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Slovo na konci roku

Kdy  se tak lov k rozhlí í kolem sebe (a konec roku bývá oblíbenou p íle itostí
k takovému zastavení se), kdy  pozoruje sv t kolem sebe a trochu se zamyslí, snadno p ijde na
my lenku, e to tady kolem n jak nevypadá na skv lou perspektivu. Ceny stoupají (platy trochu
mén ), korupce bují, kriminalita jakbysmet, rozvody a potraty se zdají být ji  zcela b nou
sou ástí v edního ivota, k tomu dopravní nehody, bezohlednost  a na druhé stran  klesající
porodnost a ím dál mén  vyzpytatelné po así

Bylo tak tomu v dy. Co sv t sv tem stojí, st ovali si lidé, e to s ním jde z kopce. Ka dý
rok se na lo n kolik prorok , kte í p edpovídali, e civilizace zanikne a p ijdou barba i.

Zpravidla m li pravdu. Zanikla civilizace Sumer , í e Egyp an , ímská í e i Byzanc.
K nepoznání se prom nila ína i Indie, arabské panství ji  není mocným státem od Perzie
k Pyrenejím a o Aztécích se u í ve kole jen premianti. A barbar  se na lo dost  ím byli
Asy ané pro Sumery a Mongolové pro ínu, tím byli Germáni pro ím a Turci pro Byzanc.
Pro Aztéky sehráli roli barbar  velmi úsp n  pan lé  (a je t  p ed Turky málem rozvrátili
Byzanc Slované, ale o tom se u nás moc nemluví, proto e tam opravdu bylo za co se styd t ).

Ale co dnes? Kde jsou barba i, kte í by rozvrátili globální celosv tovou civilizaci, vymýtili
její patologické projevy a na troskách eleznic, mrakodrap  a kanaliza ní sít  vystav li civilizaci
novou, lep í, ne  je ta na e? Mohou to být í ané,
Arabové, erní Afri ané? P ijdou snad z prales
Bornea nebo Amazonie i z ledových plání Sibi e?

Ano, tato civilizace vykazuje silné p íznaky
úpadku a (p inejmen ím) nemoci  t mi
nejsiln j ími jsou nesporn  etická anarchie (tento
výraz jsem p evzal od nedávno zesnulého Mons. K.
Vrány, který te  ji  mnohem lépe ne  kdy p edtím
ví, jak to v echno vlastn  je), bující ateismus,
rozpad kulturního slohu a hypertrofovaný stát (to
mám té  od Mons. Vrány). Tato civilizace ov em
projevuje zna nou vn j í odolnost a sílu a p edem
ovliv uje (víc ne  kterákoli civilizace v d jinách) své
potenciální barbary , p edem jim infiltruje svou
vá e  pro Coca-Colu, adidasky, leteckou dopravu a
v eobecné volební právo.

Má to znamenat, e jsme imunní? e bez
ohledu na mno ství pitomostí, kterých se pod plá tíkem hygienických návyk  a tr ní
ekonomiky dopou tíme a hodláme je t  dopustit, máme zaji t no p e ití? e není, kdo by nás
povalil?

Nebo to má znamenat, e tady není nikdo, kdo by na troskách na eho nezodpov dného
p ístupu k ivotu vytvo il n co jiného, snad lep ího nebo alespo  trvalej ího?
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Anebo to má znamenat, e to v echno, ím se obklopujeme, na co spoléháme, co jsme si
podv dom  zbo tili (jako je penzijní poji t ní, denní tisk, televizní
seriály, sobotní fotbal a denn  erstvý chleba v peka ství naproti), bez
eho se neumíme obejít, co pova ujeme za podmínku civilizovaného
ití, je jen na e p edstava? e ve skute nosti na tom nezále í? e

miliony lidí se rodí, ije, roste, miluje, vychovává potomstvo, stárne a
umírá, ani  jen jednou za ivot vid lo vodovodní kohoutek, tramvaj,
p íbor, obraz od Picassa i ponorku?
Zdá se mi, e B h nestvo il sv t proto, abychom mohli jezdit
výtahem nebo vytáp t d m akumula ními kamny (i kdy  oboje je
docela fajn). Zdá se, e B h nepostavil Adama doprost ed rajské
zahrady proto, aby tam vybudoval dálni ní sí  nebo konzervárnu
(i kdy  oboje je u ite né). Zdá se, e vynález telegrafu nebyl postaven

jako podmínka na í spásy. Ta podmínka je toti  pouze jedna: p ijmout Je í e Krista jako svého
Pána a Spasitele. Osobn . A pak a  je, co chce!

Vladimír Koronthály

V rodinném kruhu

Tak jako loni
Vánoce se vytrácely s v ní jedli ek a hyacint
od pond lka do soboty
zas v ední dny
zas ú ady, dílny a t ídy plné ák

Po té zá i
necht lo se do chladu
do tmy
ale vrátit nebylo se mo no
d tství vyv trávalo, jino ství vychladlo
a jako by je n kdo lehal
ohnivým bi em p ipomínky
edí posvátkovou jím probleskovalo

Ale málokdo, ale málokdo si ekl, vím
e jsem cosi nesmírného ztratil
e cosi nesmírného nalézt mám 

Jan Zahradní ek, úvodní ást z básn  (ze sbírky Rou ka Veroni ina)

Milí p átelé,
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jménem redakce, výboru a celé ivé rodiny Vás vítám v roce 2005. Vlastn  Vás tedy vítám
Va ím jménem (nebo  vy jste ivá rodina), a ani jsem se vás nedovolil  Tak mi to snad
prominete.

Je toho hodn , o em by se cht lo psát  nejvíc asi námi v emi v poslední dob  ot áslo
ád ní ivl  v jihovýchodní Asii. N co k tomu najdete i v tomto ísle  i kdy  n které lánky

vznikly je t  p ed vánoci.
M l bych se omluvit, e toto íslo vychází pon kud opo d n   áste n  je na vin  saze ,

který si mezi svátky vzal volno a odjel pry , áste n  odpov dný redaktor, který se natolik
nechal vyvést na dovolené z míry zprávami z Thajska a okolí, e nebyl schopen napsat to, co
cht l  p vodn  napsat,  a  to,  co se  mu dralo  do pera,  bylo  p íli  erstvé  a  neza ité.  Tak jim to
ob ma promi te, jinak by se museli vzájemn  pokutovat (a kde mám na to brát...?).
N které rubriky nám ji  del í dobu zejí prázdnotou  a tak se dnes nesetkáte s Man elským

okénkem; místo toho je v tomto ísle nová rubrika, Slovní ek. T eba se vám zalíbí. Pro vás, od
kterých stále (a obvykle marn ) ekám p ísp vky, to má výhodu: nemusíte psát celý lánek,
sta í, kdy  po lete slovo, o kterém byste cht li íst  a t eba ho pak ve Slovní ku najdete.

Ale blýská se na lep í asy: na e redaktorka Jana Klepková ji  dopsala svou bakalá skou
práci, ji  ji i odevzdala (a doufám, e v p í tím ísle vám budeme moci sd lit, e i obhájila),
tak e máme nad ji, e se za ne více v novat i Zpravodaji (pot eboval by to, chudák, aby nebyl
tak jednobarevný).

A krom  toho jsme práv  vstoupili do nejskryt j í ásti roku. Nejskryt j í, proto e po é e
velké oslavy toho, co bylo (= Silvestr), a po období velkých p edsevzetí pro dobu, která bude
(= Nový rok), nastává obvyklá doba tichého a skromného zapomínání na v echna p edsevzetí
 doba, kdy doufáme, e ti ostatní zapomn li, jak jsme tvrdili, e od Nového roku ji  ur it  ani

jednu cigaretu  a za nu hubnout  a ráno budu 15 minut cvi it u otev eného okna a 20
minut meditovat nad Bo ím slovem  a opravdu budu chodit spát v as 

Ale to nic. Hospodin nás má v echny velmi dob e p e tené  a myslím si, e z v t iny
na ich p edsevzetí si ned lá ani tolik jako my z p edsevzetí na ich d tí. Tak se hezky v klidu
nadechn me,  zasm jme  se  sami  sob  a  vzh ru  do  roku  2005.  S  úsm vem a  nad jí   proto e
B h nás má rád.

VKor

Tsunami
Dnes jsem obdr el mail od na í rodinné p ítelkyn  (známe se od doby, kdy v Praze p ipravovala Taizé

setkání a bydlela u nás) Georginy z Malajsie, která sice t. . studuje v Austrálii, ale  K mailu p ipojila
sd lení od svých známých, kte í byli ráno na svátek sv. Rodiny (26. prosince 2004) v thajském Phuketu, a
kte í se po týdnu ozvali svým p átel m. Mail i sd lení p ikládám bez dal ího komentá e (jen poznamenávám,
e pokud Georgina pí e o hodnot  bytí na ivu , ví, o em pí e, proto e byla práv  v tranzitním prostoru

kuvajtského leti t , kdy  ho tenkrát obsadila Saddámova vojska )
VKor
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Drazí p átelé,
truchlíme a cítíme smutek pro mnohé rodiny, které

byly posti eny nedávným zem t esením a tsunami
v Asii.  A  u  se sna íme jakkoli pomoci, ka dopádn  je
zapot ebí, abychom se modlili jak za odpo inutí
mnohých du í, tak za posilu pro mno ství t ch, kte í
p e ili, aby nalezli odvahu znovu postavit své domovy (v
reálném i psychologickém smyslu).

Lekce,  které  se  máme  z  toho  v eho  nau it,  je,  e
dnes bychom si m li vá it a docenit hodnotu toho, co
máme, a  u  jsou to rodiny, p átelé, na e lásky,
zam stnání, sny, p íroda, východ slunce, západ slunce
atd. Bu me vd ni za v echny rodinné p íslu níky, kte í
jsou kolem nás, bu me vd ni za v echny p átele,
s nimi  sdílíme tolik r zných mali kostí, bu me vd ni
za ty, které nemáme rádi, za výzvy a po ehnání, které
nám p icházejí do cesty  Nic se nedá srovnat s »být
dosud NA IVU«! S ivotem, který má cenu, který je
milován a sdílen
P ikládám zku enost jedn ch mých p átel z nedávné

katastrofy v Asii. Pokra ujte v modlitbách. Ké  z stáváte
stále v Bo í lásce.

Georgina

Ned le, 2. ledna 2005 ve er
Ahoj, p átelé! Jsme v po ádku, ale bylo to hrozné!!!  Dík, e máte o nás pé i!!!!  Je

neuv itelné, e n co takového se nám opravdu stalo!  Te , kdy  jsme se ji  pon kud
uklidnili, mohu o tom, co bylo, napsat podrobn ji

Gaby a já jsme se toho rána vzbudili velmi asn  a v 8.45 jsme pocítili zem t esení. Postel a
zrcadlo v místnosti se pohybovaly ze strany na stranu (asi tak 2 cm), trvalo to dob e 10  20
sekund. Zdálo se mi to hodn , ale proto e po zem t esení nebylo vydáno ádné varování,
rozhodli  jsme  se  strávit  ná  poslední  celý  den  podle  plánu  na  Patong  Beach  v  Phuketu  a
v echno bylo v po ádku, tak jsme pozd ji ráno li na plá . Tam jsem spat il cosi velmi
neobvyklé; asi na 10 minut se mo e stáhlo o 50 metr  zp t. ekl jsem Gaby: toto v tí velkou
vlnu; ale mo e bylo velmi klidné

Asi po 8 minutách klidu p i la první vlna  nebyla velká, jen asi p l metru, ale m la dost
síly na to, aby zastavila star ího lov ka, do kterého zezadu narazila. Tato vlna nedosáhla mezi
plá ová lehátka, tak e nevzbudila ádné zd ení  O n kolik sekund p i la druhá vlna, dvakrát
tak velká jako první a s velkou ni ivou silou!  kdy  jsme se s Gaby rozb hli ke schod m
vedoucím na silnici za plá í, tak ta vlna narazila do zdi odd lující plá  od silnice  to vlastn  ani
není ze , spí  takový velký schod, který pro vlnu nebyl ádnou velkou p eká kou  T etí vlna
m la alespo  5 metr   abychom jí unikli, utíkali jsme p es silnici ke schodi ti, které vedlo
k rozestav né budov   tam jsem m l velké problémy  Gaby se poda ilo vyb hnout na
schody, ale já jsem uvízl na silnici  zaplavily mne tuny vody s pískem, v ude plula auta, vodní
skútry, d ev ná plá ová lehátka  Po 30-50 sekundách  zdálo se mi to jako v nost  se mi
poda ilo  vylézt  na  vrak  auta  a  z  n j  vysko it  nahoru  na  staveni t  (tam,  co  byla  Gaby),
p ipadalo mi to jako celý sv t  A TO BYLA TEPRVE PRVNÍ DÁVKA VLN, na cest  byly
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4 dal í  Gaby jsem na el v oku, nebo  mne ji  pova ovala za mrtvého. Vzal jsem ji za ruku a
prchali jsme do bezpe í, ím vý , tím lépe. Vylezli jsme na rozestav nou ty patrovou
budovu  Druhá dávka vln dorazila bezprost edn  poté, co jsme dosáhli bezpe í  Bylo to
stra livé!!  O tvrt hodiny pozd ji jsme na li dv  místní d ti, ty leté a sedmileté, plakaly a
volaly mámu  vzali jsme je do náru í a pokou eli jsme se je uklidnit, a vtom dorazila nejv t í
vlna, jakou jsem kdy v ivot  vid l!!!  O její mohutnosti sv d í, e vyzvedla auta do vý e a
mr tila jimi do hotelového bazénu asi 250 metr  od plá e  tvrtou dávku vln jsme nevid li,
nebo  jsme prchali dál do hor. Nev d li jsme, zda nedorazí dal í, je t  v t í vlny, a na staveni ti
jsme se ji  necítili v bezpe í

O n kolik hodin pozd ji jsme potkali dv  milé Mexi anky (matku a dceru), které nám
nabídly, abychom se nast hovali k nim do hotelu, který byl daleko od plá e; ne sice moc daleko,
ale p inejmen ím tam stále el proud a bylo tam jídlo, tak jsme se odhodlali jít do na eho
hotelu, který le el asi 300 metr  od plá e, vzali jsme si tam na e v ci a vrátili se k Mexi ankám.

Abych to shrnul: Patong Beach byl úpln  zni en, spousta lidí je nezv stných, zvlá t  ti, kdo
jeli onoho rána na vyjí ku  Ale díky Bohu my jsme v po ádku Te  jsme v Chiang Mai,
v severním Thajsku, a sna íme se zapomenout na ten hr zný zá itek, ale v noci stále sly íme
zvuk vln a budí nás no ní m ry

Va i mexi tí p átelé Sergio a Gaby!
Pro Zpravodaj p elo il VKor

Ot ená
Já: Ot e ná , jen  jsi na nebesích
B h: Prosím?
Já: Nep eru uj mne, modlím se!
B h: Ale ty jsi mne oslovil!
Já: Já e jsem t  oslovil? Ale ano, vlastn  ne. My se tak modlíme  Ot e ná .
B h: Ov em, e jsi mne zavolal, abychom za ali rozhovor. O co tedy jde?
Já: Posv  se jméno tvé
B h: Myslí  to vá n ?
Já: Co mám myslet vá n ?
B h: Jestli opravdu chce  posv tit mé jméno. Co to pro tebe znamená?
Já: To znamená,  co to znamená? Dobré nebe, to nevím, odkud bych to m l v d t?
B h: To znamená, e mne chce  ctít, e jsem pro tebe nade v echno d le itý, e je mé jméno

pro tebe drahocenné.
Já: Tak tomu rozumím. P ij  království tvé, bu  v le tvá jako v nebi, tak i na zemi.
B h: Chce  to opravdu?
Já: Aby se d la tvá v le? Samoz ejm ! Pravideln  chodím na bohoslu by, ádn  platím to, co

mám, i na misie p ispívám.
B h: Ale já chci víc: aby sis dal do po ádku sv j ivot, aby zmizely tvé návyky, kterými jde  na

nervy svému okolí, aby ses u il od druhých lidí a nau il se myslet na n . e v em lidem se
má  pomáhat  a  e  se  mají  p ivést  k  pravd  (také  tv j  pan  domácí  i  éf).  Chci,  aby  se
nemocní uzdravili, hladoví nasytili, smutní pot ili a zajatci osvobodili. Proto e v echno, co
t mto lidem poskytne , ud lal jsi za mne.

Já: Pro  se s tím obrací  zrovna na mne? Ví  ty, kolik smradlavých pokrytc  sedí v kostele?
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Podívej se na n !
B h: Promi , myslel jsem, e se skute n  modlí  o to, aby p i lo mé království a d la se má
v le. Ale to musí za ít zcela osobn  u toho, kdo o to prosí. Teprve kdy  chce  toté  co já,
m e  zv stovat mé království.

Já: U  mi svítá. Mohu pokra ovat? Chléb ná  vezdej í dej nám dnes
B h: V dy  má  nadváhu. Ale tvá prosba v sob  obsahuje povinnost d lat n co pro to, aby

miliony hladov jících na tomto sv t  dostaly sv j denní chléb.
Já: A odpus  nám na e viny, jako i my odpou tíme na im viník m
B h: A co tv j kolega v práci?
Já: Je t  za ínej o n m! Ví  p ece, e mne ve ejn  blamoval, e proti mn  v dycky jde tak

arogantn  a e jsem roz ilený, je t  ne  za ne se svými blahosklonnými poznámkami. Jako
spolupracovníka mne v bec nebere vá n  a tvá í se, jako kdybych nebyl. A tento typ 

B h: To vím, to vím. A co tvoje modlitba?
Já: Takhle jsem to nemyslel!
B h: Alespo  jsi up ímný. D lá ti v bec radost chodit po sv t  s takovou dávkou ho kosti a

odporu?
Já: Jsem z toho celý nemocný.
B h: Chci t  z toho uzdravit. Odpus  a já odpustím tob . Nejspí  ti odpustím u  nap ed.
V dy  arogance a nenávist jsou jeho h ích a ne tv j. Snad p ijde  o n jaké peníze, ur it
ztratí  kus své presti e. Ale p inese ti to pokoj do srdce.

Já: Hm, nevím jestli se k tomu odhodlám.
B h: Pomohu ti.
Já: A neuve  nás v poku ení, ale zbav nás od zlého
B h: Nic neud lám rad ji ne  toto. ekni mi n jaké osoby nebo situace, které t  pokou ejí.
Já: Co tím myslí ?
B h: Zná  p ece své slabé stránky: nep ív tivost, jak nakládá  s pen zi, sexualitu, agresivitu,

výchovu d tí. Nedávej poku ení ádnou anci.
Já: Mám za to, e to je nejt í Ot ená , který jsem se kdy modlil. Ale poprvé m l n jaký

vztah k mému oby ejnému ivotu.
B h: Hezké! Pokra ujme, modli se klidn  do konce.
Já: Nebo  tvé je království i moc i sláva na v ky. Amen.
B h: Ví , co pova uji za slávu? Kdy  lidé jako ty m  za nou brát vá n , modlit se up ímn ,

následovat m  a plnit mou v li. A pak kdy  zjistí, e práce pro p íchod mého království je
u iní astnými.

Z Freude und Hoffnung 4/04 p elo il M. Neugebauer. Ve své po t  nalezl VKor
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Irské novoro ní p ání
Abys z stal u et en ka dého trápení  to ti nep eji,
ani to, aby tvá cesta byla samá r e
a aby po tvé tvá i neskanula ádná slza,
bys nezakusil nikdy ádnou bolest 
ne, nic z toho ti do nového roku nep eji.
V dy  slzy o i ují srdce, utrpení zu lech uje,
bolest a úzkost t  uvedou do spole enství s Marií a Dít tem
a jejich úsm v t  naplní d v rou.

Mé p ání zní spí  takto:
Ké  bys byl vd ný a pov dy uchovával ve svém srdci
drahocennou vzpomínku na dobré v ci ivota;
abys state n  obstál ve své zkou ce,
kdy  tvrd  spo ine k í  na tvých ramenou,
kdy  vrchol, k n mu  nutno vystoupit, se zdá nedosa itelný
a sv tlo nad je mizí;
aby Bo í dary v tob  rostly
a celý rok ti pomáhaly vná et radost a sílu
v du e t ch, k nim  t  pojí láska,
abys m l v dy p ítele,
jen  je opravdový a je hoden tvého p átelství,
jen  ti dodá d v ry, kdy  síly slábnou a nedostává se ti sv tla;
abys vytrval v dy v bou ích a dosáhl tak vý in
a aby t  s Pánem v dy pojila vroucí láska,
jak On si to s touhou p eje  kv li tob .

Toto p ání nám o leto ních vánocích poslali man elé Bohá ovi a mn  se tak líbí,
e jsem se s vámi o n j musel rozd lit. Snad se proto na mne nebudou zlobit. Saze

List z na i rodinné kroniky
Jak jsem málem vyhodila celý byt i s brat í kem do pov t í
P ed deseti lety, tedy kdy  mi byly práv  ty i roky, jsme jeli jako ka dý týden na nákup.

M li jsme hodn  ta ek, a tak jsme museli nadvakrát vynést ta ky do bytu. Vyjeli jsme výtahem k
na emu bytu a dali za dve e ty obrovské ta ky s jídlem.

Moje mamka dala mého p lro ního brat í ka do postýlky, aby mohl spinkat a mn  ekla,
a  ned lám hlouposti, e p jde do auta a vezme s tátou zbytek ta ek.

Jak ode la, co by m  zas nenapadlo, pustila jsem v troub  plyn. P ipadalo mi, e n co
jakoby sy í, ale to m  nenapadlo, e je to nebezpe né. Po chvíli nudy, co bych mohla ud lat za
dal í hloupost, jsem vylezla z bytu, e zkontroluji, jestli moje mamka a ta ka u  nejedou s t mi
ta kami. Jeli a já necht n  zabouchla dve e od bytu. Rodi e p ijeli nahoru a ptali se, pro  jsem
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zabouchla ty dve e a kde mám klí e. Klí e samoz ejm  byly ve vnit ní stran  dve í a my se
nemohli dostat dovnit  k mému brat í kovi, ale to rodi e je t  nev d li, e je pu t ný plyn a byt
m e ka dou chvíli vybuchnout i s bratrem. Po chvíli pátrání, co bychom mohli d lat, jsme
tuto na í hroznou situaci vysv tlili sousedce a ta nám zavolala záme níky. Záme níci p ijeli za
docela krátkou dobu a speciálním ná iním dve e otev eli. Ve li jsme v ichni dovnit  a cítili
jakoby n co jiného ne  jen istý a vo avý vzduch. Mn  nic nedocházelo, ale rodi m asi ano,
b eli toti  do kuchyn  k troub , aby vypnuli plyn.

Na t stí m j malinký brat í ek il a s úsm vem nás p ivítal ve své postýlce. Na rodi e u
tak p kný pohled nebyl. Byli zasko eni, ale zárove  na nich byla vid t úleva, e se nic nestalo.
Za ka dý in a hlavn  takhle veliký se musí pykat!  ekla mamka, i kdy  v d la, e tady ty v ci

je t  moc nechápu.
Potom jsem opravdu pykala. Trest byl v té dob  pro m

hrozn  krutý  musela jsem si sama uklízet pokojí ek, co
m  v bec nebavilo. Po tomhle incidentu, kdy jsem u
nemusela mít mého bratra, mi p álo t stí, vím, e si nemám
hrát s troubou a e nemám lézt ze dve í, kdy  klí e jsou na
druhé stran  zámku. Od té doby si p i zamykání domovních
dve í v dy na tuto p íhodu vzpomenu a zkontroluji, zda
nemám klí e z druhé strany zámku.

Nikola Ungerová, 8.B

Jak jsme byli na rybách
Vloni o prázdninách se celá na e rodina, tedy krom

sestry, vypravila s na ím kamarádem, který má auto, do
Norska na lov ryb. Cestovní kancelá  zajistila ubytování
v chati ce v kempu, my jsme si p ipravili itinerá  a koncem
ervence vyrazili na dalekou cestu. P es N mecko s n kolika
p estávkami a noclehy pod stanem, trajektem do védska a dále Norskem do místa pobytu. V
chati ce jsme se rychle zabydleli a zakrátko jsme s motorovým lunem s celou výbavou prut  a
podb rákem odrazili od b ehu do studených vod fjordu. Motor hladce b el, my se dívali na
okolní krásnou p írodu a t ili se, a  nahodíme udici a ulovíme velkou tresku nebo makrelu.
Najednou motor podivn  kytnul a my jsme zakrátko stáli uprost ed slané vody. Táta se
pokou el motor op t zprovoznit, máma za ala na íkat, e tak daleko ke b ehu neuplave ani v
teplé vod , nato  v tomto, byt' ervencovém, ledovci. Já jsem se shýbl a vyndal ze dna lunu
vesla.  Táta  íkal,  e  ur it  nebudou  pot eba,  e  se  motor  za  chvíli  rozb hne.  Ale  a  d lal,  co
d lal, motor z stával hluchý a nám nakonec stejn  nezbylo nic jiného ne  se chopit vesel a
p kn  postaru se do nich op ít. Trvalo to dost dlouho, ale nakonec jsme se astn  dostali ke
b ehu. Táta nám motor opravil, abychom u  dal í den mohli op t na mo e. Z únavy jsme se
dob e vyspali a krom  n kolika mozol  od vesel nás dobrá nálada neopustila a lovili jsme
dal ích pár dn , ne  byl zase as návratu dom .

Jaroslav Jahna, 9.A
Tyto p íb hy jsou vybrány z vít zného literárního asopisu Smetánek d tí ze Z

Na Smetance 1, Praha 2. Z asopisu vybírá Michaela Rozto ilová
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Smutný svatý je v ru smutný svatý

V em starým figurám
aneb opravdu jsme tak sta í...

(Tento textík je ur en v em starým figurám.
To znamená t m, kte í se narodili
p ed rokem 1983.)

* V t ina student , kte í letos nastupují na
vysokou a jsou více-mén  dosp lí, se narodila
nejpozd ji v roce 1983, tedy v dob , kdy jsi ty
u  dávno um l násobit a d lit, n kte í z nás
dokonce u  e ili i rovnice...

* Oni u  nepamatují komunismus...
* B hem války v zálivu byli je t  malí punti...
* Sametová revoluce je pro n  asi tak stejn

vzdálená jako Únor 48.
* Nikdy pro n  neexistoval jiný pape  ne  Jan

Pavel II.
* Kdy  Garcia-Marquez dostal Nobelovku za literaturu, je t  ani neum li íst.
* Bylo jim 8, kdy  se rozpadl Sov tský svaz.
* Nepamatují studenou válku, znají jenom jedno N mecko, i kdy  ve kole jim tvrdí, e byly

dv .
* Fronta na banány je pro n  sci-fi.
* AIDS pro n  existoval odjak iva.
* Nikdy nesbírali cé ka (a ani nev dí, co to je), nikdy nehráli hry na Atari nebo na ZX

Spectrum.
* Cédé ka se za ala prodávat, kdy  jim byl sotva rok. Nikdy si nepou t li pravé desky

a nehráli pacmana. Staré Hv zdné války jim p ijdou fakt out a speciální efekty v nich jsou
fakt dost trapný.

* N kte í dokonce nikdy nevid li ernobílou televizi. Nedoká í pochopit, jak n kdo mohl ít
bez dálkového ovládání.

* Narodili se t i roky po vstupu walkmanu na trh a kole kové brusle podle nich v dycky m ly
kole ka srovnané do jedné lajny uprost ed.

* To u  ani nemluvím o tom, e mobil nebo pécé ko jsou pro n  samoz ejmostí.
* Nikdy nekoukali na Studio Kamarád a ne etli Ohní ek.
* Neznají detektiva tiku!
* Michael Jackson byl podle nich v dycky bílej.
* Myslí si, e Charlieho andílci a Mission Impossible jsou nové filmy.

A te  si p edstav, e tito lidé te  nastupují na univerzity, oni jsou te  mladí... Pokud mi po ád
je t  nev í , e jsi starý, uvádím n kolik p íznak  stárnutí:

v rozumí  p edcházejícímu textu a usmívá  se,
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v jsi mu , který je schopen bez vý itek íct en  ne,
v jsi ena, která je kone n  schopna íct mu i ano  a bez vý itek,
v kdy  sportuje , ka dému o tom vypráví  a jsi na sebe stra n  hrdý,
v na no ním stolku má  léky,
v panictví u  p estalo být aktuálním konverza ním tématem,
v d ti, s nimi  jsi a  donedávna m l takový ten pocit spiklenectví, t  oslovují pane a je t  ke
v emu ti vykají,

v pot ebuje  víc ne  dopoledne na to, aby ses dal do po ádku po propa ené noci,
v doká e t  na tvat, kdy  n kdo nechá otev enou zubní pastu, tví synovci se v informatice

vyznají líp ne  ty, m e  klidn  strávit celý den na plá i, ani  by ses el vykoupat, na
koncerty se dívá  v televizi, místo abys na n  za el, na oslavu narozenin v dycky p inese
oslavenci dárek, na sport si kupuje  oble ení, které leccos skryje, místo aby odhalovalo, s
kamarádem se rad i sejde , ne  abys s ním trávil hodiny na telefonu, dob e ví , co chce  a
po p e tení tohoto textu se rozhodne  ho poslat dál kamarád m, proto e ví , e se jim to
taky ur it  bude líbit...

Helena Tyburcová na la ve své e-mailové schránce  a p eposlala pro Zpravodaj

Puberta
aneb deset rad pro rodi e, jak p e ít toto období

1. Pijte st ídm , le  pravideln . Jedin  tak lze p e ít.
2. M jte je p ese v echno rádi.
3. Mluví-li s vámi, naslouchejte jim. Nemluví-li s vámi, nedorá ejte.
4. Chvalte je. Ne íkejte, e není za , n co se v dycky najde. Hledejte!!!
5. Odpus te si e i o tom, jací jste byli, kdy  vám bylo trnáct. Byli-li jste lep í, co je komu do

toho. Byli-li jste stejní, tak vidíte.
6. Bu te s nimi, stojí-li o to. Stojí-li o to, nestojíte si zas tak patn .
7. Dop ejte jim soukromí!
8. Tu a tam se porozhlédn te, kde je máte. Co kdy  po pátém rumu nemohou trefit dom ?
9. V zte, e ka dá trampota má svou mez a i ta va e  puberta jednou skon í.
10. Nezabíjejte je!!!

Z e-mailové po ty Heleny Tyburcové

Procházka sv tovými ideologiemi a naukami:
K es anství: Má  dv  krávy. Jednu dá  sousedovi.
Socialismus: Má  dv  krávy. Stát ti ob  vezme a zav e t .
Komunismus: Má  dv  krávy. Stát ti ob  vezme a dá ti trochu mléka.
Fa ismus: Má  dv  krávy. Stát ti vezme ob  a prodá ti trochu mléka.
Nacismus: Má  dv  krávy. Stát ti vezme ob  a zast elí t .
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Evropská Unie: Má  dv  krávy. Stát ti vezme ob , jednu zast elí, podojí druhou a mléko zahodí.
Tradi ní kapitalismus: Má  dv  krávy. Jednu prodá  a koupí  si býka. Stádo se zv t uje

a hospodá ství roste. Nakonec v e prodá  a jde  do d chodu.
eský kapitalismus: Na dv  krávy si vezme  p j ku od banky ve vý i 1600 mil. K  a odst huje

se na Bahamy. Banka posléze zjistí, e to nebyly krávy, ale kozy. Rozdíl zaplatí da oví
poplatníci.

Americká akciovka: Má  dv  krávy. Prodá  jednu a nutí  druhou, aby dávala mléko za ty i.
Pozd ji najme  konzultanta, aby zjistil, pro  kráva chcípla.

Francouzská akciovka: Má  dv  krávy. Jde  do stávky, proto e chce  t i.
Japonská akciovka: Má  dv  krávy. Navrhne  je tak, aby byly desetkrát men í a dávaly

dvacetkrát tolik mléka. Pak vytvo í  leporelo o chytré kráv  nazvané Kravakimono a bude
je prodávat po celém sv t .

ínská akciovka: Má  dv  krávy. K tomu 300 lidí, kte í je dojí. Vykazuje  plnou zam stnanost,
vysokou produktivitu skotu a dá  zav ít noviná e, který tato ísla zve ej oval.

Britská akciovka: Má  dv  krávy. Ob  jsou ílené.
Italská akciovka: Má  dv  krávy. Neví  ale, kde jsou, a tak jde  na ob d.
Ruská akciovka: Má  dv  krávy. Spo ítá  je je t  jednou a zjistí , e jich má  p t. Spo ítá  je

je t  jednou a zjistí , e jich má  42. Spo ítá  je je t  jednou a zjistí , e jsou jen dv .
P estane  po ítat a otev e  dal í láhev vodky.

Z e-mailové schránky Petry Zítkové

Recepty na leden
Ku ecí ízky s ovocem

ízky mírn  naklepeme a ope eme.
Narovnáme je na alobal. Pak poklademe ovocem a
loupanými mandlemi. Zabalíme a 20 minut pe eme
v troub . P ed zabalením m eme poklást plátky
másla.

Ku ecí ízky s ananasem
ízky mírn  naklepeme, na másle a ope eme. Potom klademe ízky na plech vymazaný

olejem. Na n  dáme kole ka ananasu, broskve nebo meru ky, na to plátky tvrdého sýra a asi 10
minut zapékáme. ízky podáváme se zape enými bramborami.

recepty zaslala Magda Byrtusová z Vojnice.

Vyrábíme s d tmi

Pavu inky
Pom cky: pejle, bavlnky r zných barev (nejlépe Perlovky), n ky.
pejli rozlomíme na polovinu, oba kusy dáme k sob  a v polovin  asi

desetkrát omotáme bavlnkou. Pak pejle p ek í íme a omotáme bavlnkou
protilehlým sm rem ne  p ed tím. pejle tedy dr í do tvaru k í e. Nyní
za neme pejle omotávat dokola postupn  od st edu k obvodu.
Omotáváme tak, e bavlnku dáme p es pejli shora a pejli jednou
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obto íme a bavlnku p etáhneme p es dal í pejli po obvodu, obto íme a tak pokra ujeme
po ád dokola. Chceme-li zm nit barvu, bavlnku ust ihneme, p ivá eme jinou barvu a motáme
dál, jen dáme pozor, aby byl uzel na rubu pavu inky. Pavu inku zakon íme, kdy  na okraji
vy nívá asi 1 cm pejle  ust ihneme si del í konec, ud láme uzlík kolem pejle a na zbylém
konci bavlnky o ko, za které m eme pavu inku pov sit jako ozdobu.

Malé d ti mohou vyráb t pavu inky z vlny, je to rychlej í, v t í d ti si mohou svázat t i
pejle, pak má pavu inka tvar estiúhelníku nebo je d lat z celých pejlí. Vid la jsem je i jako

ozdoby na strome ek, sta í, kdy  jsou men í a ob as dáte místo bavlnky zlatou nebo st íbrnou
nit.

Petra Ryantová

Poznámka redakce: V p ípad , e vás tato rubrika zaujala a máte-li n jaké nápady
na vyráb ní, prosím, po lete nám je, rádi je zve ejníme.

Slovní ek
Kdybychom znali skute ný význam slov, patrn  bychom v t inu

ivota ml eli  ve skute nosti vr íme kolem sebe p ehrady ze slov a
výraz , které jsme dokonale vyprázdnili, které jsou pro nás asto jen nic
neznamenajícím zvukem  advent, Je í ek, váno ní pokoj, láska, milost,
dobrý den  mohl bych pokra ovat. Krásn  slova jste zde nakladl,
íká klaun Werich klaunovi Horní kovi v jedné z nejslavn j ích
p edscén tohoto nezapomenutelného dua. Krásn  slova klademe  Co
my vlastn  víme? P ejeme si dobrý den, ale nevíme (ani se nad tím nezamý líme), co vlastn
p ejeme svým soused m, koleg m v práci, prodava kám, po a ce  a co p ejí oni nám? P ejí
nám peníze, úsp ch, lásku, radost? V dí, co by nám ud lalo radost? P ejí nám Bo í lásku? 
v dí, jak si p edstavujeme Boha a co od n ho o ekáváme?

Dalo by se pokra ovat donekone na  je dobrý den, kdy  nám nezk í í cestu erná ko ka
nebo kdy  se nám poda í ud lat  kasu? Pro n koho je dobrý den, pokud kon í dvaceti pivy
v hospod  na rohu, pro jiného, kdy  byl v ope e nebo kdy  synek nep inesl ze koly víc ne
dv  poznámky.

A tak si te  zkusíme povídat o slovech. O t ch slovech, které kupíme kolem sebe 
a nemáme as se zastavit, prohlédnout si je, prozkoumat je  a uv domit si, zda opravdu
chceme íci to, co z na ich úst tak samo inn  vypadává. Proto e pak se v na ich ústech i prosté
dobrý den!  m e stát ehnající modlitbou.

Saze  (jeho  úkolem je v echny ty slovní pr jmy srovnat na stránku bez ohledu na to,
zda n co znamenají nebo ne, ale byl by rad ji, kdyby znamenaly )

A hned prvním slovem, o kterém bude e  (proto e n kde se za ít musí), bude

Slovo
Kdy  je t  pra lov k Jane ek lezl v Africe po stromech a po íral banány, nepot eboval

mnoho slov. O banánech se diskutovat nemusí, ty jsou vid t; na diskusi o levhartech zpravidla
nezbývá as a pr tr  mra en se ádnou diskusí zastavit nedá. A tak ml el a chroupal banány a
ob as spokojen  zachrochtal  to kdy  na el obzvlá  vyzrálý kousek.

Jenom e pra lov k Jane ek m l vykutálené potomstvo (bylo po tatínkovi, nebo  v echny
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ro árny mívají d ti od tatínk , jak íkávají maminky) a to si pov imlo, e tatínek ob as
chrochtá a pak se mimo ádn  olizuje. A tak se objevilo první slovo. Asi bychom ho nedokázali
p epsat do abecedy, azbuky ani alfabety, ba ani do klínového písma, ale d ti v d ly: tatínek
chrochtá  to znamená, e ten trs banán , co má nad hlavou, je lep í ne  ty, co máme nad
hlavami my. D ti dlouho nep emý lely  a tatínek brzy pochopil, e jeho chrochtání je pro d ti
signálem, kterým je spolehliv  dostane k sob . A tak vznikl první komunika ní um: tatínek
zachrochtal, d ti se seb hly v nad ji na lep í trs banán  a tatínek si je kone n  jednou mohl
p epo ítat.

A tak je to se slovy dosud. Já n co eknu  a ka dý tomu n jak rozumí. Ka dý si do mých
slov vlo í to, co chce sly et. Ov em e zále í na tom, co eknu: pou iji-li výrazu st ídavý
proud , kumulonimbus  nebo kyselina deoxyribonukleová , tak se tam mnoho význam
nevejde (a proto jim také ada lidí nebude rozum t). Ale pod slovem auto  si ka dý p edstaví
n co jiného: n kdo vlastního Favorita, n kdo báje ný off-road (t eba Toyotu), po n m  celý
ivot tou í (marn ) a n kdo nákla ák (o barv  nemluv )  akorát indiáni od Amazonky si

nep edstaví nic, proto e tam ádná auta nejezdí.
Slovo je tedy signálem  pojmenovává nám v ci, které jsou nám ji  známé. Je ale signálem

zavád jícím: jist  se v diskusi snadno shodneme na tom, e auta existují (nebudeme-li ov em
diskutovat s amazonským lovcem pralesních opic), ale chceme-li hovo it o tom, e do centra
auta nemají jezdit, musíme si toho íci víc. Odp rce volného vjezdu aut toti  nemusí mít na
mysli ani sanitky, ani policejní auta a u  v bec ne vlastní kodovku, se kterou chce parkovat
p ímo p ed domem; mo ná mu vadí jen p edstava kamionu s náv sem nebo kloubového
patrového autobusu. Je tedy u ite né íci si, co myslíme slovy, o nich  vedeme p i, pokud
mo no d ív, ne  si vjedeme do vlas . Proto e emoce jsou velkým nep ítelem domluvy: na
významu slov se nakonec m eme shodnout (sta í si ukázat zcela konkrétní auto prstem na
ulici nebo na obrázku), ale emoce má ka dý své  a emoce vid t nejsou.

Kdy  B h stvo il lov ka, dal mu krásný úkol: pojmenovat v e, co je stvo eno. Tak se
lov k stal spolutv rcem  s láskou pojmenovával v e, co B h stvo il. Ké  by nám i dnes slova

slou ila k tému   s láskou pojmenovávat jeden pro druhého v e, co p ichází od Boha  pro
nás.

VKor

Ze ivota ivé rodiny

Ze sekretariátu

Výbor se zabýval rozd lením pen z na krátkodobé akce. Rozd lení
bylo schváleno spolu s navr enými akcemi na rok 2005, které budou
podobné jako v roce 2004. Výbor se dohodl o zastoupení v nov
z ízených výborech YMCA v R.  Tyto  výbory  budou  vzná et
kvalifikované podn ty k innosti YMCA v R. Jedná se o programový
výbor, kde ivou rodinu zastoupí J. Ludvík a J. Cimpa. Dále je to
zahrani ní výbor, ve kterém nás zastoupí M. Dole alová; v tomto
Zpravodaji najdete té  výzvu, ve které hledáme je t  jednoho
zájemce  o  aktivní  práci,  který  by  nás  cht l  v  tomto  výboru

zastupovat. Poslední je hospodá ský výbor, kde nás zastupuje Eva iprová. Výbor podpo il
dopisem mo nost z ízení samostatného k es anského programu digitální zemské televize. P.
Ryantová informovala výbor o situaci s Eurochildren. Na záv r výbor vyslechl dr. M. Ho ka,
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který nastínil mo nosti podpory rodin v Praze. Za podpory primátora Prahy Pavla Béma chce dr.
Ho ek uspo ádat Kulatý st l , kde by bylo mo no formulovat na e p edstavy a p edstavy jiných
sdru ení v Praze o podpo e rodin v Praze. Vzhledem k malému zastoupení KDU- SL na pra ském
Magistrátu, je nutné, aby tlak na Zastupitelstvo vycházel od ob an , p ípadn  organizací
zabývajících se rodinami.

Dal í termíny výbor : 17. ledna, 14. února, 21. b ezna, 16. kv tna a 20. ervna. Valná
sch ze se bude konat 18. dubna.

Zapsala Michaela Rozto ilová

D le ité upozorn ní  Zm na bankovního spojení

Milí p átelé, jak ji  bylo oznámeno v listopadovém Zpravodaji, výbor YMCA- ivá rodina
rozhodl o zm n  bankovního spojení. D vodem bylo hlavn  u et it na e finan ní prost edky.
Dosud byly na zadní stran  Zpravodaje uvád ny ty i ú ty. Nyní jsme zavedli pouze dva. Je to
ná  základní ú et YMCA- ivá rodina a jeho íslo je od listopadu 2004: 193506832/0300. Druhý
ú et je Man elská setkání a jeho íslo je: 193655897/0300. Ke  zru ení  starých  ú t  do lo
31.12.2004. Dávejte, prosím, pozor na správná ísla ú t  p i platb  lenských p ísp vk .
D kujeme za pochopení.

Michaela Rozto ilová

P edstavují se

Na ja e jsem dostala n kolik pro mne
zajímavých, i kdy  pro církev nep íli  lichotivých
p ísp vk  od paní Landové z Litom ic.
V Litom icích moc len  nemáme a proto e
jsem v lét  m la cestu n kam poblí , rozhodla
jsem se, e se za paní Landovou vypravím a
zjistím, jak se ije v Litom icích... Landovi
mají p t d tí, nejstar í syn Ji í studuje teologii,
Filip architekturu, Klára gymnázium, dv  mlad í hol i ky chodí do základní koly. Pan Landa
pracuje jako místostarosta na m stském ú ad , paní Landová u í v um lecké kole na klavír.
Jako rodina se aktivn  zapojují ve farnosti, kde mají spole enství, maminky se pravideln  modlí
r enec za odr stající d ti a d ti jsou také aktivní. V Litom icích jako diecézním m st  je
Centrum pro rodinu, které po ádá také r zné prorodinné aktivity.

Velká bolest paní Landové je, e se cítí nep ijatá církví a místním panem fará em, jak u
vyplynulo z jejích lánk . V ivé rodin  jsou proto, e cítí solidaritu s jinými rodinami
a nutnost, aby se za zájmy rodin také n kdo bral. Rádi tou Zpravodaj, akcí se nezú ast ují,
proto e mají mo nosti v míst  bydli t  mimo ivou rodinu. S paní Landovou jsme se shodly na
tom, e je d le ité o sob  v d t a mít spole ný cíl. Já osobn  jsem moc ráda, e máme
i takové leny, jako je tato rodina, proto e i kdy  je lov k spí  aktivní v míst  svého bydli t
ne  v ivé rodin , p esto m e ivou rodinu podporovat a t eba se asem najde n co, co na e
úsilí spojí dohromady.

Rodinu Landovu nav tívila Petra Ryantová

Výzva
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Hledáme dobrovolníka spí e mlad ího v ku, který by se stal na ím zástupcem v YMCA
p es zahrani ní akce.

Výhody:

- p ístup k informacím o v ech stálých programech i o aktuálních nabídkách
- ovliv ování, na které aktivity se YMCA soust edí, ím se budeme zabývat, eho

vyu ijeme

- mo nost zastupovat eskou YMCA na nejr zn j ích mezinárodních setkáních

- mo nost získání zku eností s prací v týmu, s organizováním mezinárodních aktivit,
zlep ení jazykových schopností apod.

Závazek:

- informovat o zahrani ních aktivitách své sdru ení, vybírat ty, které mu padnou
na t lo , být aktivní v jejich propagaci

- podílet se na ivot  mezinárodní dimenze YMCA dle svých zájm

Bli í informace: sekretariát,( 224 872 421.

ivá rodina p ipravuje

Novoro ní rodinný víceboj
Srde n  zveme v echny rodinné týmy (minimáln  1 dosp lý + 1 dít ) na 3. ro ník

novoro ního víceboje, který se bude konat 15. ledna 2005 v t locvi n  YMCA a v d tském
centru od 14.30  17.30 hodin. Sout it se bude v disciplínách, jejich  náro nost bude
odstup ována podle v ku (nap . kop na bránu z r zné vzdálenosti apod.). Sout it se bude
o  putovní  pohár  a  sladké  ceny.  K  dispozici  bude  i  d tské  centrum  s  hra kami  a  balónkovým
bazénkem, které m e vyu ít i nesout ící ást rodiny. Na záv r si zájemci mohou zahrát
florbal a fotbálek. Za átek je ve 14.45 hodin  opozdilci se mohou p ipojit. Startovné pro rodinu
je 30 K .

T í se na vás H+A Lo inských,( 241 763 152, 721 873 381

Spole ensky hudební ve er YMCA  R
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Milí p átelé um ní,
ráda bych Vám p ipomenula ná  hudební ve er, tedy nejen hudební, který se bude konat 1.

dubna 2005 v sále Zdenky Podhajské na Nám stí Kinských 3, Praha 5 v 18.00 hod.
Za aly první p ípravy a já bych ráda na im

hudebník m dodala odvahy: skladby, které si
vyberete, nemusíte studovat zvlá  pro tuto
p íle itost, naopak bude dobré vybrat si n co,
co ji  máte za ité a nebo vyu ijte této
p íle itosti jako mo nost si u nás prov it své
mo nosti p ed n jakou jinou d le itou akcí.
Pokud  jsou  mezi  vámi  i  zp váci,  budou  vítáni.
Také dáme prostor pro recitátory, kte í by
mohli na tomto ve eru p ednést n co z vlastní
tvorby.

Mám ji  první p ihlá ky, které mne velmi
pot ily. Také se t ím na obrazy a obrázky,
které m ly vloni velký úsp ch. Kdo máte chu  vystoupit, p ihlaste se  na adresu:

Z. Pavlasová, Nám. Kinských 3, 150 00 Praha 5.
Pokud se budete chtít poradit, volejte mi na( 604 479 724.
P eji vám  do nového roku mnoho úsp ch  a radosti.

Zdenka Pavlasová

Termínovník 2005

20.6.200520.6.2005 výbor YMCA  ivá rodinavýbor YMCA  ivá rodina sekretariátsekretariát(( 224 872 421 224 872 421

16.5.200516.5.2005 výbor YMCA  ivá rodinavýbor YMCA  ivá rodina sekretariátsekretariát(( 224 872 421 224 872 421

18.4.200518.4.2005 Valná sch ze YMCA  ivá rodinaValná sch ze YMCA  ivá rodina sekretariátsekretariát(( 224 872 421 224 872 421

1.4.2005 18.001.4.2005 18.00 Spole enský hudební ve er YMCA  RSpole enský hudební ve er YMCA  R Z. PavlasováZ. Pavlasová(( 604 479 724 604 479 724

21.3.200521.3.2005 výbor YMCA  ivá rodinavýbor YMCA  ivá rodina sekretariátsekretariát(( 224 872 421 224 872 421

19.2.19.2.19.2.20052005 14.30  17.30 14.30  17.30 sportovní sobotasportovní sobota H. Lo inskáH. Lo inská(( 241 763 152 241 763 152

14.2.14.2.20052005 výbor YMCA  ivá rodinavýbor YMCA  ivá rodina sekretariátsekretariát(( 224 872 421 224 872 421

29.1.29.1.29.1.20052005 19.30  02.00 19.30  02.00 2. ples Man elských setkání2. ples Man elských setkání H. Pi torováH. Pi torová(( 606 745 421 606 745 421

17.1.17.1.20052005 výbor YMCA  ivá rodinavýbor YMCA  ivá rodina sekretariátsekretariát(( 224 872 421 224 872 421

15.1.15.1.15.1.20052005 14.30  17.30 14.30  17.30 Novoro ní vícebojNovoro ní víceboj H. Lo inskáH. Lo inská(( 241 763 152241 763 152

úterý 11.00  12.00úterý 11.00  12.00
tvrtek 11.30  12.30tvrtek 11.30  12.30

cvi ení pro enycvi ení pro eny Z. PavlasováZ. Pavlasová(( 257 313 819 257 313 819

termíntermín akceakce kontaktkontakt
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Nabídka i pro Vás

Ly a ský tábor YMCA Praha
Pro d ti od 6 do 14 let 6.  11. února 2005 pod vedením man el

Karasových v rekrea ním za ízení TJ Spolana Rokytnice n. Jizerou 
Studenov.

Tábor je ur en d tem, které se cht jí nau it nebo zdokonalit
v ly ování. Hlavní náplní je celodenní ly ování na sjezdových a b eckých ly ích a pobyt v zimní
p írod . Strava je zaji t na 5x denn , ve erní program nau ný i zábavný.

Odjezd z Prahy v ned li odpoledne, návrat v pátek. Doprava zaji t na.
Cena: 2800 K  lenové / 2900 K  ne lenové (z toho 900 K  na vleky).
P ihlá ky  lze  vyzvednout  v  kancelá i  YMCA  Praha  (2.  p.  budovy  YMCA  Na  Po í í  12,  kanc.

.217) nebo objednat u H. ormové (( 224 872 128, 602 834 923, mail: praha@ymca.cz).

YMCA Kluby Vás zvou na

Opakovací tane ní pro mláde  i dosp lé
od tvrtka 20. 1. 2005 od 19.45 hod. ve Spole enském sále YMCA pod vedením Mgr. Filipa

Dostála, lena Svazu u itel  tance
Výuka kompletního tane ního programu: mazurka, kvapík, waltz, foxtrot, tango, val ík,

rumba, cha-cha, samba, jive, rokenrol, polka, blues, ardá , tane ní novinky  individuální
p ístup  max.14 pár

Cena: za pár a 4 lekce: 800,- mláde , 900,- dosp lí
za pár a 10 lekcí: 1900,- mláde , 2200,- dosp lí

Tvo ivé dílny
v pátek 21. 1. 2005 od 14  17 h
ve tvrtek 3. 2. 2005 od 14  17 hod. po pololetním vysv d ení
v pátek 4. 2. 2005 od 9.30  12 hod. pololetní prázdniny
* korálková zví átka a náramky
* ubrousková technika  zdobení kv tiná e, kamínku, hrne ku

* malba na hedvábí
* transparentní hv zdi ky do oken

* tenerify
S sebou: korálky, kv tiná , hrne ek, ubrousek, bavlnky
Cena: 100 K , d ti zdarma.

Ly a ský tábor
o jarních prázdninách P1  P5, tj. 12.  19. 3. 05
Pro d ti 6-15 let pod vedením zku ených vedoucích v Antonínov  v Jizerských horách
* sjezdovky na pi áku, turistika a hry v zimní p írod

* ve erní zábavný program, drhání náramk , ka írování, zví átka a náramky z korálk ,
malba na hedvábí, muzicírování.

Cena: 2000 K  (zahrnuje jídlo 5x denn , poji t ní, dopravu)
1000 K  na vleky.

mailto:praha@ymca.cz)
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YMCA  OPEN doporu uje

Milí p átelé,

posíláme Vám p ehled o r zných akcích a pobytech pro nezadané (n které akce jsou
zam ené na seznamování, jiné ne), aktivity jsou po ádané jednotlivci nebo organizacemi
z r zných církví v R. Pro bli í informace kontaktujte jednotlivé skupiny.

Ná  tip  pro  Vás  pro  rok  2005:  najd te  nové  kamarády,  vyu ijte  sv j  as,  nav tivte  dal í
party k es an , kde jste je t  nebyli. Sami uspo ádejte n jakou akci, víkendovku, náv t vu,
ob d, ve e i, výlet, modlitební nebo hudební skupinku, pozv te kámo e do kina, za sportem, na
hory, apod.

Po lete nám info o akci, kterou po ádáte  pozveme více lidí.
Roz i te si sv j okruh známých a p átel  jednou mezi nimi najdete i svého ivotního

partnera.
T íme se na Va i ú ast na pobytech po ádaných seznamkou Noemi a doporu ujeme

vyu ívat i v ech dal ích mo ností, kde m ete nacházet nové p átele.
P ejeme Vám krásné pro ití svátk  a mnoho Bo í blízkosti v celém p í tím roce!!!

Za seznamku H. Vítek a tým spolupracovník  Noemi

R zné aktivity pro nezadané

Sponka

Sponka znamená spole enství nezadaných katolík . Mohou se p ihlásit v ící katolíci ve
v ku 25 a  38 let, svobodní (rozvedení pouze s mo ností katolického s atku), ovdov lí, lidé bez
záva ných fyzických i psychických obtí í. Ú elem aktivit Sponky je získání nových p átel,
odreagování se, p íjemné vypln ní svého asu a p i tro e t stí i nalezení ivotního partnera.
Sponka po ádá výlety do p írody (nej ast ji víkendové pobyty), kulturní i sportovní akce,
duchovní cvi ení, setkání v hosp dce  Akce m e po ádat ka dý len s dobrým nápadem a
chutí n co ud lat pro druhé. Akce bývají v r zných ástech ech, zále í na tom, kdo akci
po ádá (ubytování p evá n  na farách).

Pro vstup do Sponky je t eba vyplnit p ihlá ku a odeslat na ur enou adresu. P ihlá eným
organizáto i zasílají pozvánky na akce. Ka dým rokem je t eba lenství ve Sponce obnovit (na
rozesílané formulá ky) s p ísp vkem 50,- K . Peníze se pou ijí na po tovné, kopírování, nákup
obálek apod. Organizáto i slibují, e údaje z p ihlá ky budou pou ity pouze pro ú ely Sponky a
nedojde k jejich zneu ití. Zájemci o lenství a jakékoliv dal í informace, pi te na adresu: Eva
Dou ová  Sponka, Poste Restante, Jind i ská 14, 110 00 Praha 1, e-mail: sponka.cz@post.cz,
nebo volejte na( 723 928 686.

Víkendy v Herlíkovicích

Tyto seznamovací pobyty po ádají ji  adu let man elé Rýglovi z K es anského spole enství
v Ji ín . Z ka dého po ádaného pobytu vznikl zatím jeden nebo více man elských pár .
Zú astnit se mohou v ící z r zných církví a sbor , po et ú astník  je ale omezen (p ibli n  20
en a 20 mu  na jednom pobytu). O podrobn j í informace a p ihlá ky si m ete zavolat nebo

napsat Petru Rýglovi, ( 493 523 857, 605 704 145, e-mail: jovankar@tiscali.cz, adresa: man elé

mailto:sponka.cz@post.cz
mailto:jovankar@tiscali.cz
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Rýglovi, Jaro ovská 225, 506 01 Ji ín.

Setkání pro star í mláde níky

Setkání pro star í mláde níky nejsou seznamovacím pobytem, je tam ale mo nost navázat
nová p átelství, nové kontakty, p ípadn  i navázat partnerský vztah. Pobyty pro star í
mláde níky  (ve v ku od 23 do 45 let) jsou po ádány za t mito ú ely: být spolu a navzájem se
lépe poznat, popovídat si, navázat pevné p átelské vztahy, spole n  p emý let nad Bo ím
slovem, které je východiskem na eho ivota, u ít si spolu legrace, sportu, zp vu, her a výlet  
seznámit se navzájem brat i se sestrami a naopak (co  se m e stát základnou pro mo ný
partnerský vztah). Setkání probíhají p ibli n  ka dé dva m síce, organizují je k es ané
z Moravy. Setkání pro star í mláde níky jsou ur ena pro v ící z evangelikálních typ  církví.
Po et míst na jednotlivých setkáních je omezený. Pro bli í informace m ete kontaktovat
Jarku Br novou, ( 777 695 080, 596 340 769, e-mail: jari@sendme.cz, web:
www.sweb.cz/j.brunova

Pod Palmou

Jsme skupina k es an  z r zných sbor . Ka dý
z nás si p ipadal tak trochu osam lý, snad
proto, e u  jsme odrostli mláde nickému v ku
a z stali bez partnera. Cítili jsme pot ebu n co
s tím ud lat  máme chu  podnikat r zné akce
(spole né víkendy, sportovní a jiné akce) se
svými vrstevníky. Jsou to aktivity, které
nezadaným mladým lidem umo ní navázat nová
p átelství mezi k es any. Ne v ichni jsme se
znali, kdy  jsme se poprvé potkali, proto e jsme
ka dý z jiné církve, sboru, farnosti, anebo
m sta. Nejsme seznamka, jen chceme
nabídnout p íle itost nebýt sám , tak e se
k nám m e p idat opravdu ka dý, kdo má chu .
U  jsme  podnikli  víkendovky  a  plánujeme  do
budoucna dal í akce. Fotky, post ehy a ostatní
najdete na http://podpalmou.wz.cz. Ti, kte í
nemají p ístup na internet, a nejen oni, mohou
volat na im ochotným operátorkám na (
777 686 373 (Jana) a 737 435 387 (Dá a).

 Banda

Jsme skupina volna, ádná oficiální organizace. íkáme si Banda, ale oficiáln  mluvíme o
Ekumenické skupin  t icátník . Bandu  tvo í ponejvíce svobodní ve v ku 27 a  40 let,

výjime n  pár i rodina. Tzv. jádro tvo í lidé, kte í se nej ast ji ú astní akcí. N kdo se zú astní
jen jednou, n kdo se postupn  stane jádrem , n kdo se ú astní n jakou dobu a pak p estane.
Dal í lidi z jádra  sami za ínají po ádat r zné akce nebo se podskupina v band  spole n  na
n em domluví. Nej ast ji se jezdí ven kolem Silvestra, Velikonoc, to bývají nejv t í akce (cca
20  lidí),  v  lét  n kam  na  hory,  ob as  na  ja e  nebo  na  podzim  na  víkend.  Po ádají  se  r zné
sobotní výlety (v t inou men i akce kolem 4-6 lidí). Scházíme se na fotosrazy, n kdo po ádá
náv t vy, ob dy, ve e e u sebe doma. Pár lidí se t eba domluví na spole né dovolené,

mailto:jari@sendme.cz
http://www.sweb.cz/j.brunova
http://podpalmou.wz.cz.
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ly ova ce, vandru, kultu e  V t ina lidí je v ících z r zných církví, ale není podmínkou.
Ú elem na ich aktivit je to, aby lidé, kte í necht jí být sami, m li partu, se kterou by mohli

podnikat výlety do p írody a dal í aktivity. Aby ti, kdo nemají rodiny a d ti, si mohli taky
vyhrát, vyblbnout se  a zasmát se. Sou ástí jsou i duchovni programy, modlitby, chvály.

Banda není zam ením seznamka. Nedbá se nap . na to, aby tam byl podobný po et kluk  a
holek. Své místo tam mají také lidé, kte í sice cht jí mít partu a p átele, ale partnera nebo
partnerku nehledají.
P ij te se podívat mezi nás! Kontakt: pa_ja@centrum.cz

Klub

Je Ti 25 a  38 let? Jsi je t  nezadaný(á)? Hledá  prima
kamarády nebo dobrou partu? Chybí Ti spole nost pro
volné chvíle? P ij  mezi nás! Zveme T  do na eho Klubu
pro nezadané.

Lidé, kte í si v tomto v ku je t  nezalo ili rodinu,
z stávají n kdy osam lí a stranou, i kdy  jsou jinak
aktivní. Nepat í mezi man elské páry, ve spole enstvích
mláde e se cítí sta e a dobrých podnikavých svobodných
kamarád  ubývá. Brn nský Klub  Ti chce nabídnout
mo nost seznámit se v kruhu vrstevník  s novými p áteli.
B hem p sobení (od r. 1992) tohoto katolického
spole enství se mohli jeho lenové zú astnit spousty akcí
 nap . výlet , víkendových pobyt , spole ných náv t v kin a divadel, ples , zájezd , brigád,

duchovních cvi ení, poutí apod. V echny akce organizuje skupina kamarád  a kamarádek 
amatér , ale s ur itými zku enostmi a dobrým ohlasem. Tuto mo nost nyní nabízíme i Tob .
Vyu ívají ji nejen p átelé z Brna a okolí, ale i ze vzdálen j ích míst na í republiky. Neboj se
p ihlásit, v dycky se zde vytvo ila prima parta, i nov  p íchozí se cítili dob e.

O podrobn j í informaci si m e  nezávazn  napsat na adresu: Klub, Diecézní st edisko
mláde e, Petrov 5, 602 00 Brno, p ípadn  telefonicky (( 607 843 985).

Setkání star í generace

Setkání pro star í a pokro ilé  jsou ur ena pro ty, kdo rádi poznávají druhé lidi a jejich
prost ednictvím i sebe a je jim nad 55 let.

Setkání  si  kladou  za  cíl  podporovat  vznik  spole enství.  Nezam ují  se  na  výb r  ivotního
partnera u  proto, e na n  obvykle p ijí d jí p edev ím eny. D raz klademe na setkávání ve
skupin , kde se scházíme po celou dobu, to znamená od tvrtka do ned le. Mluvíme spolu o
tématech ivotního poslání, sou ití generací, komunikace mezi mu em a enou, jak je
zachycuje Bible a jak s nimi zacházejí du ev dní obory. Odpoledne jdeme na výlet, ve er bývá
spí e oddychový (zp v, tanec, hry  podle návrhu ú astník  i po adatel ).

Setkání po ádá eskobratrská církev evangelická, jsou v ak otev ena i lidem z jiných církví
nebo mimo církev.

Setkání p ipravuje a vede p ti lenný tým (fará i Bohumil Ba tecký a Jan Trusina, sociolo ky
Hana Jane ková a Jind i ka Seethalerová a psycholo ka Bohumila Ba tecká).

Zájemci se mohou hlásit u Jana Trusiny (674 01 T ebí , Palackého 33, ( 568 821 401),
který podá bli í informace.

Pro Zpravodaj YMCA  ivá rodina zaslala a jeho tená m doporu uje Jana B áková

mailto:pa_ja@centrum.cz
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13. sn m Unie katolických en
Téma: List biskup m o spolupráci mu  a en v církvi a ve spole nosti

Srde n  zveme v echny zájemce, nejen lenky Unie, na 13. sn m UK , který
se bude konat 5. února 2005 v budov  Arcibiskupského seminá e, Thákurova 3, 160
00 Praha 6 (zasedací sál, 3. patro).

Program:
8:00 Registrace
9:00 Zahájení, modlitba, uvítání host

9:15 10:00 Apo tolský nuncius Diego Causero: List biskup m o spolupráci mu  a en
v církvi a ve spole nosti

10:00 10:30 Otec biskup Karel Herbst  nový duchovní rádce UK
10:30 11:00 Diskuse
11:00 11:30 P estávka na kávu
11:30 12:50 Zpráva o innosti UK , zprávy z pobo ek
13:00 14:00 Ob d
14:00 15:00 Úvodní referáty k pracovním skupinkám
15:00 16:00 Práce ve skupinkách  témata:

1. Biblické doklady o rovnosti mu  a en (ne soupe ení, ale spolupráce)
2. Jak se eny mohou zapojovat do ivota spole nosti (ú ast en v politice)
3. Jak se eny mohou zapojovat do ivota práce (jak sladit zam stnání a pé i o rodinu)
4. Jak se eny mohou zapojovat do ivota církve (pokora neznamená pasivita)
5. Reflexe kritiky Listu biskup m ze strany militantních feministek

16:00 16:45 Výsledky ze skupinek, záv r sn mu
17:00 M e sv. v kostele sv. Vojt cha  otec kardinál Miloslav Vlk

Zájemci se mohou v ned li po m i sv. zú astnit tradi ní vycházky po Praze.

Registra ní poplatek 200 K  zahrnuje p ísp vek na pronájem sálu a spole ný ob d.
Pokud chcete rezervovat ob d, volejte na ( 220 181 329, nebo mailujte na adresu

ukz@volny.cz. Mimopra ským ú astník m proplatíme jízdné.

Kontaktní adresa:
UK , Thákurova 3, 160 00 Praha 6, (/fax 220 181 329, e mail: ukz@volny.cz

Centrum pro rodinu p i Arcibiskupství pra ském

P ípravy na man elství

V úterý 30. listopadu skon ila podzimní spole ná p íprava na ivot v man elství.
Po p edná ce jáhna Ing. Martina Opatrného následovala spole ná diskuse snoubenc  a
vedoucích pár . Snoubenci (a také skupinka bohoslovc , kte í se p ípravy zú astnili) hovo ili o
tom, zda p íprava splnila jejich o ekávání, co bylo b hem ní pro n  nejt í a co o ekávají pro
svá  budoucí  man elství  a  rodiny  od  církve.  Na  úplný  záv r  snoubenci  obdr eli  od  Centra  pro

mailto:ukz@volny.cz
mailto:ukz@volny.cz
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rodinu potvrzení o ú asti.
Nejbli í spole ná p íprava na ivot v man elství za íná v úterý 18. ledna 2005 v 19.30 hod.

v Pastora ním st edisku sv. Vojt cha, Kolejní 4, Praha 6. Zájemci z ad snoubenc  se mohou
p ihlásit nejpozd ji týden p edem na ( 220 181 777 nebo na e-mailové adrese cpr@apha.cz.
P ípravu tvo í osm ve er  zam ených na konkrétní oblasti ivota v k es anském man elství.
B hem p ípravy snoubence eká práce ve skupinách, p edná ky i sdílení v páru. Na kurzu
spolupracují man elské páry, psycholog, jáhen a kn z. Zimní p íprava kon í v úterý 8. b ezna
2005. Termíny dal ích spole ných p íprav jsou 12. dubna  31. kv tna a 11. íjna  29. listopadu
2005.

Krom  toho nabízíme p ípravy na man elství, které probíhají v rodinném prost edí pod
vedením  man el  pro  skupinky  t í  a  esti  pár  snoubenc .  Vedoucí  páry  mají  k  této  práci
pov ení od arcibiskupa. Setkání probíhají jednou za 2 a  3 týdny, délka p ípravy je tudí
p ibli n  p l roku. Zájemci o p ípravu v rodinách se mohou v Centru hlásit pr b n .

První setkání man el  t etího tisíciletí podruhé

Na základ  p ání mnohých na ich bývalých snoubenc  jsme uspo ádali v sobotu
20. listopadu setkání t ch, kte í uzav eli man elství po roce 2000 a pro li na imi p ípravami na
man elství, a  u  spole nými nebo v rodinách.

Za tím ú elem jsme oslovili cca 400 bývalých snoubeneckých pár . Proto e mnozí projevili
zájem o podobné akce, ale na první setkání mohlo p ijít pouze 20 pár , nabízíme je t  jeden
termín. Setkání prob hne v sobotu 5. b ezna od 9.30 do cca 13 hod. v prostorách zázemí kostela
sv. Ignáce v Praze 2, Je ná 2. Krom  zku eného rodinného pastoralisty P. Josefa unka SI se
budou moci bývalí snoubenci setkat s man ely, kte í je provázeli p ípravou.

Pokud pat íte mezi na e bývalé snoubence a nebyli jste obesláni, ozv te se nám prosím,
nejlépe mailem, a my vám po leme bli í informace.

Osam lé maminky

Mikulá ská pro spole enství rodin osam lých maminek prob hla 4. prosince v Komunitním
centru sv. Prokopa v Praze - Butovicích. Nadílky, kterou pravideln  p ipravuje francouzská
komunita v Praze od roku 1998, se op t jako loni vedle asi ty iceti d tí s maminkami zú astnil i
autobus d tí z d tského domova v Holicích. Krom  Mikulá e d ti nav tívili i lidoví tane níci,
následovala d tská hudební a dramatická vystoupení a pod p edváno ním  strome kem na d ti
ekala spousta dárk .

Pravidelná setkání osam lých maminek pokra ují v Komunitním centru sv. Prokopa, Praha -
Nové Butovice (metro B - H rka) v novém roce 8. ledna (MUDr. Ludmila Bart ková), 19. února a
12. b ezna 2005 Za átek v dy od 14.00 hod.

Hlídání d tí je mo né zajistit po p edchozím telefonickém oznámení v Centru na ( 220 181
777 minimáln  týden p edem. Srde n  zveme v echny rozvedené, vdovy a svobodné maminky!

Tradi ní víkendová duchovní obnova pro osam lé maminky se uskute ní v Exerci ním dom
p i kapucínském klá te e v Praze 1, Loretánské nám. 6a od páte ní ve e e 15. dubna do
ned lního ob da 17. dubna 2005. Obnovu povede P. Petr Blecha OCD. Ú ast d tí není mo ná.
P ihlásit se m ete ji  nyní telefonicky nebo mailem v Centru. Na základ  va eho zájmu vám
po leme bli í informace.

Stru n  o dal ích akcích, které prob hly

Adventní duchovní obnova pro asi 25 man elských pár  pod vedením P. Prokopa Bro e se
uskute nila 4. prosince ve farním centru u sv. Václava v Dejvicích. V elý dík pat í otci Prokopu i

mailto:cpr@apha.cz
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místním sestrám Apo tolátu sv. Franti ka, které vytvo ily pro obnovu skv lé podmínky.
Pletení adventních v nc  pod vedením výtvarnice a dobrovolné spolupracovnice Centra pro

rodinu paní Jarmily avíkové prob hlo u sv. Ignáce v Praze 2 v sobotu 27. listopadu za velkého
zájmu místního spole enství v ících. Podrobná zpráva o akci na stránkách Centra.

V rámci programu celo ivotního vzd lávání na KTF UK prob hl 6. prosince seminá  pro
jáhny na téma p íprav na ivot v man elství a práce Centra pro rodinu.

Pou  rodin pra ské arcidiecéze

Pou  rodin se letos uskute ní v sobotu 28. kv tna 2005 v pra ské Loret  a v p ilehlém
exerci ním dom  kapucínského klá tera. M i svatou v 10.00 hod. bude celebrovat pra ský
arcibiskup Miloslav kardinál Vlk. Ve spolupráci s kapucíny p ipravujeme bohatý doprovodný
program pro rodi e, d ti i náctileté . Podrobnosti o pouti pr b n  dopl ujeme na adrese
http://cpr.apha.cz/marodi/.

Centrum pro rodinu p i Arcibiskupství pra ském, Thákurova 3, 160 00 Praha 6,

( 220 181 777 nebo 220 181 613, e-mail: cpr@apha.cz, http://cpr.apha.cz

Inzerce

Výzva pro studenty
Zájemci o brigádu  hlídání d tí, úklid apod., volejte( 241 763 152.

Rodiny, které uvítají slu bu  hlídání d tí nebo úklid, volejte( 241 763 152.

Rádi v nujeme funk ní pletací stroj. Kontakt  Klára Kudrnová,( 777 699 486

Z domova i ze sv ta

Mají právo na smrt i d ti?

Nizozem tí léka i navrhují, aby se eutanazie roz í ila i na trpící novorozence

Deseti a  patnácti nemluv at v celém Nizozemsku by se týkala navrhovaná eutanazie d tí.
O eutanazii se a  dosud obvykle mluvilo v souvislosti s umírajícími starými lidmi.

Nizozemsko, které jako první stát v Evrop  eutanazii zavedlo, ale mo ná p jde je t  dál.
Pediat i z osmi univerzitních klinik toti  p edlo ili návrh, podle n ho  by léka i mohli pomoci
zem ít i d tem. Nizozem tí léka i v ak zd raz ují, e by lo pouze o výjime né p ípady
novorozenc , kte í se narodí s mnoha nevylé itelnými vadami a trpí nesnesitelnými bolestmi.
N které d ti se nap íklad rodí bez mozku a zem ou asto d íve, ne  je léka i v bec p ipojí k
p ístroj m. Nizozemci po et takto posti ených d tí odhadují na 10 a  15 v celé zemi a est

http://cpr.apha.cz/marodi/.
mailto:cpr@apha.cz
http://cpr.apha.cz
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stovek na celém sv t .
Nastal as, abychom se estn  postavili k nesnesitelnému utrpení novorozenc , kte í

nemají ádnou nad ji na budoucnost,  prohlásil Eduard Verhagen, pediatr z nemocnice
v severonizozemském Gr ningenu. Verhagen argumentuje také tím, e léka i na celém sv t
takovéto zákroky diskrétn  provád jí, ani  by na n  n kdo dohlí el.

Návrh nizozemských pediatr  proto po ítá s vytvo ením expertní komise, která by stanovila,
za  jakých  podmínek  mohou  léka i  ukon it  utrpení  malých  pacient .  V  komisi  by  krom  dvou
léka  zasedl také právník a odborník na etiku. Podobné komise ji  rozhodují v p ípadech
eutanazie dosp lých, kterou mohou v Nizozemsku podstoupit nemocní star í estnácti let.

Po adavky nizozemských léka  chápe i prezident eské gynekologicko-porodnické
spole nosti Vladimír Dvo ák: Po stránce medicínské tento po adavek chápu a osobn  bych jej
podpo il,  ekl TK.

Nejdále do la v p íprav  na d tskou eutanazii nemocnice v Gr ningenu, která ji  pot ebná
pravidla sepsala a podle nich se se souhlasem ú ad  i  ídí. Dokument stanoví, e léka i mohou
ukon it ivot posti eného dít te, pokud nesnesiteln  trpí. Léka i by m li zvá it i p ání rodi ,
kone né rozhodnutí ale le í na nich. Usnesení bylo sepsáno hlavn  pro novorozence, m e být
ale uplatn no i na star í d ti. Nizozemské ministerstvo spravedlnosti v minulém roce
zaznamenalo ty i p ípady d tské eutanazie, p i em  v echny byly provedeny v Gr ningenu.
Byly to velice smutné p ípady,  citoval kanadský deník Edmonton Journal mluv ího nemocnice.

Církev je proti

Proti tamní praxi ost e protestovala katolická církev a nesouhlas vyslovili i n kte í experti
na etiku: Uznávám, e existují t ké p ípady, kdy dít  trpí takovou bolestí, e jediným
humánním e ením je smrt. Ve chvíli, kdy ale bude schválen zákon, se po et p ípad ,
pova ovaných za extrémní, zvý í,  obává se profesor Henk Jochemsen.

Urban Wiesing, který se zabývá léka skou etikou na univerzit  v n meckém Tübingenu, zase
varuje p ed jiným nebezpe ím: debata o právu na smrt  se nesmí zm nit v debatu
o povinnosti zem ít . V N mecku je toto téma zvlá t  citlivé - nacisté toti  ozna ovali slovem
eutanazie vra d ní nemocných a posti ených lidí.

Eutanazie v Evrop

Nizozemsko
Stalo  se  první  zemí,  která  oficiáln  povolila  eutanazii.  Ta  je  v  zemi  tulipán  legální  od

za átku  kv tna  2002.  Zákon  se  v ak  týká  jen  lidí,  kte í  o  smrt  sami  po ádají.  Léka i  z  osmi
univerzitních nemocnic nyní ádají, aby jim bylo umo n no ukon it ivot novorozenc , kte í trpí
nevylé itelnými nemocemi zp sobujícími nesnesitelné bolesti. Takový p ípad by se v celé zemi
týkal jen asi 10 a  15 d tí. Vláda by se k návrhu m la vyjád it v pr b hu ledna.

Belgie
Schválila eutanazii jen n kolik let m síc  po Nizozemsku. I zde ji  existuje podobný návrh o

d tské eutanazii, o n m  bude rozhodovat parlament.

Francie
Dolní  komora  parlamentu  schválila  letos  v  listopadu  takzvané  právo  na  smrt ,  co

znamená, e nevylé iteln  nemocní mohou odmítnout lé bu, která by je dr ela p i ivot .

N mecko
Ministryn  spravedlnosti Brigitte Zypriessová nedávno p edlo ila zákon, který by m l
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podobn  jako ve Francii usnadnit pasivní eutanazii u nevylé iteln  nemocných. V N mecku v ak
jde o citlivé téma, nacisté toti  v historii eutanazii zneu ívali k vra dám posti ených.

výcarsko
Federální zákony eutanazii nepovolují, v n kterých ástech zem  je v ak tolerována. Zem ít

proto do výcarska p ijí dí mnoho N mc .

Británie
Uva uje o legalizaci pasivní eutanazie. Podle Hazela Biggse z univerzity v Kentu ale brit tí

léka i tajn  pomohou zem ít asi 18 tisíc m pacient  ro n .
Lidové noviny, 15. 12. 2004, Milan Rokos

Prost ednictvím internetové konference o rodin  (www.pandora.cz)
 zaslal Ing. Petr Imlauf

P e etli za nás

Katolická církev podpo í kampa  proti kou ení

Hr zu v mezinárodním tabákovém pr myslu vyvolalo rozhodnutí Vatikánu, který dal najevo,
e globáln  podpo í mezinárodní kampa  proti kou ení. lánek v autoritativní, v decké

jezuitské publikaci Civilta Cattolica, který byl vypracován se souhlasem nejvy ích poradc
katolické církve, argumentuje, e ku áci nemají právo po kozovat své vlastní zdraví a zdraví
jiných bez morální odpov dnosti . lánek sice nejde tak daleko, e by ozna il kou ení za
h ích, ale argumentuje, e kou ení není ze spole enského ani z morálního hlediska neutrální
zále itost .

Kdyby pape  otev en  odsoudil kou ení, bylo by to t kou ranou tabákovému pr myslu,
zejména v rozvojových zemích, kde ije v t ina z dne ní miliardy pok t ných katolík . Pape
vybudoval ve kerou autoritu svého ú adu na základ  respektu pro lidský ivot. P esto v ak
katoli tí teologové dosud neu inili ádné záv ry z v deckých d kaz , e kou ení i pasivní
kou ení p edstavuje vá nou hrozbu lidskému ivotu. Nový lánek v jezuitské revui v ak také
zd raz uje, e kou ení je i nebezpe ím pro nenarozené d ti. V Itálii, kde kou í podle statistik
26 procent dosp lých, bude od 10. ledna v podstat  zakázáno kou it v restauracích, v barech a
v diskotékách. P ed n kolika m síci úsp n  zavedlo zákaz kou ení ve ve ejných prostorách
Irsko, kde je 90 procent ob an  katolického vyznání.

Britské listy 31.12.2004.
P evzato z internetové konference o rodin  (www.pandora.cz)

Pozn.: Tak nevím. Britské listy jsou podle mých zku eností ten poslední tisk, v n m  bych
hledal  sympatie  k  Vatikánu,  zato  liberalizmus  z  nich  kape  na  v echny  strany.  A  p ece  se  (v
rozporu se v ím, co kdy by  jen náznakem zavadilo o liberální sv tonáhled) zdá, e zde tu
náznak touhy po rozhodném stanovisku Svatého stolce proti kou ení. Je t  e jsem p estal
kou it ji  p ed dvaceti lety  Saze .

Doporu ujeme

http://www.pandora.cz
http://www.pandora.cz
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Zdravím a nabízím vám op t tip na zajímavou knihu. Tentokrát jsem vybrala titul
Nedovolte mozku stárnout. Doufám,  e  se  tená i  zpravodaje  neurazí;  zdravý  rozum ale
ni ím nenahradíme, pokusme si jej tedy uchovat i za cenu ur itého úsilí.

Myslet na zadní kole ka nám doporu í ka dý poji ovací agent. Penzijní poji t ní
pova ujeme za nejlep í p ípravu na stá í  peníze nám umo ní zachovat si ivotní styl, na který
jsme zvyklí. Co ale s pen zi, pokud nebudeme dost ilí a pohotoví, co kdy  se na e osobnost,
pam  a také schopnost komunikace n kam vytratí? My se v ak m eme bránit nejen chudob ,
ale i demenci (nap . Alzheimerov  nemoci). Publicisté Allen D. Bragdon a David Gamon nám
radí: Nedovolte mozku stárnout  ve stejnojmenné knize, kterou nabízí nakladatelství Portál.
P íznaky Alzheimerovy nemoci p ipomínají b né p íznaky stárnutí. Zapomínání, obtí né

vybavování jmen a pojm  a také ztí ené u ení se novým dovednostem postihne asi ka dého
star ího lov ka. Zapomenout n které polo ky nákupu je ale p ece jen n co jiného ne  odejít
v mrazu z domu v no ní ko ili nebo nechat zapnutý plyn celou noc. Prevencí demence a také
Alzheimerovy nemoci se m eme zabývat u  v mladém v ku, ale pozd  není nikdy, proto
doporu ovaná cvi ení a techniky mohou obohatit ivot na ich senior .

Charakteristickou zm nou, kterou s sebou p inese stá í, je zpomalení reakcí. Star ímu
lov ku prost  déle trvá, ne  najde správné e ení. P estává slou it i pam , vybavování

vzpomínek, ale hlavn  zapamatování nových informací. Ztrátu pam ti zp sobují strukturální
zm ny n kterých ástí mozku. Starým lidem iní obtí e i sledování rozhovoru v hlu ném
prost edí. Tato obtí  se p isuzuje slab ímu sluchu, p í ina je v ak i v neschopnosti udr et
pozornost. Nicmén  u mozku platí  co se pou ívá, to se uchová. A tak auto i nabízejí adu
mentálních cvi ení a také test , které pomohou zjistit, zda se u  potí e objevily, a poslou í té
k prevenci Alzheimerovy nemoci a jiných demencí.

Pokud zjistíme pomocí test  n jaké významné obtí e, m li bychom bu  sami (pokud
máme problém my) nebo ná  p íbuzný i p ítel urychlen  vyhledat léka e. N kdy toti
nepoznaná mozková mrtvice, deprese, problémy se títnou lázou nebo Parkinsonova choroba
vyvolají zdánlivou demenci. Vylé ení zdánlivé demence není jednoduché, nicmén  po ur ité
dob  se pacient svých obtí í zbaví. Je-li Alzheimerova nemoc diagnostikována, není na t stí
konec. I takto záva ná choroba m e mít mírn j í pr b h, pokud se upraví denní program a
vyu ije se mo ností cvi ení mentálních schopností.

Termín mentální cvi ení zní pon kud d siv . Jedná se ale o docela p irozené a b né
aktivity, jakými je hraní ach , karet nebo jiných stolních her, lu t ní hádanek, rébus
a k í ovek a obohacení ivotního prost edí. Tím není mín no luxusní vybavení, ale spí
zajímavé podn ty, vycházky nebo poznávání okolí. Pokud ji  dochází k záva ným výpadk m
pam ti, pomohou t eba nást nky a tabule, které p ipomenou, e se musí zamknout dve e, jak
se telefonuje, jak se nemocný jmenuje a jiné podstatné informace.

Mentální cvi ení nejsou jedinou mo ností prevence Alzheimerovy nemoci a jiných
demencí. Mozku p íli  neprospívá sledování televize, která je pro seniory mnohdy jediným
smyslem dne. Denní stacioná e nebo kluby d chodc , turistické krou ky a pravidelná posezení
s p áteli pomohou star ímu lov ku vyplnit as a nabídnou skute né zá itky. Správná strava s
dostatkem vitamín  zajistí mozku ochranu p ed významnou ztrátou mozkových bun k.
Kou ení sni uje p ísun kyslíku do organizmu. Nedostate né okysli ení je pro mozek
nebezpe né, proto bychom m li v rámci prevence Alzheimerovy nemoci a jiných demencí
kou ení zanechat. P íli né pití alkoholu také není p átelské k na emu mozku.
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Publikace je ur ena v em, kte í by rádi u ívali svých úspor a prémií penzijních fond  ilí a
se zachovanou vlastní osobností. Jist  pom e v pé i o ty nemocné, kte í trpí nemocí nesoucí
s sebou obtí e s inností mozku (Parkinsonova nemoc, roztrou ená skleróza a jiné). Aby nás
stá í nezasko ilo, aby bylo d stojným zakon ením na eho ivota, musíme proto n co ud lat.
Jist  si i auto i uv domili tuto pot ebu a vytvo ili pro nás u ite nou pom cku k zachování
mládí na eho mozku.

Zdraví Marie T thalová
Pozn. saze e: vý e doporu enou knihu jsem dostal k vánoc m

Nová miminka

Daniela Hrstková
nar. 28. íjna 2004 (3. dít )

Blahop ejeme 

Na okraj:
Tvá í v tvá  desetitisíc m mrtvých a nezv stných vysychá pero a ml í múzy. Jak komentovat nepopsatelné,

jak se ve ejn  zamý let nad hr zami, které si suchozemec ani nep edstaví, ani  by lov k m l pocit, e jen
parazituje na cizím ne t stí. Snad proto v ichni ml í nebo opakují jen prostá slova bylo to hrozné, p i lo to
najednou, nikdo to ne ekal

A lov k stojí ml ky p ed tajemstvím vánoc a zírá  tohle jsi, Pane, p i el vzít na sebe? To jsi to nemohl
od nás prost  vzdálit? To jsi musel do chléva, chudý, bez perspektivy? a nakonec na k í ?

Ano, B h p i el jako zcela bezmocné dít , odkázané na pomoc, lásku, pé i, pozornost. A je zbyte né ptát
se pro   prost  tomu tak je. A necouvl ani p ed potupnou smrtí na k í i. A o tom je také zbyte né spekulovat
 prost  to tak ud lal,  proto e to tak cht l   tedy nemyslím si,  e  by byl  tou il  po smrti  na k í i,  ale  cht l
p ijmout to, co mu nabídneme. Abychom pochopili, e nás k ni emu nenutí.

A  jak  k  tomu  p i li  ti,  které  spláchla  vlna  i  poh bilo  zem t esení?  A  co  ti,  kte í  z stali  sami,  bez
pomoci, bez prost edk ? Tajemství, stále jen tajemství. Tajemství Boha, který stírá v echny slzy t m, kdo p e li
ze smrti do ivota. Tajemství Boha, který od nás nechce nic, co nedáváme svým bli ním. Tajemství Boha, který
se stal na ím bli ním, abychom pochopili, komu máme prokazovat lásku. A na to nemusíme posílat peníze do
Thajska i na Cejlón (i kdy  práv  te  je to zjevn  velmi zapot ebí); na to sta í podívat se kolem sebe.

Kdybychom nebyli tak slepí k t m, kdo ekají na na i lásku v ude kolem nás (a láska, to nejsou jen
almu ny i pé e o nemocné, to je i pod kování man elce za dobrý ob d, úkoly s d tmi i dopis babi ce), mo ná
bychom ani nepot ebovali íst v novinách o tragédiích, které zcela p esahují na i p edstavivost
P eji Vám (i sob ) v novém roce 2005 otev ené o i i srdce.

Vladimír Koronthály


