle stejného schématu, pokud se zrovna nepodnikl výlet například do Versailles, a dával tak dnům
jistý řád. Díky tomu pak i takový nový účastník jako já ví, že každá činnost má
své místo, že je zde dost prostoru jak pro věci duchovní, tak pro zábavu, což je
mimo jiné, řekl bych, důležitý předpoklad, aby mohl jednotlivé činnosti vnímat a
prožívat opravdově a naplno.
A cože jsme to na tom výletu vlastně viděli za pamětihodnosti? Cestou do Tigery
jsme si udělali plánovanou odbočku do Belgie a prohlídli si Brusel. Byli jsme vysazeni u katedrály sv. Michaela a sv. Guduly. Na tomto místě stával kostel už v 11.
století, později ve století 13. – 15. byla původní románská stavba přestavěna v gotickém stylu(pozůstatky původního kostela se dnes nacházejí v kryptě). Archanděl
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Michael je zároveň patronem města a jeho socha je také umístěna na 96 metrů vysoké věži gotické radnice, která je dominantou náměstí Grand-Place, které leží nedaleko. Odtud pak už je to jen kousek k sošce Čůrajícího chlapečka, symbolu Bruselu. Po impozantní katedrále a malebném náměstí mi přišla tahle soška na malé
celkem nuda, ale jdeme dál. U bruselského královského paláce už zjišťujeme, že
už vlastně nejsme všichni. Někdo kupuje belgické pralinky, někdo hasí žízeň v
hospůdce, někdo prohlíží interiér paláce a jiní zase svačí v přilehlém parku. U autobusu se ale scházíme na minutu přesně. Ráďa ještě hodila do placu nějaký song
na kajtru a pak už se jelo k Atomiu – obřímu modelu základní buňky krystalové
mřížky železa, to jsou věci… Tam jsme se vyfotili, zchladili vodou z kašny (to
jsme si taky vyfotili) a tím jsme se s Bruselem rozloučili.
Dalším místem, které jsme navštívili, byly zahrady zámku Versailles. Každý určitě
viděl alespoň pár obrázků z toho místa (např. ve filmech o Angelice, v knížkách,
na internetu), takže nemá asi cenu popisovat zdejší krásy. Tato pohádková zahrádka však návštěvníka určitě překvapí, je-li zde poprvé, svojí rozlohou. Na bezmála 100 hektarech je rozeseto velké množství fontán, soch a sousoší. Nemalou
část zabírá jezírko Gran Canal, jehož hladinu můžete za malý poplatek brázdit na
pramici, ze které se naskýtá hezký pohled na zámek obklopený kobercem květů.
Naší další zastávkou byla již samotná Paříž, přesněji její severozápadní část. Zde
se nalézá La Défense, obchodní čtvrť charakteristická moderními stavbami a mrakodrapy. Mezi nejznámější budovu patří Velký oblouk (fr.: La Grande Arche), který tvoří s Vítězným
obloukem pomyslnou přímku přes Avenue des
Champs-Elysées až k Louvru.
Noční projížďka Paříží po Seině na palubě parníku
byla působivá. Řeka meandruje městem a nabízí
turistům nevšední pohledy na architektonické
skvosty, které se hezky nasvícené tyčí k nočnímu
nebi. Takto jsme viděli Louvre, katedrálu Notre
Dame a samozřejmě i Eiffelovu věž. Akustiku
mostních oblouků jsme prověřili sborovým voláním vodáckého Ahoooj 
Poslední den jsme věnovali prohlídce Paříže.
Nutno říci, že na návštěvu tohoto města by vám nestačilo ani 14 dní, jen tolik by vám totiž zabrala
prohlídka Louvru. Množství památek a muzeí je nepřeberné. Ke každé ulici se zde
pojí příběh buď z historie nebo z nějakého románu. Našich 7 hodin v Paříži začíná. Řidiči autobusu nás zavezli přímo k nohám Eiffelovy věže. Ráďa s Mírou nás
naposledy informují o nejdůležitějších a nejznámějších památkách a poté se již
rozcházíme doslova na všechny strany. A když říkám na všechny, tak i nahoru, na
Eiffelovku. Měli jsme neuvěřitelné štěstí, frontu na lístky jsme vystáli za 15 miERA info_________________________________________________________9

nut. Obvykle se zde čeká i 4 hodiny. To pak není fronta, ale nekonečný had z lidských těl. První a druhé patro po schodech a zbytek výtahem až nahoru za další
poplatek. Za ten výhled to rozhodně stojí, zvláště když vám vyjde počasí jako
nám, nebe bez mráčku a v těch 300 metrech ani vánek.
Když jsme se ocitli opět na pevné zemi, vydala se naše skupinka podél řeky k Invalidovně. Jedná se o komplex budov, ve kterých se nachází dům a nemocnice pro
válečné veterány (původní účel budov) a Armádní muzeum. Je to také místo posledního odpočinku mnoha francouzských vojenských hrdinů. mezi nejznámější z
nich patří Napoleon. Odtud jsme zamířili k Musée d'Orsay, ve kterém je vystavena
jedinečná sbírka impresionistických maleb. Opět je zapotřebí vyřešit dilema
vstoupit – nevstoupit. S tímto problémem se však potýkáme před každou památkou, protože nás tlačil čas a není jednoduše možné vidět všechno. Takže jsme se
zase rozdělili. Petr, Bára, Áňa a Áňa šli na výstavu a Market, Honza a já jsme
kvapili k vytouženému cíli, katedrále Notre-Dame (č.: chrám Matky Boží). Původně bazilika St. Etienne byla v letech 1163 – 1345 přestavěna v katedrálu. Průčelí zdobí množství soch, mimo jiné i tzv. Královská galerie – řada soch francouzských králů. Tři portály, kterými proudí návštěvníci chrámu dovnitř a ven, dvě
věže (vysoké 69 m), mezi nimi rozetové okno, fiály a lomené oblouky. Prostě gotická architektura jak ji známe, která byla v těchto místech, přesněji v Île-de-France, poprvé použita v polovině 12. století a odtud se rozšířila do většiny zemí západní a střední Evropy.
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Po svačině a příjemném relaxu v přilehlém parčíku, jsme pokračovali dovnitř
chrámu. Dokonalost a harmonie tvarů v každém detailu. Další dechberoucí stavba.
Nedivím se, že katedrála patří k nejnavštěvovanějším památkám Paříže. Ale pomalu nastal čas nabrat zpáteční směr. Cestou jsme se zastavili v Justičním paláci k
prohlídce gotické kaple Sainte-Chapelle, ale vstupné 8 Euro za osobu nás odradilo. Poslední shlédnutou památkou bylo muzeum Louvre, přesněji jeho exteriéry,
fontány a park. To už jsme spěchali na místo srazu, na Náměstí Svornosti (fr.: Place de la Concorde), jemuž vévodí 23 metrů vysoký obelisk z egyptského Luxoru.
Sešli jsme se v plném počtu a plni nových zážitků jsme nastoupili do klimatizovaného autobusu na cestu do vlasti.
Ještě jednu památku jsem zde nezmínil. Odpoledne po návštěvě čtvrti La
Défense jsme si udělali výlet tentokráte do severní části Paříže, řidiči nás
vysadili na bulváru Clichy – takový
pařížský distrikt červených luceren, jehož ústředním bodem je známý kabaret Moulin Rouge (č.: Červený mlýn).
Mlýn, ve kterém se nikdy neumlelo ani
kilo mouky, zato v něm zpívalo mnoho
slavných osobností. O tom ale jinde.
Důležité je, že v těchto místech se nacházíme na úpatí pahorku Montmartre. Začínáme šlapat do kopce, dostáváme se
nad úroveň střech domů a procházíme krátkou stromovou alejí. V tu chvíli se
haluze rozestoupí a my stojíme tváří v tvář nádherné sakrální stavbě. Je to bazilika
Nejsvětějšího srdce Ježíšova, Sacré Coeur. Tato impozantní stavba na mě zapůsobila nejvíce ze všech pařížských památek. Byla vystavěna v byzantsko-románském stylu na konci 19. století. Čtyři malé kupole kolem hlavní velké jsou typicky
orientálního slohu a připomínají baziliku Hagia Sofia v Istanbulu, kterou se architekt nechal inspirovat. Krásná čtyřhranná zvonice je vysoká 80 metrů a ukrývá
největší zvon ve Francii, devatenáctitunový Le Savoyarde. Celá stavba díky použitému druhu vápence zůstává bělostná i přes své stáří. Dominantu interiéru tvoří
velká mozaika Krista v byzantském stylu na klenbě nad apsidou. Dalším neméně
působivým prvkem jsou čtyři andělé v nadlidské velikosti, kteří „podpírají“
klenbu hlavní kopule. Na portiku nad hlavním vchodem jsou dvě bronzové jezdecké sochy představující sv. Ludvíka a Johanku z Arku. Symbolicky nad oběma
sochami je ve výklenku umístěna nejvýznamnější socha v bazilice, žehnající Kristus. Jedinečnost baziliky je pak umocněna krásou místa, na kterém stojí. Nabízí se
vám odtud panoramatická podívaná na celou Paříž.
S odstupem času mě napadá ještě další symbolika tohoto místa. Zatímco pod
pahorkem se člověk plahočí za světskými statky a požitky, zapomíná na hodnoty
ERA info_________________________________________________________11

duchovní. Tyto hodnoty nalézá teprve na vrcholu svého Montmartru, v bazilice
představující Krista.
Věřím, že tahle akce obohatila všechny účastníky, posílila víru v Krista, dala poznat nové přátele. To, že jsme viděli jeden z nejkrásnějších kousků Francie, už je
takový hezký bonus. Ale i za ten patří velké díky všem organizátorům tohoto setkání. Stejně tak bych chtěl poděkovat všem účastníkům za nádherný týden strávený společně v Tigery.
Takže nezbývá než dodat Deo Gratias a Au revoir France…
Jožin Boštík

GA v Křivsoudově
Ve dnech 2. – 3. října se v centru ERA v Křivsoudově uskutečnila GA neboli
Generální asemblea. Jedná se o nejdůležitější organizační akci ERA během celého
roku, na které se rozebírají akce z minulého roku a plánují akce na rok nový. Vrcholem celé GA jsou vždy volby do prezidia, tedy vedení ERA. Jmenovitě se
jedná o prezidenta, viceprezidenta a ekonoma.
Výsledek letošních voleb:
Prezident:
Vojtěch Maštálka (prezident má mandát na 2 roky, jelikož byl
zvolen minulý rok, letos se nevolil)
Viceprezident: Radka Musilová
Ekonom:
Pavel Zemek
Všem nově zvoleným bych chtěl moc pogratulovat a vyprosit jim hodně Boží milosti a porozumění.
Pošli, Pane, svaté apoštoly do své církve!
Vojta

Promítání DVD z meetingu
Tak tahle akce opravdu neměla chybu. Uskutečnila se 10. října v Křivsoudově a
stejně jako minulý rok jí měl pod palcem Míra Čábelka, který kousek po kousku
točil na meetingu ve Francii originální a vtipné postřehy, které posléze proměnil v
jedno suprové a tolik očekávané dívko, u kterého jsme se při právě zmiňované
jeho premiéře skvěle pobavili a zasmáli.
12________________________________________________________ERA info

Málokdo ale ví, že příprava na tuto akci začala už v sobotu brzo dopoledne v
Kutné Hoře, kde jsme se po domluvě spolu s Renčou (mojí přítelkyní) sešli s pánem z Krakovan, alias panem profesorem a společně jsme pak obstarali vše potřebné. Což v překladu znamená vyzvednutí pořádného fláku masa v podobě vepřové kýty, doplněný nemalým věncem buřtů + spoustu dalších dobrot v podobě
jídla a pití až na jedinou věc, a to byl soudeček s pivem, který si vzal na patronát
Kšilt.
Na faru jsme dorazili něco před
polednem a krátce nato jsme už napichovali kýtu a zatápěli „pod kotlem“.
Abychom si zkrátili čas, opekli jsme
si buřty a čekali na první přijíždějící.
Tím se stal Kšilt, který se svou maličkostí dovezl i 30ti litrový soudek z nápojem, oblíbeným víceméně u mužské
populace. Tím dokončil přípravu
všech pochutin, kterým zlatý pěnivý
mok jistě je.
Kolem třetí hodiny jakoby se protrhnul pytel s očekávanými návštěvníky, což nás
velmi potěšilo. Začínalo nám být smutno a báli jsme se, že budeme muset sníst
kýtu sami a k tomu navíc vypít 60 piv. Ale naštěstí vše nabralo ten správný směr a
pak už to šlo jako po másle. Zanedlouho už i masíčko volalo k ochutnání prvního
vzorku a pivo teklo proudem.
Nálada byla veselá a nic nebránilo tedy tomu, aby přišlo na řadu tolik očekávané
promítání dvd, na které jsme se všichni moc těšili. Do tvorby jeho autora jsme
vkládali tak velké naděje. A nutno dodat, že opět nezklamal a všechny nás znovu
skvěle pobavil.
Závěrem bych chtěl za sebe i za Renču říct, že se nám tahle akce moc líbila. O to
víc, že právě Renča byla mezi námi poprvé a že se jí dostalo tak hezkého přijetí od
vás, kteří jste jí stejně tak poznali poprvé.
Takže nezbývá než se rozloučit a těšit se opět na nějaké další prima setkání, při
kterém nám bude zase tak hezky, jako bylo v čase, na který jsem mohl s vámi takto příjemně zavzpomínat.
S pozdravem
Honza Ušák
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Teen víkend
18. října se v Křivsoudově konal dětský tábor Pán prstenů 3.
Když jsme přijeli na místo, ubytovali jsme se a hned se pustili do hraní různých
her.
Když se setmělo, dostali jsme zprávu, že máme jít do sklepa za Aragornem, který
nás rozdělil do skupin a poté jsme se šli navečeřet. Později všechny skupinky
dostaly mapu, která jim dobře sloužila k orientaci. Když jsme našli informaci, kterou po nás chtěl hrdina Aragorn, přepadli nás nazgulové a skřeti. Toto přepadení
pro nás znamenalo značné ztráty. Naší skupině ukradli Jitku a druhé skupince
ukradli Tomáše a Šimona, protože po nich házeli sněhové koule.
Podařilo se nám je zachránit a spolu s nimi jsme se mohli vrátit na faru. Tam jsme
našli dopis od Aragorna. Dozvěděli jsme se, že máme jít na hřbitov a také jsme
dostali zbraně.
Došli jsme tedy na určené místo. Aragorn otevřel bránu a uviděli jsme Sarumana.
Chtěl sice utéct, ale my jsme ho přemohli a Aragorn ho zabil. Na hřbitově nás také
honili skřeti a my jsme utekli na faru. Byli jsme unavení, a tak jsme v postelích
hned usnuli.
V sobotu ráno nás probudili písničkou zahranou na kytaru. K snídani jsme měli
buchty od maminek. Po snídani jsme našli zašifrované mapy od Aragorna, který
chtěl, abychom ho našli. Zastihli jsme ho v lese. Tam nám řekl, že musíme být silní a udělat zkoušky odvahy. Museli jsme sbírat písmenka, ale Aragornovi přátelé
nám to ztěžovali. Pak následoval oběd. Uvařili nám vynikající polévku a guláš
s chlebem.
Potom jsme se dali na divadlo. Tři skupinky měly rozdělené tři pohádky – Popelku, Sněhurku a Růženku. Protože
Aragorn chtěl rozveselit svojí milenku,
poručil nám místo normálních slov používat jen ,,pa, ňu, ťu“. Trénovali jsme
to a po poledním klidu nás Aragorn
zkoušel z modliteb.
Večer přišla elfí princezna a my jí zahráli natrénované pohádky. Podařilo se
nám jí rozesmát a byla zase šťastná.
Když odešla, přišel za námi Gandalf. Rozdal nám zbraně, kterými jsme měli zabít
nazguly. Po velké bitvě jsme nad nimi vyhráli. Čekal na nás ještě poslední úkol –
zničení prstenu. Před farou byla rozžhavená jáma, Aragorn do ní hodil prsten a my
jsme tedy vyhráli nad zlem. Zasloužili jsme si odměnu. Našli jsme poklad, ve kterém byla spousta dobrot. Rozdělili jsme si je a šli spát.
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Ráno jsme vstávali v 8. Nasnídali jsme se a šli do kostela. Potom pro nás začali
přijíždět rodiče.
Klárka Šimáčková, Želiv
V pátek 16. 10. 09 jsem jela spolu ještě s Barunkou, Pavlíkem a Tomáškem na
pokračování dalšího, už třetího, dílu Pána Prstenů do nedalekého Křivsoudova. Na
místo jsme se měli dostavit v sedm hodin večer a celý víkend začít večeří. Když
jsme dorazili, pár dětí už na faře bylo, ale zanedlouho už přijeli i ti ostatní. Bylo
nás kolem třiceti dětí plus vedoucí – animátoři. Začali jsme večeří ale přerušilo
nás, že nám Gandalf posílá zprávu. Byli jsme rozděleni do tří skupin a každá skupinka měla svého krále a královnu.Vydali jsme se na cestu, abychom dostali další
zprávy, jak najít a hlavně zničit prsten. Každá skupinka měla svojí vlastní mapu,
podle které jsme hledali další zprávy. Každá skupinka skoro po dvouhodinovém
putování pro zprávu a se setkání se skřety dorazila. Šli jsme spát, abysme se dobře
připravili na druhý den.
Ráno jsme se vzbudili, měli rozcvičku a nasnídali se. Po snídani nás čekala další
hra, pro rozluštění zprávy, která nám byla ve sklepě předána. Hra spočívala v tom,
že jsme se všichni vydali do křivsoudovského lesa, kde byly na určitém území po
stromech napsané znaky, kde u každého bylo písmeno. Ale nebylo to vůbec jednoduché. Celé území totiž střežili hraničáři, kteří nás mohli chytit. Nakonec to ale
dobře dopadlo. Po dlouhém běhání a vymýšlení taktik jak obelstít hraničáře, se
nám nakonec zprávu podařilo rozluštit a mohli jsme jít na oběd. Po obědě následoval, myslím potřebný, odpolední klid a po klidu témátko na téma Panna Marie s
krásnou ukázkou na začátku. Za chvíli po Témátku jsme dostali zprávu, že máme
jít do sklepa a bylo nám oznámeno, že na návštěvu přijede Elfí princezna, ale že je
moc smutná, tak se jí máme pokusit rozveselit. Rozveselení takové Elfí princezny
je docela náročná věc. Každá skupinka dostala za dostali secvičit scénku – pohádku, ale docela netradičním způsobem.Ve všech třech pohádkách se nesmělo
mluvit! Skupinky si vylosovaly, v jakém „jazyce“ pohádka bude např: ňu, ňu..ťu,
ťu..pa, pa.. Po dlouhém nacvičování byla večeře, abysme byli dobře připraveni na
příjezd vzácné návštěvy. Když princezna přijela i se svojí družinou, to bylo kolem
osmé hodiny, bylo vidět, že opravdu veselá není. Jako první pohádka byla Popelka
v podání ťu, ťu, ťu, další Sněhurka a sedm trpaslíků v ňu, ňu, ňu a Šípková Růženka v pa, pa, pa. Princezna, když odjížděla byla očividně veselejší, než když
přijela. Po odjezdu vzácné návštěvy jsme ještě ale spát nešli.
Čekala nás nejdůležitější část víkendu – velká bitva se skřety v zemi Mordor. Vydali jsme se na místo, kde se bitva odehrávala. Každý měl ohnivé střely, kterými
oslaboval skřety. Bitva byla dlouhá a napínavá, ale nakonec dobro zvítězilo nad
zlem a skřety jsme porazili! Čekalo nás ještě dojít na místo, kde byl prsten zhotoERA info________________________________________________________15

ven, protože jinde se zničit nemůže.V dálce jsme ještě viděli skřety, naštěstí ale
rychle zmizeli a prsten jsme mohli zničit. Také jsme našli poklad. Potom jsme šli
na faru, kde jsme si část rozdělili a šli spát, abysme vstali včas do kostela. Ráno
jsme se nasnídali, sbalili a vydali se do kostela na mši, která byla v půl desáté. Po
kostele si rodiče dojeli pro své děti a další krásný víkend plný her, dobrodružství a
kamarádství byl u konce.
Marťa Reichová

Intermeeting
Jitrava – kousek od Liberce, 6. – 8. 11. 2009.
Kolem sedmé večerní, někteří díky špatnému navádění navigace i později, jsme se
sjeli do Jitravy. Vesnička leží kousek od Liberce. Když jsme konečně po náročné a
dlouhé cestě dojeli na místo určení (jela jsem v autě se špatnou navigací) – všichni
jsme se zase moc rádi viděli. Začali jsme společnou večeří a modlitbou, poté jsme
hráli Activity – u kterých jsme zůstali několik hodin a nemohli se od nich odtrhnout. Byla to hrozná sranda, až jsme se popadali za břicha. Pár vytrvalců čekalo
na další várku opozdilců, kteří přijeli až ve 3 ráno. V sobotu byla už na osmou snídaně. Úspěšně jsme všichni vstali! Dopoledne bylo věnováno Knize Jonáš.
Přednášel nám jáhen Vlasťo Chovanec. Mimoto se také na nás přijel po delší době
podívat P. Tiziano.
Po přednášce jsme měli 20 min na rozjímání a zpracování informací. Poté byly
skupinky, které byly moc zajímavé. Padlo
spousta zajímavých názorů.Po skupinkách
jsme se vypravili do Liberce. Byl pro nás
připraven oběd v restauraci. Pořádně jsme
se nadlábli a dali si i něco sladkého. S
plnými břichy jsme se rozjeli na Ještěd.
Naštěstí jsme ten celý kopec nemuseli
šlapat pěšky. Pro mě krásný zážitek byl
pohled shora Ještědu, viděli jsme nádherný západ slunce. Ještě jsem nikdy nezažila pohled na „mračnou krajinu“. Pod
námi byly mraky a prosvítalo slunce. Připadala jsem si jak v nebi. Úžasnýýý.
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Večer byl moc hezký.
Slavili jsme v místním
kostele mši svatou, kde se
také
skládaly
sliby
společníků ERA. Při večeři jsme si mezi sebou
vyměnili zážitky z celého
dne.Nesměla chybět ani
večerní adorace. Přemýšlelo se, modlilo, zpívalo a
hrálo. Měla jsem z ní hezký pocit.V neděli po snídani jsme vyrazili do
krásného kostela v Jablonném
v Podještědí.
Tento kostel je známý světicí Zdislavou z Lemberka. Vlasťo nám domluvil prohlídku katakomb, kde jsme viděli i Zdislavin hrob. Po mši a prohlídce kostela
jsme se rozloučili a rozjeli se domů. Jsem opravdu moc ráda, že jsem se mohla zúčastnit této akce. Poznala jsem nové kamarády a zažila kopu srandy.
Marťa Dvořáková

Víkend pro „skorodospělé“
Sexuální pověry
Když jsem přijel do Křivsoudova na faru, byl jsem plný očekávání, jak to vlastně
začne?
Začalo to dobře, večeří . Ještě nám nestihlo vytrávit a už jsme se smíchy popadali
za břicho při motivační scénce animátorů. Sobotní den začal vcelku únosně
v 8.00, kdyby nás nevzbudilo neúnosně
krásné Radčino zpívání . Po snídani
bylo celé osazenstvo natěšené na P. Jendu Balíka a jeho přednášku na téma Sexuální bludy a pověry. Přednáška byla
opravdu zajímavá, nikdo totiž ani nedutal a ani neusnul. Těžko říct jestli
z úcty k panu faráři nebo ze zájmu.
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Myslím, že to bylo skvělé. Jen mému kamarádovi tam chyběly praktické ukázky.
To by potom bylo opravdu hustý.
Teprve odpoledne atmosféra doopravdy zhoustla. Během deseti minut se z nás stali nefalšovaní homeless z hlavního nádraží. Nikdy bych nevěřil, že si lze sbalit
bydlení za necelou minutu. Byli dokonce i tací, co to stihli pod 30 vteřin. Není se
čemu divit, když vaše živobytí je spacák, karimatka a víno a ještě všude houkají
sirény a honí vás dotěrní policajti. V takové situaci ztrácí i zkušený bezdomovec
hlavu, víno však nikdy! Když se z nás
stali zase ,,slušní“ lidé namasírovali jsme
svaly a snažili se prolézt síť nataženou
mezi dvěma stromy, aniž bychom se dotkli nějakého provazu. Po příchodu tmy
najednou všichni ztichli a animátoři nás
vedli kamsi na zahradu jako na popravu.
Zamordován nebyl nikdo, ale přejít se zavázanýma očima po laně metr nad zemí,
když opřít se dá jen o dobré kamarády, je
opravdu masakr.
V neděli jsme uklidili faru s pílí nám vlastní a spěchali do kostela. Po mši a
dojemném loučení, se všichni účastníci rozjeli do svých domovů
Vojta Urban

Zvelebování centra ERA
Milí přátelé.
V sobotu 21. 11. se na faře v Křivsoudově uskutečnila již tradiční akce „Zvelebování centra ERA“. Nebudeme si nic nalhávat. Práce bylo hodně a účast byla slabá. Všehovšudy jsme na to byli tři – já, kladivo a koště. Proto chci poděkovat
všem, kteří tuto akci jistě podpořili mnoha vroucími modlitbami, protože zbylo
jen při nich. Doufám, že se příště najde víc lidí, kteří jsou ochotni pro toto dobré
dílo obětovat i něco ze svých fyzických sil.
František Zahálka
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„TAM – TAM“ aneb společenské a
jiné významné události
Dne 16. 9. 2009 se Helče a Fandovi Kahounovým narodilo už v pořadí
druhé dítko a to Martinka. Moc blahopřejeme!
Dne 10. 7. si v Ledči nad Sázavou řekli manželský slib Jana Javorská a
Vojta Maštálka. Hodně štěstí!

Dne 24. 7. v 10:00 si řekli „ano“ Zuzka Vašatová a Marek Rabas.
Blahopřejeme a hodně štěstí!
Dne 13. 8. na ERA meetingu v Tigery obnovovali sliby: Anička Zahálková, Tomáš Sommer, Pavel Zemek.
Dne 7. 11. na Intermeetingu v Jitravě obnovovali sliby: Martina Maštálková, Radka Musilová, Jana Maštálková, Martina Samková, Vojtěch
Maštálka, Lukáš Nedvěd a Pavel Zemek.
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Následující akce
Těšíme se na vás na následujících akcích:
Datum

Akce

Místo

Formační víkend

Centrum ERA

ERA ples

Strojetice

12. – 14. 2.

Víkend pro skorodospělé

Centrum ERA

Radka

20. – 28. 2.

Formace

Itálie

Pavel

9. – 11. 4.

Formační víkend

Centrum ERA

Fanda

Jarmark

Ledeč n./S.

7. – 9. 5.

Teen víkend

Centrum ERA

Lukáš

5. 6.

Zvelebování

Centrum ERA

Fanda

18. – 20. 12.
22. 1.

24. 4.

Zodpovědný
Tomáš
Lukáš, Jana

Jana

Slevu 200 Kč na jednu z ERA akcí vyhrála v tomto čísle Anička Veletová. Děkujeme moc za příspěvky, jen tak dál!

*


Nenechte se dvakrát pobízet! Pište, pište, všichni máme přece vždy
hodně, co vyprávět, tak jen sednout a…? Nové příspěvky posílejte
na adresu: radka@eracz.cz.

Vydává ERA CZ, číslo 2, ročník 10. Redakční rada: Radka Musilová, Pavel Zemek. Tel. 777 946 345. Kontaktní adresa: ERA Centrum, Křivsoudov 21, 257
66. Email: info@eracz.cz, http://www.eracz.cz/. Náklad 100 výtisků. Vydáno
v prosinci 2009. Neprodejné. Další číslo je připravováno na duben 2010.
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