Jarmark v Ledči nad Sázavou
Dne 9. dubna 2011 se od 14 hodin konal Jarní jarmark na farní zahradě v Ledči
nad Sázavou. Mohli jste zde najít různé hry, soutěže a tvořivé dílničky. Nejnavštěvovanější bylo asi lovení lžic ze džberu plného studené vody nebo zatloukání hřebíků do špalku.
Není divu, že na Jarmarku
převažovali kluci, ale ani ti si
nenechali ujít zdobení perníčků, které si pak snědli (dokonce i někteří dospělí se nechali
zlákat), vyrábění veselých
panáčků z balonků a mouky a
nakonec i setí obilí do květináčků, které pak zdobili velikonočními motivy. Pak si
zajezdili na koni a poníkovi,
také se mohli nechat pomalovat veselými barvami na obličej nebo nosit ping
pongový míček na lžíci, aby jim nespadl. A nechybělo ani skákání v pytli a různé
závodění.
Dívky daly přednost dílničkám nebo házení míčků do terčů.
Za každý splněný úkol dostávaly děti žetony, za které si později mohly koupit
drobnosti. Různé bloky, tužky, omalovánky a mnoho dalších malých věciček pro
radost.
Tento jarmark proběhl skvěle. Všichni si to moc užili, jak děti tak i dospělí. Už
se těšíme na další. Zvláštní dík patří Báře Javorské a Honzovi Převorovi za organizaci, ale také společenství mládeže Ledeč n. S. a EŘE.
Anička Březíková

Jarní čundr
V podvečer 8. dubna se na Hlavním nádraží v Praze sešlo osm čundráků. Na
Smíchově pak čekal Vojta jakožto čundrák devátý. Jeli jsme vlakem a lehce před
setměním jsme dorazili do zastávky Jince. Po ujití zhruba dvou kilometrů jsme
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znaveni zapadli do místní hospůdky, abychom se občerstvili. Nakonec se nám
dostalo nejen osvěžení, ale i rady od místního pana hospodského, že pokud půjdeme pod drátama, kolem hájenky, pak zahneme doprava kolem rybníčku, narazíme
na srub, ve kterém se dá
přespat. Dokonce mapku nám
k tomu nakreslil. Leč noc se
snesla na kraj brdský a hledejte si potmě srub uprostřed
lesa. Zhruba po dvou hodinách
naděje, že tahle odbočka je už
ta správná, jsme se usadili na
přívětivém plácku mezi listnatými stromy. Rozbili jsme stany a Tom na cestě rozdělal
křesadlem, coby Bear Grylls, oheň. Večer jsme strávili kolem něj vyprávěním
vtipů, zážitků ze školy a ze života.
Ráno nás probudilo sluníčko, které se váhavě vynořovalo nad stromy. Po lehké
snídani sestávající se povětšinou z tlustého krajíce chleba a salámu jsme se dali na
cestu. Počasí nám přálo, a tak nám chůze pěkně ubíhala. Občas jsme se museli na
chvíli zastavit, abychom se pokochali probouzející se přírodou. Kolem poledne
jsme pak došli ke stavení, u kterého bylo ohniště volně přístupné čundrákům, jakými jsme byli právě my. Vyndali jsme ešusy a nad ohněm jsme si uvařili polévky
a těstoviny. Po dobrém jídle jsme vyrazili na nedalekou rozhlednu na kopci Spálený vrch. Pokoukali jsme po krajině, trošku si poleželi na sluníčku, ale pak jsme
nasadili rychlé tempo, abychom
k našemu nocovišti došli ještě
za světla. Nakonec jsme došli
ještě dál, než jsme měli původně
v plánu. Trochu se opakovala
situace z pátečního večera. Opět
jsme narazili na restaurační zařízení a opět nás přivítal milý
hostinský, který nám chtěl poradit cestu, tentokráte však
k seníku. Poučení dnem předchozím jsme však s díky odmítli a raději se utábořili na louce poblíž. Rozdělali
jsme si ohýnek, sesedli se kolem a opekli salámy. K pití jsme ohřáli snad všechno,
co jsme s sebou měli a užívali si krásného jarního večera.
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V neděli ráno bylo vedro. Konečně se mnohým splnil sen probudit se teplem
slunečních paprsků na nádherné louce s výhledem do krajiny. Po snídani jsme
pokračovali v našem čundračení. Kolem poledne jsme došli na poutní místo
Skalka nacházející se na kopci nad Mníškem pod Brdy. Ve stánku jsme si dali vytouženou Kofolu a k ní párek. Nikomu se nám ze Skalky pryč jít nechtělo. Ale nebylo jiného zbytí, pokud jsme chtěli stihnout náš autobus. Nakonec jsme skončili
ve vesnici Černolice. Měli jsme do odjezdu autobusu hodinu čas, a tak jsme se
dali do hledání nějakého občerstvovacího zařízení. K našemu štěstí jsou Černolice
víska nejen malebná, ale i vybavená spoustou ukazatelů. A na
jednom z nich bylo skutečně napsáno: hospoda. Lačně jsme šli za
šipkou, avšak brzy nás zarazila
domorodá žena a s lítostí nám
oznámila, že pokud jdeme do hospody, tak máme smůlu, neboť je
již nějaký čas zrušena. Posmutněli
jsme. Paní Pavle, tak se jmenovala, se nás zželelo a prozradila
nám, že přeci jen takovou
hospůdku v Černolicích mají. Ale je to hospůdka inkognito. Popsala nám, jak se
k ní dostaneme a poradila nám, ať se ptáme po Jardíkovi. Očka nám zasvítila a zanedlouho na to jsme stanuli před Jardíkovým domem. Už jsme se viděli u stolku
pod slunečníkem, ale Jardík nás zklamal – nebyl doma. Tak jsme si alespoň lehli
pod starý kaštan na návsi a vytáhli jsme zbytky našich zásob. Čekání na autobus
uteklo jako nic a brzy jsme se dostali do Prahy, kde jsme se rozloučili.
Chtěla bych poděkovat všem čundrákům, jmenovitě Martě, Pavlovi, Aničce,
Pepovi, Adélce, Tomovi, Vojtovi a Bobovi za skvěle prožitý víkend a nevšední zážitky :-)
Mirka Famfulíková

Teen víkend
V pátek 6. května v podvečer jsme se společně s dětmi sešli na křivsoudovské
faře. Fara se však ve chvilce proměnila v Buttlerovu farmu a okolí fary a Křivsoudova na prérie obývané indiánskými kmeny. Na farmu také dorazili naši staří zná4_________________________________________________________ERA info

mí Fred, Sam Hopkins, Vinnetou a Old Shatterhand, s kterými jsme předešlý
víkend započali cestu za pokladem na Stříbrném jezeře. Při tomto víkendu jsme
dokázali osvobodit Elen a jejího otce. A dokonce jsme v boji proti banditům získali i chybějící část mapy, kterou jsme uschovali v komíně farmy. A mohlo začít
nové dobrodružství.
Nejdříve bylo nutné, aby
se všichni posilnili po dlouhé
cestě, a pak následovalo krátké seznámení. Poté si naši hrdinové – Fred, Sam Hopkins,
Vinnetou a Old Shatterhand
rozdělili děti do skupinek a
mohlo se vyrazit na cestu za
pokladem. Mapa, která nás
k němu měla dovést, byla zašifrovaná, ale naštěstí tu byl
Vinnetou, který zdejší kraj
zná jako nikdo jiný, a dokázal mapu rozluštit.
Na cestě nás však čekalo nemilé překvapení. Hustý černý dým nad obzorem.
Co se to děje? Pokračujeme obezřetně v cestě. A opatrnými kroky se blížíme k něčemu, co ještě před několika hodinami vypadalo jako indiánská vesnice. Nyní
však jen ruina. Celá vesnice padla popelem. Hrůza. „To museli být bandité!“
téměř jednohlasně zvolaly děti. Náhle slyšíme cválat koně a společně s nimi se zesilují bojové výkřiky indiánů. „Utahové se vracejí z lovu, jsme obklíčeni. Musíme
pryč!“ vykřikl Vinnetou. Abychom nebyli moc nápadní, museli jsme se rozdělit na
malé skupinky a proplížit se až za vesnici Utahů. Podařilo se, avšak teď máme na
krku nejen bandity, ale i indiány, kteří si myslí, že my jsme zničili jejich vesnici. A
navíc jsme přišli o naši drahou Elen,
která byla zajata Cornellovou
bandou. Místo k pokladu jsme se
vydali zpět na Buttlerovu farmu,
kde jsme si mysleli, že budeme
v bezpečí.
Druhý den ráno, hned po snídani, nás však i tam přepadli indiáni. Snažili jsme se jim vysvětlit, že
my nevyplenili jejich vesnici a že
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jsme jejich přátelé, ale nebylo to nic snadného. Nastala porada indiánů, na jejímž
konci náčelník pravil, že si jeho důvěru musíme zasloužit. Dostali jsme od něj
několik úkolů. Museli jsme vytvořit dar pro indiány, nacvičit indiánský tanec, pomalovat válečnou sekeru, vytvořit indiánské teepee, zvládnout jízdu a střelbu na
indiánském koni a vyhrát zápas v přetahování. Splnit tyto úkoly bylo velice náročné a zabralo nám to celé dopoledne. Proto jsme pak všichni s radostí přivítali
čas oběda. Po obědě byl čas na odpočinek a následovaly skupinky na téma mše
svatá.
Odpoledne nastal čas
předání darů, které indiány
velice potěšily, a proto se
rozhodli s námi zakopat
válečnou sekeru. A my se
mohli vydat na cestu ke
Stříbrnému jezeru, zatímco Fred jel vysvobodit
Elen. To se mu však nepodařilo a byl také zajat bandity, které musel dovést
k jezeru. Cesta byla velice
náročná. Museli jsme se
dostat přes území posvátného bizona, překonat padající vody na lodi a projít kaňonem duchů. Když jsme to všechno zvládli, rozdělali jsme oheň a opekli si špekáčky, abychom se posilnili. A pak jsme šli vysvobodit Elen a Freda. Přepadli jsme je
v jejich tábořišti nedaleko jezera a díky pomoci Utahů jsme zvítězili. Cestou zpět
jsme narazili na Velkého Medvěda, který už dlouhá léta stráží poklad a on nám
jako odměnu za zodpovězené otázky týkající se našeho témátka daroval indicie,
které nás dovedly až k našemu cíli. Poklad byl uložen v truhle hluboko pod zemí a
jeho vykopání a přenesení na faru bylo velmi náročné, neboť byl velice těžký. Ale
za tu námahu to stálo! Na farmě jsme otevřeli truhlu s pokladem a ta byla plná
sladkostí a všemožných dobrot. Ty jsme si rozdělili a šli jsme spokojeně spát.
V neděli jsme pak náš víkend zakončili jako obvykle mší svatou, a pak již nastal
čas loučení. Takže se mějte krásně a brzy na viděnou na dalším teen víkendu.
Honza Rajdl
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Tábor
Je 9. 7. 2011 a banda dětí ve
věku 6–14 let vyráží na letní tábor
do Radlic, do krásného prostředí
jižních Čech. Do romantického
prostředí vydolované pískovny
uprostřed rozlehlých lesů. Když
děti dorazí do tábora ubytovávají se
ve dvoulůžkových stanech s podsadou. Musí to vypadat jako malé
mraveniště. Děti, rodiče i vedoucí
pobíhají po táboře. Loučí se, shledávají se, hrají si a dělají další bláznivé věci.
První den byl seznamovací a ubytovací. Dostali jsme vynikající jídlo od paní
kuchařky Blanky. Pak jsme se seznámili s tématem, které nás mělo provázet celým pobytem a to téma CESTOVÁNÍ
ČASEM, které se nám velmi zamlouvalo. Krátce o ději: jakýsi Sir Z z
Anglie se zabývá sbíráním předmětů z
minulosti a dobře za to platí. Pro naše
štěstí zrovna jeden pan profesor vynalezl stroj času a plánek k jeho sestavení ukryl v okolí našeho tábora, ale
protože se schylovalo k bouřce, šli
jsme spát. Hned ráno po budíku jsme
dostali dopis od Sira Z, kde stálo: Plán najdete u dřevěné boudy nad kadibudkami.
Tak jsme vyrazili a našli jsme 3 pytle, po rozbalení jsme zjistili, že je to rozdělení
do tří skupinek a každý dostal žlutý klobouček s pentlí barvy jeho skupinky (červení, modří a zelení). Potom jsme se
vydali stavět stroj času. Protože bylo
velmi teplo, vydali jsme se k rybníku,
následovala mše svatá v přírodě, pak
hry a nástup, kde se už objevily první
hrníčky (pro ty, co nevědí co? nebo k
čemu? vysvětlení: je to hrníček plný
studené vody, který vám vedoucí vyli-
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je do rukávu a je to trest za sprostá slova a jiné přestupky). Nakonec dne táborák a
pak všichni hurá do spacáků.
Ráno dalšího dne nás čekala únavná rozcvička, snídaně, vyrábění pohlednic
pro rodiče a cesta za Rudolfem II., hraní
her a cvičení scének na večer. Večer se
všichni zasmáli nad povedenými scénkami,
pak táborák a vyčerpané děti padly do spacáků. Nový den, další únavná rozcvička a
nový náklad her. Po výtečném obědě zase k
rybníku. Hráli jsme další hru (jméno si už
moc nevybavuju, ale nějak takhle to asi
bylo) Hoří vám tvrz. Našim úkolem bylo ji
uhasit, ale směli jsme využívat jen přírodní
materiál nebo vlasy. Po velké bitvě byli 1.
ČERVENÍ, 2. MODŘÍ a 3. ZELENÍ. Brzy
jsme šli spát, abychom načerpali síly na
celodenní výlet. STŘEDA = DEN VÝLETU = VSTÁT DŘÍV = ZA CO NÁS TRESTAJÍ = ÁÁCH JOO. Měli jsme namířeno
do Jindřichova Hradce, kde jsme navštívili
zámek. A je tu čtvrtek a další náročný úkol
od Sira Z: Jděte do Radlic a tam se u místních obyvatel domluvte na práci, kterou
pro ně vykonáte. Jako mzdu požadujte: 750 g mouky, 1–2 kostky cukru, droždí,
1 litr vody, ocet, máslo, sůl… celý den jsme pekli chleba. Pátek a cesta do antického Řecka. Čekala nás olympiáda – 1. disciplína: 10x oběhni kůl, ukousni bonbon,
vrať se. 2. máš k noze přivázaný balonek, zůstaň ve hře poslední i s ním. 3. hod do
dálky těstem. Poslední disciplína se zvrhla a rázem to byl hon na vedoucí
s těstem :-D . Vyhrál Dominik, 2. Anna, 3. Saša. Pak jsme se vydali na Olymp
blahořečit bohům a ti nás pozvali na hostinu. Všichni si pochutnali a nakonec tábora velký táborák. Další den už pro nás přijížděli rodiče. Děti odjížděly plny zážitků a vzpomínek.
Byl to moc hezký tábor a už se těším na další. Zvláštní dík pro vedoucí (Aničku, Adélku, Marťu, Jožina, Pepu, Pavla, Lukáše, Tomáše). A paní kuchařku
Blanku.
PS: Pro lepší představu koukněte na fotky.
Anička Březíková
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Lignano
Na úvod zdravím všechny
čtenáře ERAckého občasníku,
ať již v elektronické či tištěné
podobě.
Nany
Zahálková
(Anička – pozn. red. :-D), moje
drahocenná švagrová, mě požádala, abych napsal pár řádek o
setkání v Lignanu, Itálie, které
se uskutečnilo tento rok
v prvním srpnovém týdnu.
Nebudu psát o duchovním
programu, ale raději se s vámi
podělím o pár postřehů:
1. Jednalo se o setkání (v našem případě i dovolenou), na které vyrazily 4 rodiny z ČR, v celkovém počtu 8 dospělých a 8 dětí. Schválně nepíši 8 velkých a 8
malých, neboť počet „malých“, zejména před půlnocí, výrazně převyšoval počty
„velkých“. Program byl velmi individuální, což v našem případě znamenalo
převážně koupání u moře či bazénu. Není se čemu divit, neb to byla rodinná dovolená.
2. Když jsem tam přijel, tak jsem si uvědomil, jak ten čas rychle plyne. Je to
jen „pár let“ zpátky, co jsem (obdobně jako brácha Honza a švagrová Káťa), jako
jeden z tažných koní ERA CZ, vozil děti do Itálie a
animoval jim program. Kde bych si býval pomyslel,
že tam jednou pojedu se svým potěrem.
3. Počasí v Itálii je lepší nežli u nás v České kotlině. Bylo milé dětem ukázat, jak vypadá teplo,
modro, písčitá pláž a jak chutná dobrá zmrzlina a
čerstvé ovoce.
4. Italské kafe je nejlepší. Všem od srdce doporučuji dvojitou, tedy „doppio“, to pak máte vystaráno o energii až do pozdních nočních hodin. A že
to bylo potřeba, neboť právě po uspání dětí začínaly
naše pracovní skupinky. A že byli plodné.
A co mě ze všeho potěšilo nejvíce? Že to, v co
jsem věřil / jsme věřili a na čem po nás pracují
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další, žije. A jak. A že mám hodnou a krásnou ženu a dva zdravé raubíře, které mi
Pán dal snad i proto, že jsem po nějakou dobu kormidloval loď zvanou ERA CZ.
Šťastnou plavbu, milá lodi!
Petr Maštálka

Můj týden na ERA Meetingu
v Chorvatsku
Meeting byl úplně nejlepší :D
Animátoři i pomocní animátoři byli skvělí. Vymýšleli skoro všechny hry za
pochodu a to obdivuju. Ráno jsme začali modlitbou, pak jsme snídali, potom byla
katecheze.
Pokračoval
program, kde jsme dělali
všechno možné, pak byla
mše, jedli jsme hned po
mši. Až do tří jsme hráli
hry. Mezi třetí a šestou
jsme se koupali v moři a
po večeři jsme měli další
program.
Jídlo
mi
strašně
chutnalo. Nikdy tam nebylo český, což mi přišlo
v poho. Nejvíc se mi líbila ta spolupráce všech, hry, dobrý vztahy a duchovní
stránka.
A úplně úplně nejlepší byla vodní bitka!
Dave Raušer

Teen ERA Meeting Chorvatsko
30. 8. 2011 začíná naše dlouhá cesta do Chorvatska s EROU.
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O Eře jsem se dozvěděla letos od
kamarádky. Zaujalo mě její vyprávění,
tak jsem začala uvažovat o tom, že pojedu taky. A teď mohu říct, že toho vůbec nelituju. Ani bych nevěřila, co se
dá za týden stihnout a zažít.
Při dlouhé cestě autobusem jsme si
udělali zastávku v Lublani ve Slovinsku, kde jsme navštívili hrad a nákupní
střediska.
Hned první den jsem se seznámila
s novými kamarády a zkoušela jsem
navazovat mezinárodní vztahy. S námi
tu byli i Poláci a Maďaři ze Slovenska.
Už první večer jsme si užili mezinárodní mši při západu slunce.
Každý den jsme měli katechezi a
debatování ve skupinkách o určitých tématech. A nechybělo ani koupání
v moři a mše svaté.
Odpolední program byl pokaždé
jiný. Nejvíce se mi líbil taneční
workshop, protože se k nám přidali i
místní lidé z pláže a tancovali s námi.
Taky jsme měli i fotbalový turnaj mezi
Čechy a Maďary, protože Poláci nedorazili. Čechy to stálo vyvrtlý kotník, hlasivky a modřiny, ale stálo to za to.
Jeden večer jsme se vydali poznávat krásy města Puly. Prošli jsme si město
společně a pak jsme si dali hodinový rozchod na nákupy. Ale nakonec jsme se
všichni sešli při orchestru a společně jsme si zatančili.
Na poslední večer nám animátoři nachystali perfektní diskotéku, kde všichni
nechali poslední zbytky energie, co měli.
Je neuvěřitelné, že za jeden týden se může stát z lidí, kteří se neznali, jedna
velká rodina!
Anička Skřivánková ve spolupráci s Maruškou Skřivánkovou
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ERA Meeting
V srpnu, přesněji 14. (neděle),
jsme vyjeli na naši oblíbenou akci –
ERA meeting, kterou vrcholí všechny další programy asociace ERA.
Jak asi většina z vás ví, ERA meeting se koná každý rok v jiném státě
a letos to bylo ve Španělsku. Důvod
byl jasný. Konalo se zde celosvětové
setkání mládeže se Svatým otcem
Benediktem XVI. Ubytování bylo
zajištěno v nedalekém městečku El
Espinar, což byl strategický výběr – cena za ubytování a stravu versus dostupnost
do města Madrid. Ale to bych předbíhala. Totiž než jsme se tam dostali, měli jsme
příležitost strávit jeden skvělý den ve Francii, v oblasti krásných zámků na Loiře.
Naši řidiči nás po dlouhé noci v autobuse vyklopili v městečku Blois, odkud většina vyrazila místní autobusovou dopravou nebo na kolech podívat se právě po
zdejších, již zmíněných, zámcích. Já jsem například vyrazila na kole se skupinou
skvělých lidiček. Nebylo nás víc než 10 a jsem si jistá, že můžu říct za všechny, že
to byl výlet s velkým V. Nejenže jsme viděli krásu francouzské architektury z minulých století, mohli jsme vidět i krásy Francie, kam se obyčejný turista nezakutálí. Prosté vesničky s domy na vyvýšeninách s roztomilými ploty a vrátky, nádherná přírodní scenerie podél řeky Loiry, nedovolená ochutnávka místních hroznů,
prostě úžasný. To vše jsme společně s ostatními završili v Blois mší svatou v místním parku.
Po další kostrbaté noci a pár zastávkách na benzínkách, kam nás nechtěli
pustit :-), jsme se dostali do městečka
Ávila, které je významné nejen pro své
krásné historické centrum, ale i proto,
že jsou zde jedny z nejzachovalejších
hradeb na světě. Zde jsme strávili pouze pár hodin, myslím, že ne víc jak 2–3,
a už jsme frčeli do El Espinar.
V El Espinar jsme se uvítali s našimi italskými eráckými bratry a ERA meeting
mohl začít. Začalo se tradičně mší svatou a společnou večeří. Další den jsme pro
změnu začali mší svatou a pak přišla katecheze na určité téma dne, kterou si pro
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nás připravil padre Tomas. Jako vždy následovala „poušť“, kdy jsme měli chvilku
pro zamyšlení se nad slovem z katecheze. Poté jsme se sešli v rozdělených skupinkách a diskutovali o našich myšlenkách, které k nám přišly během pouště, o
našich názorech a zkušenostech. Završením bylo vždy společné shrnutí toho, o
čem jsme mluvili běhen skupinek, a hurá na oběd. Odpoledne byl volný program,
takže vzhledem k ukrutně teplému počasí většina šla spláchnout pot do místního
bazénu, kde byla velmi striktní pravidla (jež někteří z nás velice rádi porušovali, a
tak dávali najevo svůj nesouhlas tamějšímu vstřícnému plavčíkovi :-)). Večeři pak
ještě obvykle předcházely intergrupy, kde na programu bylo zpívání, fotbal či
učení se italštiny a češtiny. Večeře byla vždy bohatá s více chody a červeným
vínem k tomu. Ovšem i obědy a snídaně byly velmi vydatné a chutné. Španělská
kuchyně se nám ukázala v tom nejlepším světle!

V pátek jsme podnikli výlet do Madridu, abychom si taky prohlídli krásu
španělské metropole. Jenže všude bylo plno lidu, proto jsme neměli příležitost
prohlédnout si vše zajímavé, co bychom rádi. Nejprve jsme se šli podívat na mši
v českém centru JMJ, která byla velice povedená, s krásným zakončením, kdy
k nám přistupovali kněží a dávali nám požehnání po 3–4 lidech. Nakonec jsme
dostali ještě společné požehnání, a s tím vykročili do centra Madridu. Některé
z nás se vykoupaly v kašně. Z vlastní zkušenosti přiznávám, že to bylo velmi příjemné (vlastně nechápu ty, kteří tak neučinili, protože v tom vedru šlo fakt o
život :-D), navštívili jsme katedrálu Virgen de la Almudena, pár uliček a park – už
si nevzpomínám jméno, stadion Realu Madrid, potkali jsme veterána z války a
mnoho dalších zajímavých věcí!
ERA info________________________________________________________13

V sobotu byl den, kdy se konala večerní vigilie se Svatým otcem, proto jsme
měli v plánu vyrazit už ráno, abychom se tam na jistotu dostali. Ovšem po pátečním dni v Madridu jsme se nakonec rozhodli úplně jinak. Přes den jsme zůstali
v El Espinar, ještě jsme se vyčvachtali v bazénku a do Madridu jsme odjeli až
v půl čtvrté odpoledne. To bylo
jedno z nejlepších rozhodnutí ever,
opravdu si nedokážu představit, že
bychom tam měli strávit celý den na
sluníčku, uprostřed ničeho, se
suchými záchody jako jedinou záchranou. Když jsme tedy přejeli
půlku města podzemní dráhou, dobelhali se na bývalé letiště, už nebyl
takový hic a k mému úžasu se sluníčko dokázalo schovat za veliký mrak. Tudíž bylo více než příjemně. Navíc
panovala taková krásná atmosféra. Myslím, že to bylo asi tím, kolik pozitivní
energie mladí lidé přivezli z celého světa s sebou na setkání. Za chvíli se začalo
stmívat, a s tím přišlo i zahájení programu a příchod otce Benedikta. Vše bylo
dojemné až do chvíle, kdy se přes nás přehnala veliká bouře. Začalo pršet, jako
kdyby se nebe chtělo radostí vyplakat. Jenže vyhýbat se bleskům, které s sebou
tato „přeháňka“ nad plochu bez hromosvodů přitáhla, snadné nebylo. A tak nám
nezbývalo než jen v naší víře se svěřit Pánu Bohu, že nic zlého by pro toto setkání
určitě nepřichystal. Během toho bouření se vigilie musela přerušit, protože to málem Svatému otci ufouklo mitru. Pak se ale zase pokračovalo a nějak jsme to
všichni dobře zvládli. Večer už jsme hráli jen hry a povídali si. No, prostě tak na
pohodu.
Ráno jsme vstávali spolu
s východem sluníčka, to byla
paráda. Nejlepší však bylo vidět
kolem sebe všechny pomačkané, ospalé tváře. Když
jsme se pomalu dali do kupy,
začala mše svatá se svatým Otcem, které jsme tedy dvakrát
moc nerozuměli, jelikož byla
z části ve španělštině a z části v
latině. Co nás moc nepotěšilo,
bylo zjištění, že oplatky připra14________________________________________________________ERA info

vené pro proměnu v Tělo Kristovo odvál ten vichr z předešlého dne, takže se na
většinu nedostalo. Vše skončilo dobře, bez atentátu :-P. Před cestou zpět jsme se
jen vyfotili, ochladili své hlavy a trička vodou a připravili se na bojovnou chůzi do
davu, který se táhl až k metru.
Už byl před námi poslední den, poslední program, poslední skupinky, rozuzlení celotýdenní hry „tajný přítel“, poslední večeře, loučení s Italy a šup do autobusu. Ovšem tím to stejně neskončilo. Tentokrát jsme se vydali maličko jiným
směrem, a to ke známému francouzskému Nice. Tam jsme strávili pár hodin, vykoupali se spolu s ostatními mořskými tvory a vyšlápli jsme si do uliček centra
města. Abych to neprodlužovala, tento den se nám také připsal k seznamu těch povedených.
Nakonec bych vám mohla povědět, jak hezky jsme se loučili v Ledči a nakonec v Praze. Kolik objetí se tam sešlo – alla každý s každým, atd. Ale to dělat nebudu, nemám ráda loučení. A jelikož naše ERA zdaleka nekončí a se spoustou lidiček se zase brzy potkáme, ani to dělat nemusím ;-)… Takže co na závěr? …
Prostě PARTY HARD!
Markéta Worschová

Námořnický teen víkend
O víkendu 9. až 11. září se křivsoudovská fara náhle proměnila
v loď vyplouvající na dalekou
plavbu k bájné Tieře Prometidě,
jakési „Zemi zaslíbené“. Na
palubě se sešlo 38 námořníkůdětí, nechyběli poručíci-animátoři, kapitán, admirál a samozřejmě lodní kuchařky. Po večeři a seznámení loď připlula k neznámému ostrovu, kde na námořníky čekalo nemilé překvapení – tlupa lidožravých divokých černochů, kterým se přítomnost cizích lidí na ostrově vůbec nelíbila. Naštěstí byl na palubě
učený námořník, který všem poradil, jak si lidožrouty usmířit. Vyrobili pro ně korále a náramky a vypravili se do jejich osady. Za chvíli se námořníci s lidožrouty
spřátelili. Dokonce si s nimi zazpívali a zatančili kolem ohně a někteří porozuměli
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i jejich podivné řeči. Potom se ale stalo něco hrozného – velkému náčelníkovi
divochů se zalíbila jedna z lodních kuchařek a rozhodl se vzít si ji za ženu. To se
posádce samozřejmě nelíbilo, a když odmítli vzdát se kuchařky, divoši se rozzlobili a námořníkům nezbylo nic jiného než utéct.
Když se námořnictvo v
lodi uložilo k spánku, netušilo, co
ráno zjistí... Lidožrouti unesli čtyři
námořnice! Hned ráno se posádka
vypravila je vysvobodit a naštěstí
se jim to povedlo – zachránili je
těsně před snědením. Ostrov už
nebyl bezpečný a tak loď vyplula
na moře. Dopoledne se námořníci
zdokonalili
v
námořnických
dovednostech a po obědě se při témátku dozvěděli něco o modlitbě. Poté ale posádku zasáhla zlá nemoc kurděje, proto přistáli v přístavu (Křivsoudově) a měli za
úkol získat od místních obyvatel co nejvíce potravin s vitamínem C. To se jim povedlo a kurděje byly zažehnány. Navíc si jejich chytrého a akčního počínání všiml
zdejší stavitel lodí, který je požádal o pomoc. Námořníci měli za úkol po skupinách postavit co nejlepší a nejhezčí lodičky. Stavitel lodí námořníky odměnil za
jejich pomoc truhličkou se zlatem a hodnostmi, které byly přiděleny každé skupince podle kvality postavené lodi. Bohužel předávání truhličky spatřili dva zlí piráti a námořníkům bylo jasné, že je piráti budou pronásledovat dokud truhličku
nedostanou. Po vyplutí a krátké plavbě, kdy loď byla pronásledována piráty, se
zdálo, že boj je nevyhnutelný a protože v námořní bitvě by loď neobstála, přistáli
večer námořníci na pevnině, kde zanedlouho opravdu došlo k bitvě. Po dlouhém a
náročném boji s piráty, ve kterém velkou úlohu hrály získané hodnosti a týmová
spolupráce, právem zvítězili hodní, čestní námořníci. A v opuštěné pirátské lodi
dokonce našli úžasný poklad!
Všechno dobře dopadlo a ráno
námořníky čekal už jen úklid lodi,
mše svatá a odjezd domů. Pokračováni plavby k Tieře Prometidě na
dalším teen víkendu! :)
Anička Kucharčíková
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Teen ERA víkend v září
Dne 9.–11. září se konal teen era víkend na téma Cesta kolem světa. Pro mě,
jakožto z pohledu začínajícího „bubáka“ to bylo úplně něco jiného než z pohledu
malých dětí. Měl jsem celkem tři funkce: bandita, námořník a pirát. Banditi měli
za úkol ukrást pár členů námořnické
posádky a zhypnotizovat je koňskou
nohou. Zbytek posádky je mělo vysvobodit a zároveň nás ztrestat, což se
jim bohužel povedlo. Banditi měli i
svůj vlastní jazyk, se kterým jsem měl
nemalé potíže. Další funkce byla námořník. Ta pro mě byla nejlehčí, nejspíš proto, že jsem jí skoro vůbec nepoužíval. Šlo v ní hlavně o to, aby se
pomáhalo dětem v přípravě a následně i boji proti banditům a pirátům. A moje poslední funkce byla pirát, který měl za úkol bojovat proti námořnické posádce a zároveň tak uchránit poklad. Po dlouhém a vyčerpávajícím boji, piráti prohráli a děti
tak získaly poklad. Pro mě a doufám, že i pro děti to byl velmi vydařený víkend a
moc se těším na další.
Petr Musil
Dne 9.–11. září se konal ERA víkend na téma Cesta kolem světa. Přijeli jsme
na 7. hodinu a začínalo se jako vždycky večeří. Při večeři nás rozdělili do 4 skupinek. Večer když jsme se seznamovali, najednou jsme ztroskotali na neznámém ostrově, kde
nás přepadli divoši. Chtěli jsme se s
nimi spřátelit, tak jsme jim vyrobili
různé dárky. Byli z dárků nadšení a
oni nás za to naučili tancovat jejich
tanec. Pak se to ale nějak zvrtlo,
protože náčelník té tlupy, že se chce
ženit a že si vybere mezi námi. Vybral si kuchařku, a to se nám moc nelíbilo, tak jsme jim pak utekli, ale to jsme neměli dělat, protože večer unesli 4 členy naší posádky. Šli jsme je hledat až ráno.
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Byla to dlouhá cesta skrz džungli. Když jsme tam přišli, holky tam seděly zády k
sobě do kolečka a byly hypnotizované koňskou nohou, ale my jsme to přerušili a
vběhli jsme na ně. Pak jsme rychle utíkali, nasedli na loď a honem jsme odplouvali. Po krásné plavbě nás něco překvapilo. Loď a na ní pirátská vlajka! Chtěli s
námi bojovat a taky se tak stalo. Byla to dlouhá cesta, ale pak jsme je všechny
přemohli a mohli jsme plout dál. Byl to super víkend a už se těšíme, až bude
pokračování.
Terka Kunstová

Výroční zpráva SÚZE (Správa Účelových Zařízení ERA)
Vážení přátelé,
ač není naše zaměření technické,
přesto se neobejdeme bez dobrého zázemí našeho centra. Aby toto zázemí
bylo dobré a ještě lepší, tak v průběhu
celého roku vynakládáme čas a úsilí na
jeho údržbu a vylepšování. První
možností byla pro mnohé sobota 18. 6.,
kterou jsme využili ke generálnímu
úklidu a k intenzivní stavební činnosti.
Ano... správně... postavili jsme záchod.
Druhým viditelným zásahem, byla návštěva skupiny Belgičanů, kteří ve svém
volném čase nedali jinak a odvedli velkou práci na odvodnění budovy. Čímž jsme
začali dlouhodobý boj s vlhkostí. Třetí velkou akcí byla sobota 17. 9. Tu jsme využili k dokončení svodů vody, velkému úklidu a k přípravě paliva na zimu.
Co jsme stihli?
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V předchozím roce jsme kompletně
dokončili rekonstrukci ústředního topení a
první horní toalety. Tento rok jsme se pustili
do horní elektroinstalace, druhé horní toalety a pokoje pro hosty. Dále jsme podnikli
první kroky k odstranění vlhkosti.
Co nás čeká?
V nejbližší době bude dokončena druhá
horní toaleta a pokoj pro hosty.
Budoucnost?
Ta je ve hvězdách:) Ne, ta je na našem
rozhodnutí. Je hodně potřebných věcí a my
musíme vybrat tu, která bude další na řadě.
S pozdravem
pan Zahálka
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Tam-tam
V sobotu 1. 10. 2011 proběhlo v centru ERA v Křivsoudově hlavní organizační setkání – Generální asemblea. Novým viceprezidentem ERA
CZ byla zvolena Martina Pokorná a staronovým ekonomem se stal Tomáš
Sommer. Vyprošujme jim hodně Božího požehnání při práci na Pánově
žni.
Další inovací jsou naše krásná ERA trička, která jste si všichni měli
možnost zakoupit. Tím bych i chtěla poděkovat Martě Samkové, že
všechno kolem nich pro nás zařídila.
Na meetingu složili slib společníka Kája Matuška, Anička Stehlíková a
svůj slib obnovila Áďa Kucharčíková. Gratulujeme!
Na místě je zmínit se o ERA skupince v Praze, která se i nadále schází
každý první čtvrtek v měsíci. Všichni jste srdečně zváni.
Dále bych Vás chtěla informovat o nové pražské akcičce, kterou můžete
navštěvovat. Jedná se o rytmickou mši u sv. Ignáce na Karlově náměstí.
Koná se každou poslední středu v měsíci v 19.00. Myslím si, že je potřeba častěji společně prožívat mši svatou, a proto bych Vás na ni chtěla pozvat. Moc se na Vás těším.
Otec Giovanni Sanavio se stal superiorem v Krakově, takže ho budeme
mít zase o kousek blíž.
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