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Milý čtenáři,
zdravíme Tě v čas předprázdninový, horký a slunečný. Čas
dovolených,
kdy
se
lidé
vydávají za hranice všedních
dnů. Vybavíme Tě, milý
čtenáři, na cestu příběhem ze
života moudrého Sokrata.
Tento filosof byl pověstný
nejen svou moudrostí, ale i
skromností. Nezatěžoval se
starostí o majetek, nenosil
dokonce ani boty – a přeci
ho jeho žáci pravidelně
potkávali na tržišti, jak
okukuje stánky jednotlivých
prodejců.
Nakonec
nevydrželi
a
zeptali se svého učitele, proč
že on – vzor vší skromnosti –
tráví
tolik
času
mezi
prodavači všeho možného. A
Sokrates odpověděl: „Rád
tam chodím objevovat, bez
kolika věcí jsem naprosto
šťastný.“
Čekají tě mnohé zajímavé
prožitky, tak při nich, milý
čtenáři, čas od času vzpomeň
na moudrého Sokrata. Člověk
nemusí být jeho žákem ve
všem, co učil, ale to, co
mohli jeho žáci pochopit z
tohoto kraťoučkého rozhovoru, to by mohlo být poučné
pro každého z nás. Moudrost
nespočívá v tom, že víme, co
chceme, ale že pochopíme,
co všechno nepotřebujeme.
Člověk, který naprosto přesně
ví co chce, tak se třeba také může
odsoudit k doživotní uštvanosti a
honbě za nějakým tím vzdušným
zámkem, přeludem, který si vysnil a
který by sice skutečně moc rád chtěl,
ale nikdy ho nemůže dosáhnout.
Teprve člověk, který si udělal jasno
v žebříčku svých hodnot a pochopil,
kolik že se toho vlastně nachází na
těch spodních příčkách, tak ten nalezl
cestu, vedoucí ke svobodě od
nepotřebností, které spoutávají.
Mnoho lidí tuto cestu nalezlo
v okamžiku nějaké životní krize, když

jim najednou došlo, jak málo člověk
vlastně k životu skutečně potřebuje a
jaké maličkosti stačí, aby byl šťastný.
Sokrates byl mudrc, a proto na to
přišel, aniž by si něco takového musel
prožít. A nám, kteří nedosahujeme
jeho moudrosti, alespoň ukázal dobrý
směr.
Léto spojené s hledáním a nalézáním
krásy a moudrosti Ti přejí Tvé
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Městská policie informuje
V dnešním příspěvku bych chtěl
informovat strmilovskou veřejnost o
kamerovém systému, který by se měl
instalovat v příštím roce, pokud bude
schválen zastupitelstvem. Kamery se
plánují umístit na Náměstí, kde hlavním
sledovaným cílem by byla Česká pošta,
samoobsluha, částečně kostel, trafika,
která již byla v minulosti vyloupena,
autobusová čekárna a městský úřad s
veřejným WC.
Na křižovatce ulic
Dlouhá, Nová a Pod Farou tzv. U
,,Karlštejna“, kde se plánuje vybudování
hřiště na minigolf a pokud to bude
technicky možné, mohla by střežit dětské
hřiště, samoobsluhu a obchod ,,Olga“.
Další kamera se plánuje v ulici Studenská,
kde hlavním cílem bude parkoviště před

kulturním domem a celá ulice až k
hostinci ,,U Součka“. Poslední kamera by
střežila prostor v ulici Sportovní za školou
a podle možností ulici Popelínskou.
Všude v těchto prostorách dochází k
častým
přestupkům
majetkového
charakteru (poškozování cizí věci) a
vandalství.
Každá z kamer bude snímat okolí a
nahrávka se bude ukládat po dobu sedmi
dní. Kamery budou snímat pouze veřejná
prostranství a záznamy se budou využívat
pouze k odhalení pachatelů protiprávního
jednání. V praxi to znamená, že kamery
nebudou ovládané a sledované přímo, ale
budou naprogramované na určitý režim a
pokud se stane nějaká událost, vyhledá se
v archivu záznam a až ten bude použit

Pasování prvňáčků na čtenáře
Dne 14.6.2007 proběhl poprvé ve
strmilovské
knihovně
slavnostní
ceremoniál – Pasování prvňáčků na
čtenáře. V knihovně jsme si společně s
dětmi zahráli na království, v němž byla
knihovnice královnou knižního království,
paní učitelka kouzelnicí, která naučila děti
kromě čtení i všem možným dovednostem
a pan spisovatel Jan Lebeda rytířem. Kdo
pana Lebedu zná, může směle prohlásit,
že rytířem je i ve skutečnosti v tom
pravém smyslu slova, nejen rytířem slova
toho krásného. Ten jediný měl letos právo
stát se pasujícím rytířem, který přiložením
meče na levé prvňáčkovo rameno a
pronesením slavnostní formulky jmenoval
oficiálně dítě čtenářem. Děti ho měly

možnost poznat již z dřívější besedy v
únoru, kde jim pěkně povídal o lese a
zvířátkách.
Slovy ze čtenářského slibu "...knihy
budu mít vždy rád, budu je ochraňovat..."
děti slíbily, že budou jako správní čtenáři
dodržovat všechna pravidla, která souvisí
se čtenářstvím. Slavnostní obřad skončil
předáváním pamětních listů a krásné
Lebedovy knihy "Okáček a Rézinka" a na
úplný závěr proběhla autogramiáda s
jejím autorem.
Děti braly celý slavnostní akt velice
vážně a já jako královna strmilovského
knižního království se již nyní velice
těším, až zavítají znovu do našich bran už
jako opravdoví čtenáři a budou objevovat

„POVODNĚ 2007“
Skoro jako za velkých povodní před
několika lety si připadaly paní učitelky
z Mateřské školy, když přišly 19.6 ve
čtvrt na sedm do práce.. „Přivítalo“ je
tiché šumění, které nezpůsobovala (jak
se jak je nejprve napadlo) další nevítaná
návštěva zloděje, ale neméně nevítaná
návštěva proudu vody. Přívalové deště
byly tentokrát nahrazeny prasklou
záchodovou trubkou. Voda tekla po
schodech i elektrickými rozvody.

Lékaři ve Strmilově – dovolená
MUDr. Punčochářová

16.7. – 27.7.

MUDr. Spurná

29.6. – 13.7., 20.8. – 28.8.

MUDr. Matoušková.

2.7. – 4.7., 27.8. – 7.9

PharmDr.Cachová, lékárna

Otevřeno během celé doby
prázdnin
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jako důkazní materiál.
O účinnosti
systému jsem se přesvědčil v sousední
obci Studená, kde se jim podařilo na
základě
záznamu
vyřešit
několik
přestupků a vytlačit kriminalitu z dosahu
kamer, takže působí přesvědčivě i jako
prevence. Další výhodou je i noční vidění.
Pokud se podaří kamerový systém ve
Strmilově vybudovat, bude možné, aby
využili těchto služeb podnikatelé a firmy
k zabezpečení svých venkovních prostor.
Myslíme si, že tento systém by mohl
být velikým pomocníkem při boji s dnešní
kriminalitou a bezohledností různých
živlů k veřejnosti.
Za MP zpracoval strážník Rudolf Séč

Knihovna VMS o prázdninách
úterý 15.00 – 18.00 hod.,
pátek 14.30 – 18.00 hod.
kouzelný svět fantazie kousek po kousku
– ať už sami nebo i s pomocí rodičů.
Vlasta Vondrušová, Knihovna Viléma
Martínka ve Strmilově

Mateřská škola bude otevřena
2.7. – 13. 7.
„Díky zásahu pana Vrbenského nedošlo
k nejhoršímu,
zároveň
děkujeme
zaměstnancům firmy Nezdara a v řadě
neposlední rodičům, kteří pochopili
kritickou situaci a děti si vzali domů.“
Kolektiv zaměstnanců MŠ Strmilov

Lékárna Tilia
si Vás dovoluje upozornit, že
s nastávajícím se létem si můžete
vybírat z bohaté nabídky krémů na
opalování i balzámů na ošetření
pokožky spálené sluncem, ochranných
prostředků
proti
klíšťatům
a
bodavému hmyzu i dalších potřeb, na
které bychom neměli zapomínat a v
dobách dovolených už vůbec ne.
PharmDr. Dana Cachová

CIHELNA
a tašky z hlíny chvalně známé cihelny
Antonína Dvořáka.“ Kronikář bohužel víc
nenapsal, a tak se nedovíme ani kolik
dělníků v cihelně pracovalo. Podle
ústního podání si cihláři postavili malé
domky poblíž rybníka Hluboký. St.
Piskáček do kroniky zapsal: „Ant. Dvořák
postavil před světovou válkou domek čp.
313 pro své dělníky – cihláře. Domek
postavený bez pořádných základů na
vlhkém pozemku a delší dobu neobývaný
se r. 1951 zhroutil a zůstala jen hromádka
rozmočených cihel.“
V r. 1929 si A. Dvořák koupil nákladní
automobil, prodával a rozvážel stavební
materiál, uhlí a umělá hnojiva. Zásoba
hlíny byla vyčerpána, a cihelna byla proto
roku 1936 zrušena. Ve Strmilově se
vyráběly také cementové tašky, ve 20.
letech je vyráběl Jan Kubíček a od 30. let
stavitel Jan Frühbauer.
Dodavatelé stavebnin si na nedostatek
zákazníků nemohli stěžovat. Roku 1910
dokončil stavbu domu čp. 306 MUDr.
Kaněra, stavěly se domky v Nové čtvrti
(nyní ulice Nivka), byla postavena útulna
pro chudé (r.1912, dnes mateřská školka),
mlékárna, hospodářské družstvo čp. 360,
měšťanská škola (r.1930), domky v ulici
Nad Kamenitým a v Tyršově ulici. Čilý
stavební ruch byl i ve staré části obce, Jiří
Vonka rozšířil tkalcovnu čp. 12, naopak
Lesovský tkalcovskou dílnu v čp. 64

Také rádi chodíte na borůvky a na
houby do Vysokého? Možná, že jste došli
do míst, kde kdysi bývala cihelna. Ještě
před padesáti lety stály zbytky jejích zdí, i
když už tehdy zarůstaly trávou a
ostružiním. Kdy byla postavena a kdo ji
postavil, těžko odhadnout. V městském
archivu Strmilova OA Jindř. Hradec jsem
našla jen kusé zprávy.
Roku
1736
povolil
hrabě
z Lichtenštejna zedníkům svého panství,
že nemusí kupovat cihly z vrchnostenských cihelen a mohou stavět cihelny na
vlastních pozemcích. „Pokud by však tyto
cihelny byly vrchnostenským ke škodě,
budou zničeny.“ Jako stavební materiál
převažoval tehdy kámen a dřevo, jako
krytina se užívaly došky a šindele, ale po
požáru, který roku 1835 postihl téměř
celý Strmilov, nařídila městská rada
používat tašky. Někteří majitelé domů
požádali městskou radu, aby si mohli
ponechat levnější šindelové střechy.
Majitel domu čp. 8 ještě r. 1842 žádal,
aby si zatím mohl nechat došky, a slíbil,
že je, až doslouží, vymění za pálené tašky.
Koncem 19. století vyráběl a prodával
cihly Jan Švehla čp. 270, v r. 1902 založil
cihelnu Antonín Dvořák čp. 289.
V obecní kronice najdeme nejstarší
zmínku o místní cihelně až v seznamu
průmyslových závodů z roku 1930:
„Keramika – cihlářské výrobky jako cihly

přestavěl na byty… Výčet domů
postavených nebo přestavěných mezi
světovými válkami by byl dlouhý.
S finančním zajištěním staveb pomáhala
místní záložna, poskytovala stavebníkům
úvěr.
V letech 1925 až 1942 se vyráběly cihly
v Malém Jeníkově. V jeníkovské kronice
si můžeme přečíst, že byla v r. 1925
založena spolková cihelna a její majitelé
(Josef Štěrba, Josef Klíma, Josef Dušek,
Josef Smejkal, Rudolf Knotek, Josef
Fiala, Fr. Bačák, Fr. Kareš, Teodor Hajný,
Fr. Novák, Jan Popelínský a Jakob
Martolos) jsou „povinni ručit za vydání
jakož i za příjem.“ V r. 1927 byl u cihelny
postaven domek pro cihláře. Kuchyni a
jednu místnost užíval cihlářský mistr
Adolf Vlk s manželkou a třemi dětmi,
v jedné místnosti bydlel cihlářský
pomocník František Dobeš. Domek stojí
dodnes, ale cihelna byla r. 1961 zbourána,
„protože se rozpadávala a kluci rozbíjeli
krytinu. Komín vysoký 25 m svalili
Štěrba a Smejkal, uvázali za něj dlouhý
řetěz, částečně podkopali a traktorem ho
svalili na zem.“ Kámen a cihly byly
použity na stavbu žumpy u kravína.
V následujícím roce byly u zbourané
cihelny vysázeny lesní stromky.
Za informace děkujeme paní L. Kubákové

Šachový klub Strmilov a Knihovna Viléma Martínka ve Strmilově

Vás zvou na přednášku

Mgr. Vladislava Buriana

„Archeologie na Strmilovsku“

Přednáška se bude konat ve čtvrtek 28.6.2007 od 17.00 hod.

v zasedací místnosti Městského úřadu ve Strmilově
Lektor je archeolog jindřichohradeckého muzea. Po přednášce bude následovat diskuse.

Poutní mše svatá ke sv. Anně
v neděli 29.7. od 11.

00

v kapličce nad Českou Olešnou

Poděkování strmilovským farníkům
V rámci jarního úklidu katolické fary se sešlo
několik ochotných žen a po dohodě a s pomocí
pana faráře Berkovského se natřela a umyla
okna fary, vypraly záclony a závěsy a dokončil
celkový úklid.
Přálo nám i hezké počasí a ještě byla zábava.
Za tuto užitečnou a potřebnou práci všem
zúčastněným členkám KDU-ČSL i ostatním
farnicím srdečný dík.
Za MO KDU-ČSL Jaroslava Jeřábková

Vážení rodiče, tímto Vás zveme na

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ
ZÁVĚREČNÉHO
VYSVĚDČENÍ,
které se koná :

29.6.2007 v 8,00 hod.
na MěÚ ve Strmilově.
Srdečně Vás zve celá 9. třída.
Upozornění: Škola další akce k ukončení školního roku nepořádá
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Pamfilo a spol.
Když se do krásných dívek „zblázní“ mladíci, je to přirozený života běh.
Pokud se tak ale stane „páprdům“, kteří by těm dívenkám mohli být otci ba
dědečky, pak je to „drámo“, ale někdy také velká sranda. Zvláště když se to
začne odehrávat někde na teplém jihu Evropy, tak jako v nově nastudované
divadelní hře suchdolských ochotníků ze SUDu. Zvláštní ovšem je, že těmi
„postiženými“ jsou až do té doby, než je dámský živel obloudí, zapřísáhlí
„staří mládenci“ vyznávající klid, pohodlí a dobré vínko, ale bez
přítomnosti ženského živlu. A vnikne-li do děje ještě chamtivost dvou
letitějších dam, jedné po majetku a druhé po jedno jakém chlapovi, tak
může divák očekávat na jevišti děj plný zvratů a komických situací. Chytrý
páter to ale mazaně zařídí a tak konec vše napraví. Soubor se pokusil
umocnit atmosféru této „lehkovážné“ hry i nedílnou hudební a písňovou
složkou. O ní se postarali naši dlouholetí partneři, manželé Cvrčkovi a
jejich Komorní soubor při ZŠ Rapšach. Snad již pro nečekané zápletky,
zajímavé obsazení a pro radost Vašich - našich herců, kteří na jevišti
zdejšího kina necelý rok „válčili“ s nácvikem, bude premiéra (23.června)
pro Vás zajímavou podívanou. Krásné kulturní zážitky Vám přeje jménem
celé ochotnické party SUD

Petr Toufar, režisér.

FLORBAL
=> 24.5.2007. <=
Strmilovští reprezentanti oslavili
svůj úspěch v Restauraci pod
Šibeňákem.
Rodina Kubákova formou společné
večeře a darem triček William &
Delvin vyjádřila dík za zviditelnění
našeho města na republikové úrovni.
-----Za sponzorskou podporu našich sportovců
děkujeme i následujícím dárcům: Město
Strmilov, TESCO-AVE Jindř. Hradec,
Vinárna Studená (p. Marek Jokl) a Poborský –
Sport Jindř. Hradec.

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

Testová otázka

I Sněhurka by mohla se svými
mlsnými trpaslíky přijít!
7 druhů zmrzliny Vás čeká
v nekuřácké Restauraci pod
Šibeňákem!

Všichni jste srdečně zváni na
pouť v České Olešné

26. srpna 2007
atrakce zajištěny

Výkup jablek a švestek
Za Jednotou na konci srpna a začátkem září.
Ceny budou oznámeny 10 dní před zahájením
výkupu

Co že to ty děti tak pozorně sledují?

Na
odpověď
si
počkejte
do
příštího
čísla
A nebo se
zeptejte
některého
z vyfotografovaných
dětí J
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Kam ze školních lavic?
Z chlapečků jsou mladí muži, z holčiček půvabné slečny – a vydávají se do světa.
A kterým směrem si to naši deváťáci zamířili?
Lucie Ausobská: Ekonomické lyceum, J. Hradec
Lenka Daňhelová: Obchodní akademie, J. Hradec
Tomáš Dobrodinský: Centrum odborné přípravy, mechanik číslicových strojů, Sezimovo Ústí
Lucie Dohnalová: Pedagogické lyceum, Znojmo
Jan Dvořák: Gymnázium Pelhřimov
Jan Hřava: Centrum odborné přípravy, strojírenství-počítačová grafika, Sezimovo Ústí
Radim Koutný: Gymnázium olympijských nadějí, Č. Budějovice
Kateřina Janíčková: SŠ, kadeřnice, Pelhřimov
Martin Matoušek: SOU, elektrikář, J. Hradec
Luboš Nečeda: Gymnázium Č. Budějovice
Markéta Nechvátalová: SOŠ a SOU – provoz služeb, Třeboň
Tereza Poslušná: Manažerská akademie - střední odborná škola, veřejnosprávní činnost, Jihlava
František Procházka: Střední průmyslová škola, mechanik seřizovač-mechatronik, Pelhřimov
Eliška Punčochářová: Gymnázium J. Hradec
Zdeněk Soukup: Střední odborné učiliště, automechanik, Kamenice n. L.
Michala Šopáková: Střední odborné učiliště, prodavačka, J. Hradec
Patrik Štěpnička: SOU, elektrikář, J. Hradec

20. června byli v obřadní
místnosti MěÚ přivítáni:

Markéta Veselá,
J
Daniel Štěrba,
J
Marie
Steinhauserová,
J
Jan Adamec
Také Vás vítáme, ať
se Vám s námi líbí!

Historie na vlastní kůži

V úterý 26. června si budou moci žáci naší školy vyzkoušet práci
průvodce či průvodkyně. Díky ochotě a spolupráci s panem
kastelánem Jakubem Balounem se tak v rolích „odborníků na historii“
vystřídají v prostorách zámku v Žirovnici žáci a žákyně 7.- 9. třídy.
Nejen že poctivě studují průvodcovské texty, ale někteří si pro
návštěvníky připravili i hudební zpestření. Srdečně vás zveme!!!

KDE: Žirovnický zámek
KDY: 26. června v 10.15 a v 11.30 hod
Žáci ZŠ Strmilov + Lenka Pecharová

Kulturní komise při MěÚ ve Strmilově Vás srdečně zve k

15. jubilejnímu „Čaji o čtvrté“,
který proběhne v hotelu Komorník
Hraje AKORD trio

Neděle 24.6. začátek 16.00 vstupné 50,- Kč

Lesní hospoda u Komorníka
zahajuje letní sezónu
v sobotu 30.6.

Těšíme se na Vás!
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Kulturní Dům Strmilov
S pátkem 29.6. zahajujeme prázdninovou
diskotékovou sezónu. Podrobnosti najdete
na plakátech a na pravidelně
aktualizovaných stránkách
www.djkarelkouril.cz

Jarní dámská jízda
Tuto akci jsme uspořádaly v sobotu šťastná, neboť všechny posádky
12. května 2007 s podtitulem „Z města - dorazily do cíle včas a s dobrou
náladou, která překonala i nějaký ten
přes města – do města.“
Jízdu výlučně dámských posádek jsme déšť.
Po odevzdání vyplněných dokladů
pojaly jako autovýlet s pevně danou
trasou, na které bylo nutno bezchybně nastal čas zkontrolovat, jak se posádky
zodpovědět
zadané
otázky,
plnit s nástrahami na trase vyrovnaly.
Zatím, co se sčítaly
jednoduché úkoly a správně
body a určovalo pořadí,
vyplnit přiložený fotoaršík.
Ženy, které se
bylo slyšet smích a
Na parkoviště před KD
zúčastnily
Jarní
líčení zážitků na téma
se
dostavily
všechny
kdy, kde a jak se co
přihlášené posádky, tři
dámské jízdy,
povedlo či nepovedlo a
„přespolní“ a čtyři místní,
děkují tímto hlavní
čím
bude
nejlépe
které se po nezbytných
organizátorce paní
doplnit vydané kalorie.
formalitách seřadily na start.
Hance Přibylové
S přibývajícími minuDle vylosovaných čísel pak
tami bylo však cítit
v pětiminutových
interza skvěle
napětí, jak to vlastně
valech začaly ukrajovat
připravenou akci.
celé dopadne, neboť
první metry ze zhruba 100
Doufáme, že příští
každá posádka dobře
km, které měly před sebou.
rok si báječný den
věděla, že se určitě
Při výjezdu z prvního
města na trase – DAČIC –
v podobném duchu nějaká ta chybička
vloudila.
již měly za sebou šest
zopakujeme!
Z konečných výz celkem třinácti zadání.
V druhém městě – SLAVONICÍCH – sledků nakonec vyplynulo, že první,
již měly za sebou o dvě zadání víc a také šesté a sedmé místo obsadily
„hostující“ posádky a „domácí“ se
výšlap na Montserrat.
Po průjezdu města třetího – podělily o 2.-5. místo.
Všechny
soutěžící
obdržely
STARÉHO
MĚSTA
POD
LANDŠTEJNEM – již nabíraly kurz perníkové medaile, diplomy i odměny.
směrem
na
STRMILOV,
odkud A nakonec jsme si slíbily, že příští rok
si naši „jarní dámskou jízdu“ určitě
dopoledne vyjížděly.
Tam na ně čekalo zadání třinácté, zopakujeme.
ZO ČSZ Strmilov
poslední. Tentokrát to byla třináctka
DĚKUJEME
- České spořitelně JH, Kubákovi J. st., Markovým, MěÚ Strmilov, prodejně FLOP a
Zichovým za dárky pro soutěžící
- paní Vlastě Vondrušové za pomoc a trpělivost u počítače
- p. Jiřímu Sedlákovi za zdokumentování akce
- vedoucí a personálu hotelu Komorník za velmi příjemné zázemí
a samozřejmě našim rodinám za podporu.

PARRÉSIA – HORNÍ DUBENKY 2007 (výběr)
7.7. sobota 19,00 – Projekce filmů Petra Barana
8.7. neděle 9,00 bohoslužba, po ní představení před kostelem
Divadlo U stolu - CED Brno: K.J. Erben V poli mnoho bylin stojí (Kytice) Hraje:
Jana Franková Uvede: František Derfler
29.7. neděle 9,00 bohoslužba, po ní představení před kostelem
Bílé divadlo – Ostrava Červený kohoutek letí k nebi autor: Miodrag Bulatovič, režie:
Jan Číhal, Luděk Jičínský; hudba: moravské lidové písně
4.8. sobota19,00 Projekce záznamu divadelního představení divadla Husa na
provázku: „Kníže Miškin je idiot“, režie: Vladimír Morávek
5.8. neděle 9,00 bohoslužba, po ní představení před kostelem
Komediantská mystéria (variace na texty zpracované Dariem Fo) Petr Oslzlý, kreace
v původní verzi vznikla v Divadle na provázku
26.8. neděle 14,30 STUDÁNKA PÁNĚ Shromáždění v lese na paměť zápasu o
svobodu vyznání. Host: Pavel Kašpar, brněnský senior ČCE „O hrdinství“

Zájemci o putovní tábor YMCA „Ostrava ´07“ jsou
srdečně zváni na předpuťákové setkání v neděli 24.6. od
13,00 na zahradu evangelické fary. Jedinou podmínkou
účasti na putovním táboře je platný občanský průkaz

Těším se na Vás !
Jarda Pechar

Školní jídelna
bude v provozu celý červenec
V srpnu budeme bílit, uklízet a také se
rekreovat. Opět začínáme v září.
PROČ BŮH STVOŘIL DĚTI (A NÁSLEDNĚ
VNOUČATA)..
Pro ty z nás, kteří máme okolo sebe děti – ať už
vlastní, nebo vnoučata, neteře, synovce...
Kdykoli máte pocit, že jsou děti
nezvladatelné, můžete najít útěchu v tom, že
dokonce ani všemohoucnost našeho Pána
nedosahovala k Jeho vlastním dětem.
Poté, co utvořil nebesa a zemi, stvořil Bůh
Adama a Evu.
Mezi prvními věcmi, o kterých mluvil, jim
také řekl: „Nesmíte!“
„Nesmíme co?“ zeptal se Adam.
„Nesmíte jíst zakázané ovoce!“ odvětil Bůh.
„Zakázané ovoce?
My tu máme zakázané ovoce?
Hele, Evo, my tu máme zakázané ovoce!“
„Kecáš!“
„Ne, vážně!“
„NESMÍTE jíst zakázané ovoce!“ zopakoval
Bůh.
„Proč?“
„Protože jsem váš Otec a zakázal jsem vám
to!“ odpověděl Bůh a sám si říkal, proč
neskončil s tvořením světa hned poté, co udělal
slony.
Pár minut nato Bůh viděl, jak Jeho děti svačí
jablko a rozhněval se.
„Neřekl jsem vám snad že nemáte jíst
zakázané ovoce?!“ zeptal se.
„Ehm, jooo“ odpověděl Adam.
„A tak proč jste neposlechli?“ zeptal se Otec.
„Já nevím,“ řekla Eva.
„Ona začala!“ ozval se Adam.
„Neee!“
„Ale jo, začalas!“
„Nee!“
Jelikož v tu chvíli došla Otci trpělivost,
potrestal je tím, že budou mít vlastní děti.
Tím momentem se stalo něco, co se dodnes
nezměnilo.
Ale přece jen je v tomto příběhu útěcha!
Pokud se trvale a láskyplně snažíte předávat
svým dětem moudrost a oni ji odmítají, nebuďte
k sobě tak přísní.
Pokud i Bůh měl problém s výchovou dětí,
kdo řekl že vy byste to měli mít snadné?
Něco k zamyšlení:
1. První dva roky jeho života učíte své dítě
chodit a mluvit. Pak strávíte dalších šestnáct let
tím, že jim říkáte ať si sednou a mlčí.
2. Vnoučata jsou Boží odměnou za to, že jste
nezamordovali své vlastní děti.
3. Matky „puberťáků“ ví, proč některá zvířata
pojídají své mladé.
4. Děti se málokdy spletou když vás citují.
Ve skutečnosti zopakují každičké slovo, které
jste neměli vyslovit.
5. Hlavní důvod pořádání oslav narozenin
vašich dětí je ujištění se o tom, že vlastně
existují ještě horší děti něž jsou ty vaše.
Rada dne:
Buďte hodní na své děti, jednou vám budou
vybírat domov důchodců!
Pokud jste ve stresu a máte bolení hlavy,
udělejte to, co radí příbalový leták na Aspirinu:
„Vezměte si dvě tablety… a … držte (se) z
dosahu dětí.“
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