
zpravodajbrezova.czBřezová u Uherského Brodu

Vážení spoluobčané,

2020
č.2, červen

Pokročili jsme také v přípravách na 
výstavbu parkoviště u fotbalových šaten a 
ve výstavbě nového sportovního hřiště za 
školou. Samozřejmě dále probíhaly 
činnosti udržující každodenní chod obce 
jako je kosení, úklid, atd. 

zdárně jsme přečkali období nouzového 
stavu pandemie koronaviru, které omezilo 
náš každodenní život a naše zvyklosti.

I přes veškerá omezení bylo třeba zachovat 
určité pracovní úkony a pokračovat tak v 
započaté práci v naší obci. 

Období nouzového stavu pandemie 
koronaviru také omezi lo kulturní , 
společenské či sportovní vyžití v naší obci v 
podobě zrušení veškerých plánovaných 
akcí. Jediné, co jsme ještě před obdobím 
různých omezení stihli, bylo popřát všem 
ženám a dívkám k MDŽ. 

Nyní již období nouzového stavu skončilo, 
ale i přes to se musíme stále řídit pravidly 
stanovenými vládou. Veškeré plánované 
akce tak budou záviset na aktuálním dění a 
nařízeních, která budou vydávána. 

V rámci podpory zaměstnanosti se nám 
podařilo získat měsíční příspěvek 18 000 
Kč/zaměstnance z dotačního titulu EU. 
Díky této dotační možnosti jsme mohli 
zaměstnat 2 zaměstnance. V rámci 
m ě s í č n í h o  p ř í s p ě v k u  1 5  0 0 0 
Kč/zaměstnance z MPSV jsme zaměstnali 
další 3 zaměstnance. 

Věřím, že s následujícími týdny se bude 
situace zlepšovat a budeme si tak moci 
všichni užít období prázdnin a dovolených. 

O realizaci či zrušení plánovaných akcí vás 
budeme průběžně informovat. 

Pracovní činnosti se zaměřily především 
na rekonstrukci domku v uličce č.p. 131, na 
úpravu sportovního areálu, zastřešení a 
přístavbu školy. 

Josef Trecha, starosta obce
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 A teď ze života seniorů. Naposledy jsme se 
sešli 10. března, když se slavilo MDŽ.

Fascinovalo mě, jak jeden virus dokázal  
zklidnit a zpomalit postupně celou 
planetu. 
Nechci polemizovat, jestli se vrátí život do 
zajetých kolejí, to ukáže další vývoj 
událostí. Ale odnáším si z toho pěkný 
pocit, že si lidé poradili, šili roušky,  
pomáhali starším s nákupy a zajišťováním 
léků. Také Babulky se zapojily  a jejich 
roušky byly odeslány do penzionu pro 
seniory ve Strání.  Dík patří i těm, kteří byli 
v první linii, nebo těm, kteří museli do 
práce.
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Věřím, že mnoho lidí, tak jako já, si 
uvědomilo, jak málo jsme si vážili toho, co 
jsme už považovali za samozřejmé. Mám 
na mysli dostupné služby, školství, 
zdravotnictví, cestování, přírodu. 

Když jsem v minulém čísle psala o tom, že 
číslovka 2020 je pro starší  generaci 
neuvěřitelné číslo, netušila jsem, co nám 
tento rok přinese. 

A netušila jsem, že jeden neviditelný virus 
nám v takové míře změní život. Kromě 
strachu a omezení ve všech oblastech 
života nám poskytnul dostatek času na 
přemýšlení. 

Byly jsme "řádně" vyšetřeni lékařem a 
sestřičkami v úžasných uniformách.

Všechny Babulky toto období zvládly 
dobře, velkou výhodou je dům a zahrada 
na vesnici, kdy člověk není uvězněn na 40 
m2.

To jsme ještě netušili, že posezení bude 
poslední před stavem nouze, který byl za 
dva dny vyhlášen. Poté už jsme s mnoha 
lékaři komunikovali jen  přes telefon a 
recepty jsme dostávali elektronickou 
cestou. Ale díky za to, fungovalo to. 
Myslím, že v mnoha oborech se lidé 
nastalou situací posunuli v moderních 
technologiích dopředu. To je další plus.
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I ten den dost foukalo, přesto jsme si tam 
poseděly a občerstvily se. 

První schůzka na domečku proběhla 19.5., 
všichni se už těšili. A měli jsme si co 
sdělovat a vyprávět po tak dlouhé době. 

Zatím poslední výlet byl ke kapličce do 
Kalabové. Bylo nás pět, přidala se ještě 
Máňa Trojanka. Prostor jsme vyčistily a 
odnesly  plné igelitky odpadu.  Byl 30. 
duben a  brigádu jsme ukončily posezením 
na Dielíkách s pocitem dobře vykonané 
práce. 

Když se už dalo pracovat venku, domluvily 
jsme se na úpravě křížků.  Křížek u vysílače 
očistily  a vysadily Hedva s Toničkou. 

I když patří Suché Lozi, my kolem něho 
jezdíme, tak jsme si to vzaly za své. Tam 
jsme byly tři: Hedva, Vlasta a Alena. Aby se 
muži a odborníci nechytali za hlavu: křížek 
je napenetrován a dvakrát natřen. 
Doufám, že chvíli vydrží pěkný, má tam 
těžké povětrnostní podmínky.

Druhý byl v pořadí křížek na Studeném 
vrchu.

Domluvili jsme se, že se za týden sejdeme 
opět a uděláme magaše pro sebe a blízké 
okolí. Hromadné pravidelné akce jsou 
zrušené, zájezd letos také vypustíme. 

Proto plánujeme aktivity, které budou 
vhodné pro naši věkovou skupinu. 
Nejbližší bude grilování v areálu u 
domečku. 
             Dovolte mi popřát všem 
spoluobčanům i za Babulky hodně zdraví, 
sil a krásné léto.

AB

pokračování ze str.2
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Biskupové tedy udělili dispenz (výjimku) 
věřícím od fyzické účasti na mši sv. Ještě, že 
máme naše křesťanská média (rádio 
Proglas, Televize Noe, Lux, weby), kde 
můžeme poslouchat krásné povzbudivé 
pořady a mše sv. jako v kostele, např.: 
mseonline.cz nebo přes webové kamery či 
přes internet. A tak jsme mohli být hned 
na Hostýně, v Žarošicích nebo ve Vatikánu 
... Výběr máme veliký a každá změna je 
dobrá, když slyšíme i někoho jiného než 
jen svého faráře. Moderní technika nám to 
vše umožňuje a otevírají se nám tak nové 
možnosti tímto způsobem i když to 
samozřejmě nenahradí fyzickou účast v 
kostele i kvůli společenství. Ale překonali 
jsme toto období a už zase můžete chodit 
do kostela všichni za splnění hygienických 
opatření! 

I učení dětí - katecheze vzniklo tímto 
způsobem. Na rádiu Proglas každý všední 
den od 10,00 hodin probíhaly katecheze 
podle ročníků, aby děti nezahálely i v 
náboženské oblasti. Na Tv Noe v pondělí a 
v pátek bylo náboženství pro všechny s 
názvem Ovečky. 
Na webu katechetiolomouc.cz jsou další 
inspirativní nápady, křížové cesty, 
promluvy kněží přes youtube.com atd. 
Buďte kreativní a pracujte s dětmi i sami - 
najednou se uplatní a zvýhodní domácí 
interaktivní škola na dálku, jak jsme u nás v 
Březové na to ostatně zvyklí.
Jistě nás tato roušková doba mnohé 
přivedla k zamyšlení a přehodnocení 
žebříčku hodnot. 

Co je vlastně nejdůležitější? Ptejme se, co 
nám tím chtěl Bůh říct? A abychom z této 
nezvyklé situace, kterou jsme ještě nikdy 
nezažili neměli ponorkovou nemoc nebo 
depresi je třeba jít dál, i když se svět jakoby 
na chvíli zastavil, ztišil, protáhli jsme si 
postní dobu i velikonoční a i to prospělo 
naší přírodě, aby se uzdravila - méně aut, 
letadel... Moje maminka mi říkala, že byly 
v historii ještě horší věci. Ona zažila II. 
světovou válku (což bylo asi nejhorší ze 
všeho), nebylo ničeho, hlad, chudoba, pak 
komunismus, povodně, různé epidemie a 
v historii byl mor, kdy zemřelo mnoho víc 
lidí než teď apod. Ve světě (v Africe) denně 
umírá spoustu dětí na hlad a různé 
nemoci. To jen my jsme si zvykli na 
pohodový život, kdy máme všechno hned, 
určitý standart, velice slušnou životní 
úroveň. 

SLOVO KNĚZE aneb ZAMYŠLENÍ P. 
PAVLA K SOUČASNÉ SITUACI 
FARNÍKŮM

Prožívali jsme a stále ještě prožíváme 
zvláštní situaci nejen v naší zemi na kterou 
jsme nebyli připraveni. Díky rychlému 
šíření nakažlivé pandemie koronaviru a 
přísných omezení naší vlády, která 
vyhlásila nouzový stav a karanténu pro 
celou ČR jsme byli nuceni jako církev i 
uzavřít naše kostely pro veřejnost z 
hygienických důvodů. 

Milí farníci, bratři a sestry! 

Jako kněz jsem musel sloužit mše sv. jen 
soukromě bez účasti lidu. Byl to opravdu 
zvláštní pocit, nemít nikoho ani zástupce 
lidu v kostele. Byl jsem jakoby v izolaci 
nebo jak dříve v prvotní církvi se museli 
křesťané kvůli strachu skrývat, kdy se i 
eucharistie slavila po domech. Ovšem tato 
situace ve světě stále někde je. Křesťanství 
je nejvíce pronásledované náboženství na 
světě.

Vzpomínal jsem často na vás (když jsme se 
dlouho s mnohými neviděli) a když jsem 
sloužil mše sv. sám, tak jsem si vás 
představoval jak tam sedíte na vašich 
místech v kostele, jak je tam i přítomno 
mnoho andělů a svatých, takže v kostele je 
vlastně stále nabito i když jsem tam byl 
jakoby sám, protože člověk je tvor 
společenský a potřebuje kontakty, proto 
jsem si povídal také sám se sebou. 
Konečně také jsem mohl někdy sloužit mši 
sv. v latině - v jazyku církve stále platném, 
abych nevyšel ze cviku a nezapomněl to. 

Mše sv. jsem mohl aspoň prožívat více 
niterněji, v klidu, bez spěchu a stresu a 
kázat pro sebe, o nedělích a slavnostech 
jsem je i zpíval, mluvil vše nahlas, jako by 
jste tam byli. Nechci je nikdy odbývat (což 
stále hrozí, aby se z toho nestala rutina)! 
Velikonoce - největší křesťanské svátky 
jsme prožívali také každý sám nebo v 
rodinách při domácí liturgii, což má taky 
svůj význam, a co jsme také ještě nezažili. 

Bylo to smutné, ale co se dalo dělat. 
"Člověk míní, Pán Bůh mění.". Ale 
pamatujme, že tak jako po Velkém Pátku 
přišlo Vzkříšení, po velkém utrpení - 
oslavení, po nemoci uzdravení, tak i po 
všem těžkém - světlo. To je křesťanská 
naděje. Buďme lidé naděje! 

A je pěkné, jak mnoho dobrovolníků 
najednou pomáhá druhým a jde to. Jinak 
by si každý žil pro sebe, podle svého a 
nezajímal se o druhé. Ještě to není tak 
špatné s naším národem, s lidmi. Vždycky 
to zlé, špatné či katastrofy vzbudí 
solidaritu a pomoc u našich občanů. 

Zatím ještě všechno fungovalo: elektrika, 
plyn, topení, jídlo a pití máme - někde 
nemají ani toto! Snad si lidé kvůli tomu 
začnou vážit více toho, co mají i jídla, aby 
se více šetřilo. 

Lidé si hrají často na bohy (poručíme větru, 
dešti) a pak to tak dopadá, ale zde je někdo 
vyšší, který to řídí, jak věříme - Bůh.  A tak 
jsme najednou nechtěně prožíval i 
nechtěný klid, prázdné ulice, izolaci od 
ostatních lidí i příbuzných, samotu. 

Mnozí přišli o práci a bude se muset každá 
koruna dvakrát obracet. Bude ekonomická 
krize a může přijít zase větší chudoba, 
nevíme. Buďme vnímaví na znamení doby, 
která se dnes velmi rychle mění. Pořád se 
na nás něco valí a nikdy není a nebude na 
všechno lék. Ale jsme v Božích rukách. 
Možná se Bůh už na nás nemohl dívat, jak 
se ničíme, honíme, nestíháme, nemáme 
čas se zastavit, pomodlit, odcizujeme se 
vzájemně, a tak nás chtěl zastavit, 
ochránit. Ono, jak se říká: "Všechno zlé je 
na něco dobré"! Vše může Bůh (i zlou tuto 
situaci v našich očích) využít k dobrému. 

I já jsem měl najednou víc času, když 
najednou nikdo nic nepotřeboval, nevolal 
a tak jsem se snažil víc modlit, číst 
duchovní literaturu, procházet po farní 
zahradě (kvůli omezení pohybu), nikde 
nejezdit, a dodělal jsem to, na co jsem 
dříve neměl čas (i v kanceláři). Podobně 
jako v klášteře. I více a důkladněji jsem 
uklízel faru, naučil jsem se prát, žehlit 
apod.

Čili tato koronavirová doba nám mohla a 
věřím, že se tak aspoň u většiny lidí stalo, 
posloužit k zastavení se, přehodnocení 
hodnot, ke změně smýšlení, k větší 
zodpovědnosti vůči druhým. Ta letošní 
(zvláštní) doba může být časem velké 
milosti. Člověk i když si dá předsevzetí, tak 
kolikrát stejně se nepřinutí k tomu, co si 
předsevzal. A najednou i když nechtěně, to 
můžeme dělat. Jsou to takové dlouhé 
exercicie - duchovní cvičení pro nás. 

pokračování na str.5



2020, č.2, červenZPRAVODAJ

5
Farní úřad

CÍRKEVNÍ MANŽELSTVÍ 

Začne se s přípravou na sňatek v několika 
setkáních, aby se probrala základní 
potřebná témata: např.: o povolání, víře a 
osobní zralosti; období známosti; o 
manželství jako takovém; manželství z 
hlediska psychologického; sexuální oblast 
manželského soužití – PPR; společný život 
s Bohem, život rodiny a vztahy k okolnímu 
světu; manželský slib; obřad aj.

Správný  postup:  Rozhodnou- l i  se 
snoubenci mít církevní sňatek, je třeba, 
aby přišli nejméně 3 měsíce předem na 
faru podle trvalého bydliště jednoho z nich 
se domluvit. 

(pokračování z čísla 1/2020)

Sňatek je možný beze mše sv. = 30 minut 
nebo se mší sv. = 1 hodina (pokud jsou oba 
pokřtění a praktikující věřící). 

Oddávat je možné prakticky kdykoliv, ale 
liturgická doba adventní a postní k tomu 
není příliš vhodná pro svůj vážný ráz.
S sebou na faru je třeba přinést občanský 
průkaz a křestní list, pokud byli pokřtěni v 
jiné farnosti. A postupně se vyplní zápis k 
sňatku.

Obvykle se vykoná ve farním kostele, v 
jiném jen se souhlasem ordináře. Sňatek 
se zapíše do matriky a potvrzení se odešle 
do 14 dnů do místa křtu.

Každý pokřtěný má povinnost mít církevní 
sňatek, ale zase na druhé straně pokud 
víru nepraktikuje je lepší mít jen občanský 
sňatek, protože církevní je nerozlučitelný 
(církevní rozvod neexistuje) a pak jsou 
zbytečné problémy s rozvodem zvláště v 
dnešní době, kdy je to celkem běžné, což je 
ale smutné. Kdyby si byli manželé věrni 
nemuselo by být tolik pouček a předpisů. 
Manželská problematika je nejsložitější ze 
všeho.

Uvádím zde ty nejdůležitější, se kterými by 
měli být všichni seznámeni:

Ohlášky před sňatkem
 1) Před církevním sňatkem se vykonají 
ohlášky ve farnosti, kde se bude konat 
svatba a v místě trvalého bydliště – kdyby 
někdo věděl něco proti svatbě musí to 
nahlásit knězi ve farnosti, aby se zabránilo 
zbytečným pozdějším problémům nebo 
platnosti sňatku.

3) Ohlášky se budou konat formou 
oznámení, že N. N. a M. M. uzavřou dne ... 
v kostele v ... hodin církevní manželství.
4) Při svatebním protokolu se kněz zeptá 
snoubenců, zda mají důvody, aby se 
ohlášky nekonaly. Z rozumných důvodů 
má právo od ohlášek dispensovat.
5) Konání ohlášek nebo dispens se 
poznamenává ve svatebním protokolu.

Dvojí sňatek
 1) Státní a církevní sňatek jsou 
rovnocenné.
 2) Žádný státní zákon ani norma 
nižší právní síly nezakazuje a nemůže 
zakázat, aby věřící přijali   svátost 
manželství.
 3) Jestliže snoubenci chtějí uzavřít 
manželství před státním úřadem a také v 
kostele musí civilní sňatek předcházet 
před církevním obřadem. 

2) Ohlášky se vykonají 1x ústně 14 dní před 
svatbou nebo písemně na vývěsce v 
kostele po stejnou dobu.

Konečně máte také více času trávit chvíle 
ve svých rodinách všichni dohromady, více 
spolu mluvit ,  modlit  se,  zt iš it  se, 
přemýšlet, něco hezkého prožít, aby se 
nerozpadaly rodiny pro přemíru akcí (i 
když prý zase přibylo domácí násilí), práce, 
přetíženost, cestování, nedostatečnou 
komunikaci. Rodina je domácí církev, řekl 
dnes již Svatý otec Jan Pavel II. 

A co vy? Jak jste to prožívali? Pokud 
chcete, napište mi o tom na farní email: 
fabrezovauub@ado.cz!

Ale hlavně, bratři a sestry: "Nebojte se", 
říká Ježíš, "Já jsem přemohl svět. Já jsem s 
vámi po všechny dny až do konce světa"! 

 Alespoň toto jsem cítil povinnost vám jako 
duchovní otec (pastýř) zpětně napsat.

Vydržme, nenechme se zastrašit i médii 
(umějme vypnout televizi, aby těch 
negativních zpráv pořád dokola o 
koronaviru, o počtu zemřelých nebylo moc 
na naši psychiku), dělejme co obvykle, 
d o d r ž u j m e  h y g i e n i c k é  z á s a d y, 
nezapomínejme i na humor, častěji si 
volejme a modleme se za sebe navzájem! 

S přáním pokoje, dobra a s nadějí v lepší 
budoucnost v modlitbách na vás myslí a žehná vám 

váš P. Pavel Vágner, farář

A ten jistě ještě nebude. Lidé se bojí 
koronaviru, ale nebojí se těžkého hříchu, 
mnozí s ním dlouho žijí. Což je závažnější 
pro věčnost.

pokračování ze str.4

Rozluka

Církevní svatba je potom přijetím svátosti 
manželství nebo konvalidací (zplatněním) 
a ta se může konat kdykoliv třeba i ve 
stejný den.

 1) Manželství je platné, jestliže 
strany splní to, co k platnosti žádá jejich 
církev či náboženství nebo společnost (u 
nepokřtěných).

 1) Rozluka je těžké provinění proti 
přirozenému zákonu. Osobuje si právo 
zrušit smlouvu, kterou manželé svobodně 
uzavřeli s tím, že budou žít jeden s druhým 
až do smrti. Rozluka porušuje smlouvu 
spásy, jejímž znamením je svátostné 
manželství. Uzavření nového sňatku, i když 
je uznáván občanským zákonem, zvětšuje 
závažnost  porušení .  Manžel  nebo 
manželka, kteří znovu uzavřeli sňatek, žijí 
tak ve stavu veřejného a trvalého 
cizoložství a proto nemohou přistupovat 
ke svatému přijímání.

 2) Manželství je svátost, jestliže 
platně pokřtění uzavírají platný sňatek.

 5) Většina nekatolických církví 
(např. českobratrská evangelická, čeští 
bratři, baptisté) uznává platnost civilně 
uzavřeného manželství.

- jsou-li oba pokřtění – svátostné
- je-li pokřtěn jen jeden nebo 
žádný – jen přirozený svazek

Církevní sňatky cizinců

 2) Smíření prostřednictvím svátosti 
pokání může být uděleno pouze těm, kteří 
litovali, že porušili znamení smlouvy a 
věrnosti Kristu, a kteří se zavázali, že 
budou žít v naprosté zdrženlivosti.

Kanonické poučky o manželství

 3) Katolíci, pravoslavní a některé 
nekatolické církve žádají k platnosti 
uzavírání manželství církevní formou („v 
kostele“).
 4) Platné a svátostné manželství 
může být také to, které je uzavřeno 
mimořádnou formou, byly-li pro to 
splněny okolnosti (mravní či fyzická 
nedosažitelnost kněze s jurisdikcí k 
sezdávání).

 6) Platně uzavřené manželství 
nekatolíků na úřadě je: 

Oddává se v češtině. Pokud jsou snoubenci 
cizinci  (vyjma státních příslušníků 
Slovenské republiky), musí být přítomen 
úřední tlumočník.

pokračování na str.6
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38)Manželství katolíka s odpadlým katolíkem 
si žádá licenci ordináře a podepsání záruk (pro 
smíšená manželství CIC kán. 1125) a nemůže 
být dán dispenz od kanonické formy (mimo 
nebezpečí smrti).

33) CIC dovoluje manželství s podmínkou do 
minula nebo současnosti – by-li podmínka 
splněna, je manželství platné, jinak neplatné.

 31) Manželství pouze před svědky (v 
nebezpečí smrti jednoho z manželů, fyzické 
nebo morální nemožnosti přítomnosti kněze 
/v římskokatolické církvi i jáhna/ v trvání 
jednoho měsíce):
 a) musí být více než jeden svědek,

34)CCEO – manželství s jakoukoli podmínkou je 
vždy neplatné (kán. 826).

41)Dle islámu může muslim uzavřít platné 
manželství pouze s muslimkou podle zákonů 
svého náboženství. Toto manželství je povinné 
v arabských zemích s vyjímkou Turecka. Kde 
vládne polygamie, může mít nejvýše čtyři 
manželky. Manželství muslima s katoličkou 
považují muslimové za neplatné – je to jen 
konkubinát. Může mít neomezený počet 
konkubín.

36)K manželství východního katolíka s 
pravoslavným se žádá k platnosti kněžské 
požehnání snoubencům.

39)Manželství dvou katolíků odpadlých od 
církve se nemá vázat na katolickou formu.

Manželství muslimky s katolíkem považují 
nejen za neplatné, ale za odpad muslimky od 
víry.

37)Římskokatolický ordinář může dát dispenz 
k slavení manželství mezi katolíkem a 
nekatolíkem (protestantem) civilní formou 
nebo obřadem nekatolické církve. Ve 
východních katolických církvích je taková 
dispenz rezervována Apoštolskému stolci a 
uděluje se jen vyjímečně.

 b) jedná-li se o manželství východních 
křesťanů, má být přivolán kterýkoli kněz, aby 
toto manželství požehnal.

35)K  uzav í rán í  manželstv í  kato l íka  s 
pravoslavným se žádá k platnosti asistence 
kněze katolického nebo pravoslavného.

Katolík musí mít proto dispenz od svého 
o r d i n á ř e  n e b o  v ý c h o d n í  ka t o l í k  o d 
Apoštolského stolce. Způsobilost muslimů ke 
křesťanskému manželství je problematická.

Zpracoval: P. Pavel Vágner, farář a doc. ICLic. 
František Polášek, Th.D.

32)Východní katolické církve mají navíc 
m a n ž e l s k o u  p ř e k á ž k u  d u c h o v n í h o    
příbuzenství mezi křtěným, křtícím a křestními 
kmotry (CCEO kán. 811). Manželství činí 
neplatným.

40)Východní  patr iarcha žehná platně 
manželství na celém světě, pokud alespoň 
jedna ze stran patří k jeho církvi.

 16) N e m ů že  d á t  p l a t n ý  s o u h l a s 
rozvedený po platném manželství při uzavírání 
civilního manželství, a proto ani po smrti 
„překážejícího“ manžela není možno sanovat 
manželství toho, kdo přežil. Neboli: ten, kdo 
uzavřel civilní sňatek za života manžela z 
prvního manželství, potřebuje – zemře-li 
manžel z prvního manželství – uzavřít 
konvalidací (novým sňatkem) manželství s tím, 
se kterým již dříve uzavřel civilní sňatek.

 7) Je-li sňatek dvou pokřtěných platně 
sanován (uzdraven v kořeni), stává se 
manželství sanací svátostí.

 17) Není dovoleno nutit k zplatnění 
manželství  při  žádosti  o křest dítěte. 
(Doporučit ano! Argumentace – např.: 
Svatební hostinu, fotografování a slávu jste již 
měli, nyní je vhodné, pokud je soužití v 
pořádku, obnovit manželský slib před knězem 
a dvěma svědky.)

 10) Sňatek dvou nepokřtěných uzavřený 
civilně je platný a nesvátostný.

 8) V platném manželství (pokřtěný s 
nepokřtěným s dispensí) po přijetí křtu od 
nepokřtěného se sňatek stává automaticky 
svátostným.

      Církevní sňatek katolíka s nepokřtěným bez 
dispenze je neplatný.

 9) Platný sňatek dvou nepokřtěných 
uzavřený civilně – po přijetí křtu od obou – se 
stává automaticky svátostným.

      Sňatek dvou nepokřtěných nemůže být 
uzavírán církevně.

 12) O sňatku katolíka s židem, členem 
islámu či jiného náboženství platí, že je stejný 
jako s nepokřtěným – tzn. bez dispenze 
neplatný, s dispenzí nesvátostný (přirozený 
svazek).

 11) C í r k e v n í  s ň a t e k  k a t o l í k a  s 
n e p o k ř tě ný m  s  d i s p e n z í  j e  p l at ný  a 
nesvátostný.

 13) Na Východě katoličtí biskupové 
zakazují (nedávají dispenz) sňatky katolíka s 
členem islámu – protože oni nechápou 
manželství jako nerozlučitelné (muž má 
možnost ženu zapudit) a také proto, že 
neuznávají rovnoprávnost muže s ženou.
 14) Rozhodnutí pravoslavných soudů či 
biskupů prohlašujících neplatnost manželství 
n e u z n áv á m e  b e z  p ro š e t ř e n í ,  n e b o ť 
pravoslavní považují nevěru v manželství za 
důvod zrušení manželství.
 15) Sanovat je možno jen manželství, 
kde byl při (civilním) manželství dán platný 
souhlas, když v té chvíli oba byli schopni dát 
souhlas, spokojenému manželství nehrozil 
rozpad a jeden (nebo oba) manželé toužili 
zplatnit své manželství církevně a přistupovat 
ke svátostem.

 18) Soud již řešil několik neplatných 
sanací, neboť v době sanace už bylo manželství 
v rozpadu. Je-li nebezpečí rozpadu, nelze 
sanovat.

 22) Diecézní biskup a generální vikář ve 
své diecézi a farář ve své farnosti sezdávají 
platně. Kompetence k asistenci při sňatku je 
omezena na úřad (diecézní biskup, gen. vikář, 
farář) nebo dána delegací. Codex Iuris Canonici 
(CIC) zná i delegaci pro jáhna a i laika. Kde chybí 
kněží a jáhni, může diecézní biskup, po 
předchozím příznivém vyjádření biskupské 
konference a po obdržení dovolení od 
Apoštolského stolce, zmocnit laiky, aby 
oddávali. (CIC kán. 1112)
 23) V cizí farnosti sezdává kněz bez 
delegace neplatně a bez licence navíc 
nedovoleně.

 20) D o m n ě n í ,  ž e  m a n ž e l s t v í  j e 
rozlučitelné nebo že se nevěrou ruší, nepůsobí 
neplatnost manželství. Pro neplatnost se žádá, 
aby ve chvíli uzavírání bylo rozhodnutí 
(pozitivní úkon vůle) se rozvést a uzavřít nové 
manželství nebo být nevěrný.

 19) Nerozlučností, věrností a dobrem 
potomstva jsou stejně vázáni manželé ve 
svátostném manželství jako i v přirozeném 
manželském svazku. Jsou to vlastnosti každého 
platného manželství a vycházejí z přirozeného 
zákona.

 21) Církevní soud řeší jen otázku, zda 
manželství podle Božího a církevního zákona 
vznik lo  (nespokojenost  a  porušování 
manželského slibu velmi brzy po sňatku může 
soudce chápat i jako nepřímý důkaz). U 
civilního soudu se jen posoudí, zda manželství 
je funkční. Rozsudky již většinou neuvádějí 
důvod rozpadu.

 25) Manželství mezi římskokatolíkem a 
v ý c h o d n í m  ka t o l í ke m  n e n í  s m í š e n é 
manželství, ale řídí se předpisy jak CIC, tak 
Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium 
(CCEO). Je to manželství mezi katolíky.
 26) K platnosti manželství CCEO žádá 
navíc kněžské požehnání snoubenců.
 27) Ordinář a farář mají pravomoc 
asistovat jen manželství věřících patřících  
obřadově k jejich církvi. Bez dovolení k 
asistenci by sezdával dva nepatřící obřadově k 
jeho církvi neplatně.

 29) Římskokatolický ordinář a farář 
mohou delegovat římskokatolického jáhna k 
asistenci sňatku římskokatolíka s katolíkem 
východní církve.

 28) Je-li jeden římskokatolík a druhý 
východní katolík, platně sezdávají ordináři a 
faráři obou církví.

 30) Východní katolický ordinář nebo 
farář nemohou platně delegovat jáhna 
římskokatolické církve nebo své církve k 
asistenci manželství. (CCEO to nezná.)

 24) Ve své farnost i  –  jsou- l i  oba 
snoubenci z cizích farností – potřebuje farář k 
dovolenosti licenci od jednoho z farářů 
farnosti, do které patří jeden ze snoubenců. 
B ez  l i c e n c e  b y  s ezd áva l  p l at n ě ,  a l e 
nedovoleně.

pokračování ze str.5
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a dopilováváme řeč. Ale není taková 
zábava jako s vámi, vzkazuje Vaneska :o)

D o b r ý  d e n  m o c  d ě k u j e m e  z a 
audionahrávky. Bylo by dobré, zda by bylo 
možné, že byste se mohli vidět v rámci 
Skype, aby se viděly i děti. Vaneska byla 
ráda, že vás slyší…

Zdravím vás, to je super nápad s tým 
audiom  Dakujeme… Inak sa vám chcem 
poďakovať, lebo tým, ako systematicky a 
pravidelně nam posielate úlohy, velmi 
nám ulahčujete tuto situaciu...

Mgr. Kristýna Miklánková

Člověk nikdy neví, co se může přihodit. 
Kdo by se nadál, že už je to měsíc, co se 
nevidím se svými prvňáčky, a že budu psát 
o tom, jak se děti vzdělávají doma s rodiči. 

Domácí výuka u prvňáčků

Po prvotním šoku jsem si srovnala v hlavě, 
jakým způsobem budu komunikovat s 
dětmi a rodiči. Jsem mile překvapená, že 
rodiče i děti to zvládají super, jsou úžasní. 

P o s í l a j í  m i  f o r m o u  f o t o g r a f i í , 
videozáznamů a audiozáznamů, jak jim to 
domácí učení jde. A že jim jde, si jsem zcela 
jistá. 

Myslím, že zatím zvládáme, tím, že jsem 
doma, tak se Vanesce můžu věnovat

Posílám vám několik milých konverzací s 
rodiči a také fotografie domácích činností.

Dobrý den paní učitelko, dnes jsme dělali 
tuhle sedmikrásku a zítra prý budeme 
dělat zajíčka s beruškou. Agátka se snaží, 
úkoly děláme vzorně vždy dopoledne, 
učíme se básničky, písničky. Čtení je u 
Agátky vpořádku, matika ji hodně baví, 
stáhla jsem ji hru na tablet, kde má 
matematiku. V psaní se snaží, a určitě se i 
zlepšila. Už není tak nadšená jak na 
začátku, chybí jí dětská společnost.
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Všechno jde, když se chce. I praktické 
činnosti na dálku.
Když jsem na online třídnické hodině 
mluvila se svými žáky, řekli mi, že chodí ve 
volném čase na zahradu, a také do přírody. 
Proto jsem toho využila a zadala jim 
jednoduchý úkol.

Nápis z přírodnin

Z různě nalezených přírodnin, kterých je 
všude dostatek, měli sestavit své jméno a 
pořídit fotku. Myslím si, že každý si s tím 
dal práci a co nápis, to originál. Můžete se 
inspirovat. 

Mgr. Marie Ševčíková

Jak se učíme matematiku online

Na 2. stupni ZŠ se v každém ročníku 
věnujeme matematice 3 hodiny týdně. 
Během výuky využíváme prezentace, ale i 
pracovní listy a online testy. Žáci mají i 
možnost řešit matematické kvízy v MS 
Teams. 
Vzhledem k tomu, že v některých 
hodinách je i přes 60 žáků, tak je hodina 
uzpůsobena tak, aby mohlo na virtuální 
tabuli počítat více žáků najednou a každý si 
nějaký příklad vyzkoušel. 
Pokud se věnujeme geometrii, tak si plno 
věcí z rýsování ukazujeme v online 
programech k tomu určených (např. 
geogebra). 

Mgr. Hana Gureňová

Také v geometrii jsme v látce pokročili! 
Žáci se z našich výukových videí dozvěděli, 
jak se počítá obsah čtverce a obdélníku, a 
to si potom také v testech vyzkoušeli. Nyní 
se v geometrii věnujeme povrchu krychle. 

Se základními informacemi se žáci 
seznamují  prostřednictvím našich 
výukových videí a následně si učivo 
procvičují v testech na i-Moodle.

začali věnovat novému učivu, kterým jsou 
ZLOMKY. 

Mgr. Zdeňka Ryšková

V aritmetice pomocí online testů stále 
p ro c v i č u j e m e  d ě l e n í  a  n á s o b e n í 
dvojciferným číslem, ale také jsme se

Ani ve čtvrtém ročníku výuka neustala a v 
probíraném učivu se plynule pokračuje i z 
d o m o v a .  M i m o  o n l i n e  h o d i n y 
matematiky, které mají čtvrťáci dvakrát 
týdně, mají k dispozici také spoustu 
materiálů jak na aritmetiku, tak na 
geometrii.

Jak se čtvrťáci učí matematiku
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Jednou z věcí, na níž lze vidět pozitiva, je 
více času, který většina z nás může trávit s 
rodinou. Můžeme se společně učit, hrát 
hry, podívat se na film, ale občas je 
potřeba přiložit doma ruku k dílu a s něčím 
pomoct.

Mgr. Vojtěch Král

O tom, jak jsou šikovní někteří šesťáci z 
n a š í  š ko l y  ( m í st n í  i  i n d i v i d u á l n ě 
vzdělávaní) se můžete přesvědčit v 
následující galerii.

Ačkoliv nám současná situace přináší 
veskrze problémy a omezení, říká se, že 
všechno zlé je k něčemu dobré.

Pracovní činnosti

Školy Březová
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Lov

Toť citace ze zákona o myslivosti. 

Chov zvěře, péče o zvěř a její ochrana

Členové našeho spolku pravidelně budují 
a opravují  myslivecká zařízení pro 
přikrmování zvěře, budují lapací zařízení k 
t lumení  predátorů,  kteř í  ohrožuj í 
populace drobné zvěře, upravují remízky a 
políčka pro zvěř, které slouží jako přirozený 
úkryt a ochrana zvěře a to především v 
zimním období a také v době vyvádění 
mláďat.

V kulturním přírodním prostředí myslivec 
nahrazuje funkci velkých šelem, které u 
nás přirozenou selekci a udržování stavů 
zvěře v minulosti zajišťovaly (medvěd, vlk, 
rys). Vzrůstající stavy černé zvěře v 
poslední době, jakkoliv je redukce 
populace divočáků problematická, ukazují 
na nezbytnost této činnosti v přírodě.

J e  ča st ý m  o my l e m  n e mys l i ve c ké 
veřejnosti, že lov je hlavní náplní činnosti 
myslivců a že myslivci chovají zvěř, aby jí 
mohli lovit. Řada myslivců se aktivnímu 
lovu zvěře věnuje jen okrajově. 

Průběrný lov zvěře má přísná pravidla, a to 
nejen doby lovu v závislosti na biologii 
zvěře, ale rovněž kritéria chovnosti či 
nevhodnosti konkrétního kusu zvěře v 
chovu. 

S chovem a péčí o zvěř nesouvisí zdaleka 
jen přikrmování zvěře v době nouze, ale 
také mnoho dalších činností, které směrují 
k ochraně zvěře a ke zlepšování podmínek 
pro zvěř. 

Myslivost představuje „soubor činností 
prováděných v přírodě ve vztahu k volně 
žijící zvěři jako součásti ekosystému a 
spolková činnost směřující k udržení a 
rozvíjení mysliveckých tradic a zvyků jako 
součást českého národního kulturního 
dědictví.“

Mezi hlavní činnosti myslivosti patří 
zejména:

Lov přesto je nedílnou součástí myslivosti. 
Jeho funkce spočívá v prvé řadě v 
odstraňování jedinců nevhodných pro 
chov (slabých, nemocných, přenášejících 
nevhodné genetické znaky), tlumení zvěře 
škodící myslivosti (predátorů zákonem 
povolených), udržování populace zvěře ve 
stavu, který odpovídá úživnosti prostředí a 
teprve v poslední řadě jde o získávání 
kvalitní zvěřiny a dalších produktů.

Není proto pravda, že myslivec „střílí po 
všem, co se pohne“, protože opravdový 
myslivec vždy střílí na kus dokonale 
„obeznaný“,  v  souladu s  prav id ly 
průběrného lovu, a tak, aby usmrtil rychle 
a zvěř nebyla trýzněna. 
Pouze takový lov je myslivecký.

Členové mysliveckého spolku se věnují 
jednak individuálním lovům, mezi které 
patří především čekaná a šoulačka, někdy 
d o p r o v á z e n é  v á b e n í m ,  a  l o v ů m 
společným, mezi které patří hony na 
drobnou zvěř, a naháňky či nátlačky na 
černou.

pokračování na str.11
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Samostatnou kapitolou jsou myslivecké 
zvyky a tradice, na které je česká myslivost 
velmi bohatá. Díky své vysoké kulturní a 
historické hodnotě se dne 23. 12. 2011 
dokonce česká myslivost stala součástí 
seznamu nemateriálních statků tradiční a 
lidové kultury České republiky.

Okolí krmelců může být, díky zvýšené 
koncentraci zvěře ohniskem případné 
n á k a z y,  z e j m é n a  p a r a z i t á r n í c h 
onemocnění. Řádné vyčištění a desinfekce 
celého krmného zařízení a jeho nejbližšího 
okolí toto riziko minimalizuje. Jako 
desinfekce se používá chlorové vápno, 
chloramin, nebo savo. Proto můžete při 
jarních procházkách v lese spatřit okolí 
krmných zařízení jakoby zasněžené. Dále 
je po zimě důležité zkontrolovat všechna 
myslivecká zařízení, případně provést 
opravy. 
V letošním roce byla činnost našeho 
spolku, jako ostatně všechno ostatní, 
ochromena pandemií COVID-19. Nemohli 
jsme se scházet a provozovat naši 
spolkovou činnost a všechny nutné práce v 
h o n i t b ě  j s m e  m u s e l i  p r o v á d ě t 
individuálně.

Jedním z hlavních úkolů pro myslivost v 
současnosti je proto komunikace se 
širokou veřejností a představení ušlechtilé 
činnosti mysliveckých spolků a současně 
dlouhodobá osvěta v oblasti trvale 
udržitelného soužití lidí s přírodou.

Popular izace  mysl ivost i  a  rozvoj 
mysliveckých tradic
S  p o s t u p u j í c í m  o d k l o n e m  l i d s ké 
společnosti od přírody a vytrácením 
tradičního venkovského života se myslivci 
čím dál častěji střetávají s nepochopením 
nemyslivecké veřejnosti, která myslivce 
často neprávem považuje za vrahy zvířat 
pro zábavu. Velikou medvědí službu 
myslivosti pak vykonávají skandalizující 
média. Především z neznalosti činnosti 
myslivců narůstají konflikty mezi nimi a 
nemyslivci. 

V měsíci březnu, kdy končí myslivecký rok 
je nutné provést údržbu krmných zařízení. 
Čištění a následná desinfekce krmných 
za ř í ze n í  j e  j e d n í m  ze  d ů l ež i t ýc h 
předpokladů řádného chovu zvěře. 

Právě nastává červen, který je měsícem 
myslivosti a ochrany přírody. To proto, že 
příroda je v tomto období plná mláďat, 
která si zaslouží naši ochranu. 

pokračování ze str.10

Ve většině případů si totiž majitelé psů při 
tomto počínání vůbec neuvědomují, že z 
jejich strany dochází k porušování zákona 
o myslivosti a to konkrétně § 9, kdy je 
z a k á z á n o  p l a š i t  z v ě ř  j a k ý m ko l i v 
způsobem, zejména pak v době hnízdění a 
kladení mláďat a dále § 10, který 

P r o t o  b y c h o m  c h t ě l i  u p o z o r n i t 
spoluobčany, aby v současné době, více 
než kdy jindy dodržovali zákaz volného 
pobíhaní psů v honitbě. 

Roman Vacula
Jednatel MS HUBERT Březová

zakazuje vlastníkům domácích zvířat 
nechat je volně pobíhat po honitbě mimo 
vliv svého majitele nebo vedoucího. 

Za toto protiprávní jednání může být 
správním orgánem uložena pokuta až do 
výše 30.000 Kč a zároveň může být ze 
strany uživatele honitby nárokována 
případná škoda vzniklá na zvěři.
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SDH Březová

Ale teď zpět k dnešku, kdy je karanténa 
zrušena a můžeme zase všichni ven a 
trénovat. Pomalu se vracíme do normálu a 
trénujeme jak útoky, tak štafety, ale 
zahrnuli jsme také disciplíny z TFA sportu.

Někteř í  z ískaly  svůj  první  odznak 
odbornosti a někteří už druhý. Jsou to 
prostě borci a jsme na ně hrdí. 

Jelikož letošní sezóna v útocích byla 
zrušena a naši hasiči se nemohly zúčastnit 
žádné soutěže, budeme štěstí zkoušet na 
Dětské TFA soutěži. Věříme, že všechny 
disciplíny splní a budou jak naše SDH tak 
naší obec kladně reprezentovat. Této 
soutěže se zúčastní v měsíci červnu. 

Tak jim spolu s námi držte pěsti. 

Karanténa zrušena a mladí hasiči opět 
trénují na hřišti. Jak se říká štěstí přeje 
připraveným. 

Po tomto úspěchu nám nastalo trochu 
smutné období, kdy byla vyhlášená 
karanténa a bylo vše zrušeno. V tuto dobu 
jsme mladé hasiče informovali o možnosti 
domácího tréninku a nechali jsme pouze 
na jejich zvážení zda tyto odkazy využijí ve 
svůj prospěch. 

Za MH SDH Březová  Lukáš Jurásek

Jen se ještě trochu ohlédneme do března 
než nám začala karanténa. Mladí hasiči se 
zúčastnily  
zkoušek odbornosti, kde jsme měli 
zastoupení v Preventistovi junior Tereza 
Hanáková a Václav Vacula, Preventista 
Adam Kubiš a Jan Horňák, Preventista 
strojník Michal Kubiš a Marek Jurásek a 
poslední Kronikář Adéla Rapantová. Všem 
moc gratulujeme, protože zkoušky splnily.
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TJ Sokol Březová
Sezóna byla kvůli  pandemii 
zrušena

Sběr železa probíhá tak, že s traktorem 
přijedeme přímo k vašemu domu a železo 
odvezeme. Na odvozu se můžete předem 
domluvit s předsedou klubu Uhrem. 
Výtěžek bude použit na chod klubu.

XXVIII. Setkání Březových bylo 
zrušeno

7. duben – den, kdy zasedl výkonný výbor 
F A Č R  v  s o u v i s l o s t i  s  a k t u á l n í 
koronavirovou situací  a rozhodl o 
ukončení soutěžního ročníku 2019/20. 
Konečné pořadí amatérských soutěží 
zůstane podle aktuálních tabulek k 8. 
dubnu, kluby nesestoupí ani nepostoupí.

Sběr železa odložen

„Bedlivě jsme sledovali, jak výkonný výbor 
FAČR rozhodne, ale už předem se dalo 
očekávat, jaký verdikt vyřkne,“ předvídal 
předseda klubu Uher. „Sezóna tak byla 
zrušena a nejenom hráči měli nucenou 
dovolenou od fotbalu, což nikoho netěší,“ 
říká se smutným hlasem Uher. Dnes už je 
situace kolem koronaviru volnější a hráči 
A-týmu se každou neděli sejdou na hřišti, 
aby si zahráli fotbálek. Pokud máte zájem, 
můžete si přijít zahrát s nimi. „Vedení 
klubu nyní intenzivně dojednává přátelské 
utkání. Kluci potřebují balón na noze a 
fanoušci zase pivo a fotbal“, zve na 
přátelská utkání předseda klubu.

V sobotu 2. května se měl konat v naší obci 
sběr železa. Ten byl vzhledem k dané 
situaci kolem koronaviru odložen. Nový 
termín bude nejspíš na konci června nebo 
v průběhu července.

TJ Sokol Březová z. s., www.tjbrezova.cz

V sobotu 1. srpna se mělo konat Setkání 
Březových v Březové u Sokolova. Bohužel v 
důsledku stávající pandemické situace 
nám pořadatelé oznámili, že se letošní 
Setkání nebude pořádat. V současné době 
nelze dohlédnout, jaká omezení pro 
konání veřejných akcí vyplývající z vládních 
opatření proti šíření pandemie nás v 
letošním létě, i přes již probíhající 
rozvolňování, čekají. Zároveň pořádající 
Březová u Sokolova požádala o souhlas, 
aby byla pořadatelem dalšího ročníku 
Setkání Březových v příštím roce, a to 
konkrétně v termínu 31. července 2021.

Rok se s rokem sešel a máme tu opět 
hasičský den. V letošním roce Bude 
hasičský den 16. 8. 2020.

Jsme velmi rádi, že naše TFA soutěž byla 
vybraná do Zlínské ligy železných hasičů.

Místem konání je Sportovní areál Březová. 
Součástí tohoto dne je TFA soutěž Železná 
hasič Bílých Karpat a sportovní den pro 
děti.

Železný hasič Bílých Karpat bude začínat 
startem prvního závodníka v 9:00 hodin.

SDH Březová

Sportovní den pro děti bude začínat v 
16:00 hodin.

Simona Jurásková

Tímto bychom Vás všechny chtěli rádi 
pozvat na příjemně strávenou neděli na 
hřišti, kde se budete moct občerstvit 
něčím tekutým a ochutnat i z grilovaných 
specialit.

Za SDH Březová
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Poradna Mojra.cz

Co dělat, když se dítě chytí špatné 
party

Výchova dítěte je velmi náročná disciplína. 
Snažíte se svému potomkovi předat ze 
sebe jen to nejlepší, naučit ho pozdravit, 
poprosit a poděkovat, mít úctu ke starším 
lidem, pomáhat s domácími pracemi a 
spoustu dalšího. Existuje však jedna noční 
můra rodičů – možnost, že se vaše dítko 
chytí špatné party a začne tropit hlouposti, 
ubližovat, chodit za školu, kouřit, nebo 
třeba i brát drogy… Křik, pláč a zákazy však 
situaci nepomůžou, ba naopak ji mohou 
ještě zhoršit. Co dělat? Jak se zachovat? Co 
pomůže? 

Zájmy, aktivity a pravidla…
Možná vás napadlo, že dítěti jeho 
„kamarády“ jednoduše zakážete. Nebo že 
mu dáte výprask a domácí vězení, a to ho 
naučí. Opak je pravdou. Jakákoliv razantní 
řešení totiž povedou pouze ke vzdoru, a v 
horších případech např. k útěku z domu. 
Zkuste na to jít jinak. Zde je několik rad, jak 
na to. 

Děti ztrátu rodičovské pozornosti snáší 
velmi špatně. 

Mnoho rodičů bývá pod velkým tlakem. Z 
práce chodí domů pozdě, musí zařídit 
spoustu věcí a na dítě jim nezbývá tolik 
času, kolik by si přáli. 

Ukažte dítěti, že vám na něm záleží a že se 
o něj zajímáte

Snaží se na sebe stůj, co stůj upozornit, a to 
i výběrem kamarádů. Vytvořte si proto 
určité rituály, např. společnou večeři, u 
které si popovídáte o tom, jak se vaše dítě 
celý den mělo, co dělalo, co ho trápí, co ho 
zajímá… O víkendu vyrazte třeba někam na 
výlet, na procházku, do kina. 

Mimoškolní aktivity
Děti tráví stále více času bez dozoru rodičů. 
Takže jim určitě nemůžete zabránit stýkat 
se s těmi, co chtějí. Čas trávený s těmi 
„nesprávnými“ kamarády můžete alespoň 
omezit. A to tak, že dítěti nabídnete co 
nejvíce volnočasových aktivit. Baví syna 
fotbal? Pošlete ho na trénink. Miluje dcera 
tancování? Vyberte společně nějaký 
taneční kroužek apod. Čím méně času 
bude dítě na partu mít, tím méně ji 
propadne. Samozřejmě ale všeho s mírou, 
myslete na to, že nechcete dítě přetěžovat. 
A pokud se žádným aktivitám nechce 
věnovat, vymyslete něco, čemu se budete 
věnovat jako rodina společně. 

Pravidla
Stanovte si s partnerem pravidla, která 
chcete, aby dítě dodržovalo. A co je 
důležité, domluvte se na trestech, které 
budou po jejich překročení následovat. V 
tomto musí být oba rodiče velmi důslední 
a jednotní, aby dítě nemělo tendenci 
situaci využít proti vám. Jakmile budete s 
partnerem zajedno, promluvte si s 
dítětem. 

Nechejte mu také prostor na to, aby se ke 
všem bodům vyjádřilo, hledejte přípustné 
kompromisy. 
Dítě získá pocit, že vám záleží i na jeho 
názoru a snáze se mu budou dodržovat 
pravidla, na jejichž vytvoření se samo 
podílelo. Snažte se nový systém zavést 
nenásilně, vysvětlete dítěti, proč je pro vás 
určité jeho chování nepřípustné, co vy 
sami cítíte… 

Když se dítě chytí špatné party, je to 
především zkouška trpělivosti pro rodiče. 
Komunikace je základním stavebním 
kamenem úspěchu. Naslouchejte svému 
dítěti, mluvte s ním, poukazujte na chyby 
dětí, se kterými se kamarádí a mluvte o 
nich, proč je jejich chování špatné apod. 
Zj istěte,  proč se s  nimi vaše dítě 
skamarádilo. Buďte trpěliví a nenásilnou 
formou se snažte dítě přesvědčit o tom, že 
tito kamarádi nejsou vhodní. Pokud byste 
si nebyli jisti, jak vše zvládnout, můžete 
požádat o pomoc např. třídní učitelku, 
školní nebo dětskou psycholožku, nebo 
navštívit různá rodinná centra, kde vám 
poradí. V rodinných centrech se vaše dítě 
také může potkat s dětmi, se kterými se 
skamarádí, nebo tato centra nabízejí i 
různé možnosti volnočasových aktivit pro 
děti i rodiče. 

PhDr. Michaela Miechová

Psycholožka a majitelka poradny Mojra.cz
www.mojra.cz
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