
Milí přátelé,

už je zase tady! Ano, otevírá se před Vámi náš informační plátek 

plný zážitků z ERA akcí. Věřím, že se nemůžete dočkat! Začtete se 

do vyprávění o táboře pro děti, ERA meetingu v Maďarsku, víkendu 

pro děti a dalších článků. Toto vydání je pro mě posledním, nebudu 

Vám ale prozrazovat, kdo Vás přivítá v příštím čísle. Chtěla bych 

všem moc poděkovat za psaní článků a všechnu pomoc. Jsem moc 

ráda, že jsem Vám, díky Infu, mohla předávat všechny krásné ERA 

okamžiky.

Děkuji moc a přeji příjemné čtení!

Radka Musilová

2
2010



Tábor
Ve dnech 17. – 24. července 2010 proběhl již 3. ročník letního tábora. Akce 

probíhala v táborové základně Radlice, uprostřed krásné přírody nedaleko jihočes-
kého města Dačice.

Celým týdnem nás provázelo téma „Dračí doupě“. Úkolem dětí bylo objevit 
ztracený poklad mága Fensalira, ukrytý kdesi v podzemí. V putování jim pomá-
haly  vzkazy  od  přítele  Cammorana.  Stateční  hrdinové  sbírali  stamy,  jednotky 
energie, díky kterým mohli postupovat po mapě a objevovat nové jeskyně, kde za-
žívali různá dobrodružství. Bojovali například s Kyklopem, vařili si nad ohněm 
čaj  z  lesních  bylin,  hledali  ztracený  klíč  od  truhly  nebo  kvůli  zradě  lstivého 
převozníka museli v noci hledat cestu do tábora. Za každý splněný úkol získávali 
zlaťáky, které jim poslední den tábora Cammoran vyměnil za truhlu plnou dobrot.

Během tábora jsme toho zažili mnohem víc, než jen hledání pokladu. Namá-
havý, ale krásný pěší výlet do Telče, koupání v nedalekém rybníce, spaní pod ši-
rákem, karneval a hlavně spoustu her a zábavy.

Týden jsme prožili uprostřed lesa, samozřejmostí tedy bylo pumpování vody 
ze studny nebo udržování ohně v kuchyni. Vzdát jsme se museli takových vy-
možeností, jako je měkká postel, splachovadlo na záchodě nebo elektřina. Nikomu 
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to ale nevadilo, naopak, týden mimo civilizaci nás stmelil a naučil nás vážit si  
zdánlivě samozřejmých věcí.

Tábora se zúčastnilo 19 dětí a během týdne se prostřídalo celkem 8 vedoucích. 
Nesmíme zapomenout ani na paní kuchařku, která vařila opravdu výborně. Domů 
jsme se vrátili unavení, ale hlavně plni krásných zážitků a vzpomínek. Společně se 
těšíme na příští rok.

Adéla Kucharčíková

Meeting – Maďarsko
Tento  rok  se  ERA meeting 

konal  v Maďarsku,  konkrétně 
v Gödöllő,  nedaleko  hlavního 
města Budapešti. Naše cesta za-
čala  v  neděli  v Praze,  kde 
v časných ranních hodinách na-
stoupilo několik účastníků mee-
tingu.  Další  zastávka  byla 
v Ledči  nad Sázavou,  kde při-
stoupili  ostatní  účastníci  ERA 
meetingu za Českou republiku. 

Kolem patnácté hodiny jsme dorazili k Balatonu – turisticky nejnavštěvovanější-
mu místu Maďarska. U Balatonu jsme byli asi dvě hodiny, příjemně jsme se vy-
koupali a poté se vydali do našeho cíle, města Gödöllő. Po příjezdu do Gödöllő 
jsme se ubytovali na vysokoškolských kolejích ve dvoulůžkových pokojích. Po 
první  večeři  v Maďarsku ná-
sledovala  první  zahajovací 
mše svatá v kostele.

Každý den, kromě středy, 
kdy jsme jeli na celodenní vý-
let  do  Budapešti,  jsme  vž-
dycky po snídani zahájili den 
společnou  modlitbou.  Po 
modlitbě jsme byli  rozděleni 
do skupinek, ve kterých jsme 
společně  probírali  různé 
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duchovní otázky. Bylo to moc dobré a my jsme ještě k tomu měli dobrou vedoucí 
skupinky. Po dopoledním programu ve skupinkách se šlo rovnou na oběd, který 
byl vždy velice zajímavý a pestrý. Když jsme se naobědvali, měli jsme odpolední 
volno, kdy jsme mohli hrát hry, jít do nedalekého bazénu nebo jen tak odpočívat  
na pokojích. V podvečer byla většinou mše svatá, která se střídala v češtině a ital-
štině,  protože několik účastníků meetingu bylo také z Itálie,  Slovenska… Také 
pak byly mezinárodní skupinky, po jejichž programu se šlo hned večeřet. Po veče-
ři, tak kolem 9. hodiny, nás čekal vždy společenský večer. Například v pondělí 
jsme se snažili  naučit Italy polku, což nebylo zrovna jednoduché. Další večery 
byly také více taneční. V pátek nás čekala závěrečná mše svatá, možnost svátosti 
smíření, ale také balení věcí před odjezdem. 

V sobotu ráno kolem šesté hodiny jsme opustili pohostinné Gödöllő a jeli smě-
rem k domovu. Cestou jsme se zastavili ve známých termálních lázních Bükfürdő, 
kde jsme byli asi čtyři hodiny v několika různých a různě teplých bazénech a také 
tobogánech. Do Ledče nad Sázavou jsme se vrátili před osmou hodinou večerní, 
kde vystoupila část účastníků a s ostatními  členy meetingu pak autobus pokra-
čoval do Prahy, kde naše cesta skončila.

Mně osobně se meeting moc líbil a jsem moc ráda, že jsem se ho mohla zú-
častnit, ale hlavně, že se tam sešli tak super lidi.

Marťa Reichová
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Teen víkend
V pátek  10.  září 

okolo šesté hodiny ve-
černí  jsme dorazili  na 
faru v Křivsoudově, ze 
které  se  stala  Buttle-
rova  farma,  kde  jsme 
měli strávit víkend pro 
děti. Když všichni do-
razili  na  místo,  přišel 
za námi Vinnetou, Old 
Shatterhand  a  Fred  a 
oznámili nám, že mají 
půlku  mapy  pokladu 
na  Sříbrném  jezeře 
a druhou, že veze Fredův otec, který se někde zpozdil a že potřebují posily. Roz-
dělili si nás do skupinek a poté jsme šli na večeři. Po večeři jsme se vydali hledat 
ve skupinkách indicie, které nám později pomohly nalézt půlku mapy. Cesta byla 
náročná a nebezpečná, protože nás přepadávali bandité, ale všichni jsme se vrátili 
v pořádku a mapu našli na půdě farmy. Večer jsme stále čekali na Fredova otce, 
který nejel, až náhle se objevili jeho kůň s jeho mrtvolou, z toho jsme usoudili, že 
ho přepadli bandité a vzali mu mapu.

Ráno nás sluníčko probudilo do krásného rána a dobrou náladu nám ještě vy-
lepšila snídaně, při které jsme se dozvěděli, že některé děti ještě před snídaní našly 
s Vinnetouem,  Old  Shatterhandem a Fredem klobouk a  šátek  hlavního  bandity 
Cornela, a ještě nás přišel navštívit jeden bandita a řekl nám, že jestli jim nedáme 
mapu, tak zastřelí Elen a jejího otce, které zajali, a nechal nám nějaký čas na roz-
myšlenou. 

Po snídani jsme ve skupinkách dělali různé indiánské zkoušky, abychom vy-
brali z každé skupiny toho nejlepšího. Když jsme měli vybrané 3 odvážlivce, vy-
dali jsme se na cestu k sídlu banditů, kam jsme šli společně a kousek před cílem 
jsme poslali 3 vybrané, aby se doplížili až k zajatcům a osvobodili je. Elen a jejího 
otce  se  nám vysvobodit  podařilo,  ale  ještě  nám stále  scházela  druhá  polovina 
mapy. Po výborném obědě jsme měli témátko, ve kterém jsme si povídali o životě 
Pána Ježíše.

ERA info_________________________________________________________5



Poté  jsme  hráli  hru, 
ve  které  jsme  museli 
sbírat  zbraně  pro  boj 
s bandity. Když jsme zís-
kali  zbraně,  vrátili  jsme 
se  na  farmu  a  začali  ji 
opevňovat hradbami před 
vpádem banditů. 

K večeři  jsme  si 
opékali špekáčky a čeka-
li, kdy nás napadnou ban-
diti.

Když se úplně setmě-
lo, objevila se velká skupina černých postav a začala bitva, při které se dobývali 
na naši farmu. Souboj to byl velice vyrovnaný a náročný, ale nakonec jsme zvítě-
zili a získali i druhou polovinu mapy, která ale byla napsaná tajnou šifrou, a proto 
jsme ji uchovali na farmě v tajné skrýši a těšíme se na příští víkend, kdy ji budeme 
luštit a hledat poklad.

Tomík Urban

Generální asemblea
V  sobotu  2.  října  se  opět  jako  každoročně  konala  generální  asemblea. 

Společníci se sjeli  do centra ERA, aby hodnotili  proběhlé akce, navrhli možná 
zlepšení,  diskutovali  o  investicích  a  opravách  fary  a  v  neposlední  řadě  také 
o dalším rozvoji  sdružení ERA. Jelikož všem členům prezidia  vypršel  mandát, 
proběhla poté volba nového prezidia a novými členy se stali:

Prezident Vojtěch Maštálka 

Viceprezident Anička Zahálková 

Ekonom Tomáš Sommer

Novému prezidiu  vyprošujeme hojnost  Božích milostí,  vytrvalost,  energii  a 
dobrou spolupráci.
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Po volbách se plánovaly akce na další rok 2010/2011, nový kalendář akcí si 
můžete prohlédnout na webu. Dá-li Pán, uskuteční se také některé nové akce. 

Děkujeme všem přátelům ERA za jejich přízeň a ochotu pomoci v pokračování 
v díle sv. Anibala Maria di Francia.

Pavel Zemek

Víkend pro skorodospělé
A opět další víkend ve znamení ERA a sportu je za námi a já musím poděkovat 

pořadatelům v čele s Martinou Maštálkovou za výbornou organizaci a hladký prů-
běh, který v sobě zahrnoval nevšední program. Učili jsme se sebeobraně, kterou 
vedla Marťa Dvořáková v duchu karate a jejího černého pásku, takže o techniky, 
údery  a  kopy  nikdy  nebyla  nouze,  orientovali  se  v mapách  ač  někteří  z  nás 
s menším či větším úspěchem, ale vždy u toho nechyběl úsměv a dobrá nálada. 
Taktéž musím zmínit celovíkendovou hru, kdy jsme se snažili zneškodnit jeden 
druhého a to nejrůznějšími předměty jako například zubním kartáčkem, míčkem 
nebo sponkou. V přestávkách programu se tu uskutečňovali fotbalové klání, která 
kvalitou místy předčila i  Gambrinus ligu,  ale největší  pozornost strhával stolní 
tenis, který vyvrcholil turnajem a vítězové byli náležitě odměněni. Stejně tak i ví-
tězové olympiády, v které se soutěžilo foukacím fotbálkem, který byl neobyčejně 
napínavý nebo rytířskými zápasy, kde štíty praskaly, kopí se lámala a nejeden rytíř 
ukázal, že dokáže 
skvěle  ochočit 
svého  oře.  A 
v neposlední řadě 
tu byl skvělý film 
Cesta  pokojného 
bojovníka. To vše 
a spoustu dalšího 
se stihlo do sobo-
ty večer. 

Neděle  nám 
přinesla 
společnou  ranní 
mši, na kterou se 
šlo  ve  skvělé  at-
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mosféře a úžasným počasí, které bylo po celý víkend perfektní, ale o té organizaci 
jsem už psal. Říká se, nejlepší na konec a ani já dnes nemám důvod něco měnit, 
proto chci vyzdvihnout naši šéfkuchařku za to, jak se s radostí starala o naše hla-
dové krky, jelikož její jídla jsou rozené speciality samy o sobě. A nakonec chci po-
děkovat vám za skvělou atmosféru, kterou jsme si na faře v Křivsoudově vytvo-
řili, a už se těším na další víkend.

Dominik Pešek

Víkend pro skorodospělé
Jednou z tradičních ERA akcí jsou víkendy pro skorodospělé, tentokrát se nesl 

ve sportovním duchu. V pátek 8. října jsme se sešli v počtu asi 20 lidí na faře v 
Křivsoudově. Ihned po uvítací večeři nás čekal záhadný program. Byli jsme po 
skupinách vysazeni neznámo kde a při zpáteční cestě jsme plnili úkoly. Druhý den 
jsme zahájili  modlitbou  žalmů,  dále  následovala  přednáška  otce  Tadeáše.  Poté 
jsme pokračovali ve sportovním programu. 

Zahráli jsme si la-
kros,  bojovali  o 
vlajky  a  byly  nám 
představeny  základy 
bojových umění.  Ve-
čer jsme se zúčastnili 
neobvyklé olympiády 
a  shlédli  poutavý 
film.  Na  závěr  jsme 
společně  slavili  ne-
dělní mši svatou. Pak 
nezbylo  než  se  roz-
loučit  a  těšit  se  na 
další setkání. 

Maruška Follerová
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Famiglia del Rogate
Rozhovor dvou babiček v Křivsoudově: 

„Koukejte, co se to dnes na té faře děje?“

„To nic, to mají asi nějaké setkání děti. Oni tomu říkají nějak jako týn víkend.“ 

„A nepopletla jste si to? Co to znamená?“

„Počkejte, vždyť tam jsou nějací dospělí lidé?! To bude asi nějaké duchovní  
setkání a néé ten víkend.“

Mezitím se na faře prostě a jednoduše sjíždějí rodinky ERA, aby společně pro-
žily sobotu, která se nese ve znamení duchovního rozjímání nad tématem setkání, 
debaty nad rodinnými starostmi a problémy, společného povídání a v závěru je so-
botní setkání zakončené mší svatou. Nutno podotknout, že vše se nese v duchu 
Rogate.

Naše setkání proběhlo v sobotu 16. 10. pod patronátem P. Jendy Balíka, který 
se  nám již  podruhé  věnoval  a  tentokráte  si  pro  nás  připravil  téma  „Duchovní 
zkoušky v životě křesťana“. 

Téma to bylo opradu zají- mavé a každý z nás si mohl uvědo-
mit,  na jakém místě v pomy- slném schematu duchovní vyzrálosti 
se právě nachazí, a zda-li se již s  takovou  pravou  duchovní  zkouš-
kou někdy setkal.

„Po dobrém obědě chvilku se prospat“ praví známé přísloví, ale 
my  jsme  se  pustili  do  další přednášky  a  následné  diskuse  nad 
otázkami. 

Diskuse to byla velice plodná, týkala se jak přednášky samotné, tak i starostí a 
radostí, které dnes a denně potkávají naše rodiny.

Probírali jsme např. mateřství, práci našich drahých poloviček a jejich čas vě-
novaný rodině atd. 

Myslím, že si každá rodinka přišla na své a příště přijede zase. 

Po debatě protáhnuvší se do pozdních odpoledních hodin následovala mše sv., 
která byla krásným zakončením a shrnutím našeho rodinného setkání. 

Nutno podotknout, že to bylo velice krásné a hlavně obohacující setkání, tak 
trochu i jistým odreagováním od běžného rodinného života a příjemným setkáním 
s lidmi, se kterými se už tak často nemůžeme vidět. 

Veliké díky patří samozřejmě P. Jendu Balíkovi, který nás svými duchovními i 
životními moudry a radami formuje prostě a jednoduše řečeno „směrem k nebi“ a  
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také Martině a Pavlovi, kteří se postarali a zabavili dětičky, připravili oběd …, a 
také všem dalším organizátorům.

CRR! CRR!

„Ano?“

„Pojeďte už domu, Martínka tady řve jak na lesy...“

„Jo, jo... už jedeme.“

TU, TU, TU!

A zpět do reality!

Tak brzy na viděnou se těší...

Helča a Fanda Kahounovi

Tam-tam
➢ Dne 13. 8. skládali poprvé sliby společníka Adéla Kucharčíková a Petr 

Neliba. Blahopřejeme!

➢ Dne 23. 10. se naše erácká základna rozrostla o 4 nové společníky a 
to:  Davida  Jeřábka,  Vojtu  Klepetka,  Marťu  Reichovou  a  Báru 
Javorskou. Blahopřejeme!

➢ Dne  24.  10.  proběhlo  setkání  vedení  v Praze  v Tuchoměřicích. 
Nejprve jsme rozebírali minulé akce: víkend pro puberťáky, famiglia 
del rogate, ERA info a intermeeting. Poté jsme se bavili o nových ak-
cích, které nás do Vánoc čekají, hlavně také o ERA plese.

➢ Každý první čtvrtek v měsíci probíhají v Praze ERA skupinky – se-
tkání se společnou modlitbou a nad úryvkem z Písma. Pozvánky roze-
síláme pouze Pražákům, a proto pokud bys měl zájem se účastnit, ozvi 
se Vojtovi Maštálkovi.

➢ V létě ve dnech 1. – 6. 8. 2011 se opět bude konat ERA teen meeting 
pro děti na pobřeží Chorvatska. Bližší informace budou na webu bě-
hem jara.
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Krásné a požehnané Vánoce

Vám přeje ERA CZ
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Následující akce
Těšíme se na vás na následujících akcích: 

Datum Akce Místo Zodpovědný

21. 1. Ples Strojetice Jana, Lukáš

11. – 13. 2.
Víkend pro sko-
rodospělé

Centrum ERA Jindra

18. – 20. 3.
Kurz společníků a 
animátorů

Centrum ERA Martina S.

1. – 3. 4. Formační víkend Centrum ERA Martina P.

9. 4. Jarmark Ledeč n./S. Bára J.

10. 4. Jarmark Křivsoudov Adéla, Anička

15. – 17. 4. Turistický víkend ČR Martina S., Pavel

6. – 8. 5. Teen víkend Centrum ERA Markéta

21. 5. ERA cup ve fotbale Vilémovice Honza

11. 6. ERA zábava Křivsoudov Lukáš

25. 6. Zvelebování centra Centrum ERA Fanda

9. – 16. 7. Dětský tábor Radlice Martina S.

1. – 6. 8. Teen meeting Chorvatsko Radka

16. – 23. 8. Meeting + GMG Španělsko Vojta
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