
Paprsek ze tmy 

Klubu přátel červenobílé hole

„Láska  je to jediné,  čím můžeš přikrýt své srdce, až bude i hvězdám zima z lidského 
sobectví …..“ 
Listopad
 Z pražského klubu 
Sešli jsme se 24.listopadu, týden před adventem v klubovně v Balbínové ul., v Praze 2. 
Při vyprávění o adventu jsme si  připravili  vánoční přáníčka pro své přátele.  
Píšeme i vám, abyste  i vy mohli vychutnat adventní  atmosféru a něco stručně o 
Adventu přečíst.
Advent - předzvěst Vánoc
Toč se a vrč, můj kolovrátku,
 ejhle, adventu již nakrátku
a blízko, blizoučko Štědrý den…
Úvodním veršům z Kytice K.J. Erbena bude v roce 2005 již sto padesát dva let. Ovšem 
význam slova advent zná většina lidí jen jako 'něco, co souvisí s Vánoci' - a v poslední 
době také podle hezké obnovující se tradice adventních věnců, ale to je asi tak 
všechno. Cože to ten Advent tedy vlastně je? Advent, to je období příprav na Vánoce. 
Slovo samo pochází z latiny - 'adventus' znamená příchod. Nemyslí se tím ovšem 
příchod předvánočního úklidového běsnění a nákupní horečky, ale očekávání 
příchodu Ježíše Krista. Jako advent se označuje období čtyř týdnů před Štědrým 
dnem.  
S obdobím adventu se podle dochovaných pramenů poprvé setkáváme koncem
4. století v místech, kde Kristus žil - v jižní Galii. Do Evropy se šířil  přes Španělsko; 
teprve ve 12. a 13. století se postupně stal symbolem  začátku nového liturgického 
roku; předtím církevní liturgický rok začínal Vánocemi. Římskokatolická církev za 
začátek liturgického roku považuje první adventní neděli.
U nás Vánoce slavíme snad všichni - ať již s křesťanským podtextem nebo bez něj. Je 
to doba velkého očekávání - děti se těší na vánoční dárky, rodiče čekají na radost dětí, 
obchodníci se třesou na tučné výdělky…. 
Některé tradice, původně křesťanského charakteru, zlidověly a dodržují se bez 
ohledu na to, zda je člověk křesťan či nikoliv. Mezi ně patří i tradice adventních věnců. 
Pro tyto věnce jsou charakteristické čtyři svíčky, které symbolizují čtyři adventní 
neděle. Každou adventní neděli zapálíte jednu ze svíček, necháte ji vyhořet - a za 
dveřmi bude Štědrý den…
Historie adventních věnců není dlouhá. Začíná až v 19. století (1860), kdy jistý 
habsburský mnich zavěsil od stropu kostela velký věnec z chvojí, na který umístil 
čtyřiadvacet svíček - pro každý adventní den jednu. Počet svíček se později snížil na 
dvanáct, za každý měsíc v roce, až se ustálil na dnešních čtyřech. Barvy i materiál 
adventních věnců byly zpočátku poplatné církevním zvyklostem. Svícny se 
zhotovovaly ze smrkového chvojí, které se používá pro vánoční výzdobu kostelů. 
Adventní barva je první tři týdny fialová, poslední týden růžová; tomu odpovídá i barva 
kněžského roucha - a takové by také měly být svíčky na věnci; tři fialové a jedna 
růžová. Fialová je podle církevních zvyklostí barvou pokání a růžová, těsně před 
očekávaným příchodem Krista, je barvou záblesku naděje.
A protože máme brzy Vánoce přibalila jsem vám jako dárek  také jedno povídání o 
adventních svíčkách.
Hořely  čtyři svíčky na Adventním věnci.
Tak tiše, že bylo slyšet jak svíčky začaly hovořit. 
První svíčka vzdychla a řekla: Jmenuji se Mír. Moje světlo sice svítí, ale lidé žádný mír 
nedodržují. Její světélko bylo čím dál tím menší, až docela zhaslo.

interní občasník



Světlo druhé svíčky zakmitalo a svíčka řekla:
Jmenuji se víra, jsem ale zbytečná lidstvo nechce nic o Bohu vědět. Nemá tedy cenu 
abych svítila.Průvan zavál místností a druhá svíčka zhasla.  Tiše a smutně se ke slovu 
přihlásila třetí svíčka. Jmenuji se Láska. Už nemám sílu abych hořela. Lidé mě 
odstavili na stranu. Vidí jen sami sebe a žádné jiné, které by měli mít rádi. A s 
posledním záchvěvem zhaslo i toto světlo.
 V tom vešlo do místnosti děcko a podívalo se na svíčky a řeklo: Vy musíte přeci svítit 
a ne být zhaslé! 
A skoro začalo plakat...
V tom se přihlásila ke slovu čtvrtá svíčka a pravila: neboj se dokud já svítím můžeme i 
ostatní svíčky znovu zapálit. Jmenuji se Naděje.
Zapálilo děcko od té svíčky zápalku a rozsvítilo znovu ostatní svíčky. Plamen naděje 
by neměl nikdy v tvém životě zhasnout. A každý z nás by měl plameny  Míru, Lásky, 
Víry a Naděje udržovat. 

Dárek pod stromeček z Fondu drobného dárcovství Telecomu
Náš klub obdržel  finanční dar pro stromeček od uvedeného Fondu ve výši 20000,- Kč 
na činnost klubu v příštím roce. Je to radostná zpráva, protože doposud jsme téměř 
vše pokrývali  z vlastních kapes nebo z kapes návštěvníků klubu.   

 Jak jsme prožili  vánoční kluby 
Prosincové setkání se uskutečnilo 10.prosince v sobotu na Palatě (Domov pro zrakové 
postižené). Bylo v duchu přípravy občerstvení, kterého se zúčastnili téměř všichni. 
Spojili jsme příjemné s užitečným.   Bylo nás celkem dvanáct.    Připravili jsme si 
chlebíčky a upekli perníčky. Ty však bohužel s neznámých důvodů rychle ztvrdly, a tak 
musíme počkat na příště. Snad změknou. Chlebíčky neztvrdly, ty jsme snědli. 
 Také jsem si uvařili společnými silami oběd, pro ty kteří na Palatě nebydlí. Společně 
umyli nádobí (hlavně Mařenka Řeháková) a věřte nevěřte, nakonec po celé slávě vše 
uklidili naši muži (Otík a Jirka). Všem patří můj dík za přípravu a úklid.  Sponzorem 
setkání byli manželé Řehákovi, paní Marie Shonová a Jirka Czerný.
A protože ještě něco z peněz  zbylo, tak si můžeme něco podobného zopakovat 
v novém roce. 
 Z brněnského klubu
Vánoční besídka brněnského klubu
Dne 13.12. 2005 v úterý v 10 hodin jsme se sešli v klubu tak jak jsme se 
dohodli na předchozí schůzce.
Krátce představím náš klub pro ty, kteří se k nám chystají a stále váhají. Klubovna má 
bezbariérový přístup, k dispozici je předsíňka a WC pro vozíčkáře. Sál je útulně a 
moderně vybaven a nechybí zde ani malá kuchyňská linka s nádobím a vybavením.
Vánoční setkání proběhlo u vánočního stromečku a s vánočním cukrovím. Nejprve 
jsem si něco pověděli z historie o Vánocích a o vlastním významu pro člověka. Pak 
jsme si rozdali část bible Nový zákon s úpravou pro  slabozraké a dílo mojí maminky 
„Chudoba cti netratí“, která byla také hluchoslepá. Mělo by být svědectví pro 
povzbuzení nás všech.
Následovaly vánoční koledy za doprovodu pana Veselého a vše vyvrcholilo 
všeobecným tancem v radostném rytmu.
Po  společném obědě v hostinci U Sládků  zakončili jsme celou akci procházkou po 
brněnském vánočním tržišti a rozešli jsme se  s přáním všeho dobrého na hlavním 
nádraží ČD. Bylo to pěkné, moc se nám to líbilo a těšili jsme se i na ostatní, které 
zaskočila možná ledovice na chodníku. Celkem nás bylo 10.
Ing. Leopold Brückner



 Novinka z Liberce                                  
Zúčastnili jsme se, úspěšně grantového jednání Nadace Euronisa.
Na činnost klubu v Liberci jsme obdrželi 10000,- Kč. A tak se nám bude trochu lépe 
pracovat.  I když i bez peněz se dají dělat zázraky, ale s penězi se dají dělat trochu 
větší a lépe.   
V Liberci jsme  navštívili s našimi klienty Den otevřených dveří v Tyflocentru, který se 
konal  10.listopadu 2005  Na tomto dni jsme domluvili s paní ředitelkou centra
ing. Kondášovou spolupráci v příštím roce. Jednou měsíčně bude probíhat v centru 
pro naše klienty a klienty centra dílna arteterapie, kterou povede Marcela 
Machovičová.   Příští rok se tedy  v Liberci mohou  těšit na setkáních 
v dílnách.Termíny a pozvánku obdržíte začátkem roku. Samozřejmě, že budou vítáni i 
klienti z Lormu. Rozšíří se jim tak nabídka o využití volného času.   

Něco pod stromeček  z tiskové zprávy MPSV 15.12.2005
Od 1.ledna 2006 se zvyšuje příspěvek na provoz motorového vozidla pro osoby se ZTP 
na 6000,- Kč a pro osoby ZTP/P na 9900,- Kč.
Příspěvek na  individuální dopravu pro ty, kteří nejsou vlastníky  motorového vozidla 
se zvyšuje na 6500,- Kč. 
Životní minimum se zvyšuje na 4420,- Kč. Minimální mzda na 7570,- Kč. 
Od 10. července potom na 7955,- Kč.
Novinka z Přerova
V Přerově bylo otevřeno Tyflocentrum v Čechové ul. 2, tel.581735187. Je možné 
využívat i těchto aktivit těmi, kdo bydlí v Přerově či v blízkém okolí. 
Zpráva od o.s. Via
Via pořadá 9.evropské prázdniny pro hluchoslepé. Opakuje se tak akce z roku 1997, 
kterou tehdy pořádal LORM pod vedením pana Jakeše. Tato akce se uskuteční 12.8. – 
19.8.2006 v Rožnově pod Radhoštěm.
 Předběžná cena pobytu je 8300,- Kč. Via nabídla členům našeho klubu  1-2 místa pro 
hluchoslepé s průvodci. Pokud byste měl někdo zájem, dejte vědět včas. Pokusíme se 
sehnat pro vás sponzora na tuto akci. Jsme si vědomi, že tato částka je pro ty, kdo 
nepracují a mají pouze důchod, příliš vysoká. Bylo by dobré, kdy se přihlásili ti, kteří 
ovládají anglický jazyk a případně znakový jazyk. 
Nutné ke komunikaci se zahraničními účastníky.

Závěrem
Tak jsem si myslela, že budu mít nouzi o téma na prosinec. A nakonec jsem přetáhla o 
jednu stránku.
Přeji vám všem, kdo čtete tento občasník hodně zdravíčka, dobré přátele  a hlavně 
pohodu v novém roce.
Rovněž  tak přejeme hodně pracovních úspěchů pracovníkům Nadace Euronisa a 
Fondu drobného dárcovství.  Jím patří náš  vřelý dík  za podporu našeho mladého 
klubu. 
 Zdravíme také Ostravu a očekáváme nějaké zprávičky z tohoto regionu. 
Připravila:
Ota Pačesová za přispění Leo Brücknera.         
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