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SLOVO PO KONCI ROKU 
Je to tak snadné, dát si na prahu nového roku skleničku šampaňského, políbit manželku či 

manžela (pokud se tedy nezapomněl oholit) a pak, pln (plna) příjemně nostalgického pocitu 
z končícího roku a příjemného rozechvění u představy roku nastávajícího, začít uvažovat o tom, 
jak to vlastně je, v čích jsme rukou a co z toho plyne pro dnešek a budoucnost. Člověk přemítá, 
chvíli se sám před sebou stydí, pak ho přepadne pocit vlastní šlechetnosti (protože není nalitý 
jak puma, jako ti tam na tom náměstí) ani se bujaře neveselí v šantánu, ale spořádaně oslavil 
tento kalendářový předěl s rodinou či s přáteli – a je to tady. Přicházejí předsevzetí, srdce je 
otevřené a tuší, že Bůh si přeje vstoupit. A pak v návalu čisté a upřímně míněné šlechetnosti 
člověk říká: vždyť stačí jen jedno – „přijmout Ježíše Krista jako svého Pána a Spasitele. Osobně. 
A pak ať je, co chce!“ (viz Zpravodaj YMCA – Živá rodina 1/2005, str. 5). 

Je to pravda. Ale (jako každá lidmi přijímaná pravda) i tato pravda má svůj háček. Bůh nás 
totiž bere vážně – a doopravdy vážně (on totiž respektuje naši svobodu, a to nejen ve chvíli, 
když se rozhodneme hřešit, ale i ve chvíli, když se rozhodneme pro Boha. Když se rozhodneme 
vydat se mu do rukou). 

Jen si to řekněme: a pak ať je, co chce! To jsou vlastně velmi silná slova. Ať je, co chce, zna-
mená – přijímám vše dobré i zlé, co na mne přijde (to je jako v manželském slibu). Vše! 

Ne, Bůh nám nikdy nesliboval, že pokud ho přijmeme jako svého Pána a Spasitele, tak  
do měsíce budeme v balíku, bydlet ve vilové čtvrti, denně rozdávat stovky autogramů a děti se 
dostanou na výběrová gymnázia. Nesliboval ani, že babička bude lépe slyšet, dědečka přesta-
nou bolet nohy a kráva se do roka otelí. Není tam nic o novém autě ani o tom, že strýček tu bou-
račku přežije ve zdraví (či, lépe řečeno, se do ní vůbec nezaplete). Nebylo tam nic o zárukách 
proti zemětřesení a následným vlnám ani o tom, že to naše pocuchané manželství se přece jen 
nerozpadne. 

To jediné, co nám Bůh slibuje, je úzká (ale spolehlivá) cesta do království. Neslibuje, že cesta 
povede jen slunnými loukami, slibuje, že v temnotě rokle tam bude s námi. Slibuje, že nás nepo-
tká nic, co by nám zabránilo po té cestě pokračovat až tam, kde Bůh setře každou slzu. 

To setření slz bude nádherné – ještě krásnější než tenkrát, když mi byly 4 roky a rozbil jsem 
si koleno a maminka mne ošetřovala a pečovala o mne. A bude navěky. Protože to je to, co Bůh 
chce! Ale tu cestu přeskočit nelze. Protože tou cestou je Kristus. 

A, pokud jsme si toho ještě nevšimli, tak jemu sice při narození zpívali andělé, ale pak také 
prchal do Egypta, 30 let tesal a hobloval židle a futra (jen si představte, kolikrát si asi zadřel 
třísku do prstu nebo se do něj praštil kladivem…), 3 roky narážel na nepochopení davu a nako-
nec ho popravili. A když se ve svých dvanácti letech stal alespoň na chvíli slavným (že se i učen-
ci v chrámu divili jeho moudrosti), tak mu vlastní matka vynadala, protože měla o něho strach. 

Taková je cesta do království. Takové je „ať je, co chce!“ A její srdce probodl meč – přesně jak 
jí to Simeon v chrámu předpověděl. 

Ale až nakonec, po celé cestě, dojde na setření slz, tak to bude navždy! 
Vladimír Koronthály  
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V RODINNÉM KRUHU 
Kéž narodíš se znovu lásko má, radosti, 

navzdory hříchům mým, dnům zmrzlým do kosti. 
 

Kéž narodíš se znovu, moudrosti od věků 

a co už neumím, ať najdu v člověku. 
 

Kéž narodíš se znovu hvězdo má zářivá, 

ať dávat zase smím tam, kde Tě nezbývá. 

 Anna Wagnerová 

MILÍ PŘÁTELÉ, 
tak by se chtělo, abyste si tady přečetli také pár řádek od někoho, kdo prostě prožívá běžný 

život ve své rodině, se svým manželem/manželkou, s dětmi, ev. se starými rodiči… Jenomže 
Jana, která taková povídání často psala, ještě pořád nedokončila studia, a nikdo jiný buďto nic 
neprožívá, nebo o tom nepíše. Ale pravdou bude spíše to druhé, protože dnes a denně se u nás 
doma (a jistě i u vás) dějí takové zdánlivě nezajímavé novinky (u vás se také nedobývají do bytu 
novináři všech bulvárních deníků, aby nafotili strhující reportáž o tom, že 3letá Anička už zase 
rozlila mlíčko, že ne?), jako je snídaně, úklid zatoulaných ponožek, velké prádlo v malé pračce, 
mytí nádobí dvacetkrát za den (jinak se v té kuchyni nehnu!) nebo večery pod lampou desetkrát 
přerušené zoufalým pláčem odvedle (a ten dudlík jí už zase vypadl!…). Tím spíše, že venku 
mrzne, až praští, a brzy je tma, takže vše, co se děje, se děje doma (poslední část věty nemusí 
platit o vlastnících těsně postpubertálních klacků a slečen, jejichž aktivity se odehrávají kdekoli 
vyjma bytu, v němž jsou zvyklí pouze přespávat a brát si čisté prádlo…). 

No nic, půst je na spadnutí, tak se dnes budeme kolektivně postit od takových povídání (ale 
můžete si je alespoň prožívat sami doma u vědomí, že v tom teda rozhodně nejste sami) a vysta-
číme si s tím, co nám poslední dobou přináší neúnavné listování M. Roztočilové ve výsledcích 
soutěže „List z naší rodinné kroniky“. Snad nám to ještě chvíli vydrží – a třeba se osmělíte…? 

VKor 
Pozn.: A kdybyste se divili, že ten časopis vypadá na pohled trochu jinak, tak to si zase se mnou hraje 

počítač: z mně neznámého důvodu se písmo, které jsem dosud používal, začalo tvářit jinak, takže jsem si 
musel najít jiné (pokud by to bylo špatně čitelné, budu hledat dál). Nerozumím tomu – ale ruku na srdce: 
musíme vždy všemu rozumět? Cožpak nestačí, že Bůh tomu všemu rozumí? A kouká a diví se, že si dělá-
me hlavu s takovou spoustou zbytečností, místo co bychom se prostě měli rádi. Sazeč. 

LIST Z NAŠÍ RODINNÉ KRONIKY 

DĚDEČEK A BABIČKA Z PRACHATIC 
Asi bych si v tuto chvíli nevzpomněla skoro na žádnou vtipnou událost, ale hrozně ráda 

vzpomínám na chvíle strávené s lidmi, co mám nebo jsem měla ráda. Ať už jsou to moji přátele 
nebo příbuzní. Skoro všechny mám stejně ráda. 

Když mi bylo pět let, tak si vzpomínám, jak jsme jezdili na prázdniny k babičce a dědovi 
do Prachatic. Měla jsem babičku i dědu ráda, i když nás brávali na několikakilometrové túry 
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JAK JSME JELI Z CHALUPY 
Jako obvykle v neděli večer uklízíme chatu, odnášíme zavazadla do auta a připravujeme se 

na odjezd. Poslední, co musíme udělat, je, že umyjeme kachlíky v předsíni a zamkneme chatu. 
Po namáhavém a vyčerpávajícím úklidu jsme se šli rozloučit s babičkou. „Už nám nic nebrání 
v odjezdu“, řekla maminka, ale hluboce se mýlila. Všichni jsme nastoupili do auta. Táta otočil 
klíčkem. Auto s mechanickým zachroptěním poskočilo o půl metru a zůstalo stát. Táta znovu 
otočil klíčkem a auto opět nenastartovalo. Tentokrát se motor zadusil. Zkusil to ještě pětkrát  
a nic. Máma s bědováním proklela elektroniku. Pak s nešťastným pohledem řekla. „Vždyť 
musím zítra do práce a kluci do školy!“ Táta zachoval klidnou hlavu a zašel pro sousedy, aby 
se auto pokusili roztlačit z kopce. U nových aut se to nesmí, ale co nám zbývalo. Při roztlačení 
se nám ho podařilo nastartovat a všichni jsme se zaradovali. Sjeli jsme dolu z kopce a mávali 
zachráncům a najednou motor opět dosloužil. Ani si nedokážete představit, jaká to byla bez-
naděj. Máma začala panikařit a díky tomu měla špatnou náladu celá rodina. Táta zavolal auto-
mechanikovi a ten mu řekl, že to má zkoušet v krátkých intervalech. Po hodině zkoušení se to 
zázračně podařilo. Celou cestu jsme se modlili, aby motor nepřestal pracovat. Hlavně na dálni-
ci, abychom nenabourali nebo nezpůsobili nehodu. Do Prahy jsme přijeli o tři hodiny později, 
než jsme měli v plánu. Táta hned zajel do autoservisu a tam nám řekli, že dieselový filtr byl 
úplně zacpaný a že to byl zázrak, že jsme dojeli. Filtr vyměnili a my jsme spokojeně odjeli do-
mů. Doma jsme si všichni oddechli a řekli si, že to všechno ještě dobře dopadlo. 

Jan Kalfiřt, 8.B 
 

Tyto příběhy jsou vybrány z vítězného literárního časopisu Smetánek  
dětí ze ZŠ Na Smetance 1, Praha 2. Z časopisu vybírá Michaela Roztočilová  

po krásné krajině kolem Boubína. Vždycky, když jsme s bráchou, babičkou a dědou vylezli  
na kopec, čekala tam na nás odměna v podobě krásných klouzaček. Jedna z nich byla modrá  
a druhá červená, proto jsme se vždycky s bráchou těšili na další výlety v naivní nedočkavosti, že tam  
na nás bude čekat podobná odměna. Babička nás vždycky vítala vřelým objetím a slovy, která snad říká 
každá babička: „Vy jste zase vyrostli!“ Naše výlety s babičkou a dědou byly vždycky něčím zpestřeny, ať 
už vyhlídkou z některých místních zřícenin nebo projížďkou historickým vláčkem. 

Babička a děda bydleli v paneláku, v šestém patře. Jelikož byl výtah starý, bála jsem se  
v něm jezdit. Babička byla spíše sportovní typ než pravá babička, která se točí kolem plotny. 
Přesto jsem ji měla strašně ráda. Nejlepší výlety babička s dědou pořádali v zimě, pamatuji se, 
jak s námi sáňkovali, bruslili i se s námi koulovali. Když jsme byli s bráchou trochu větší, už 
nás výlety přestávaly bavit, ale chodili jsme také s dědou na zahrádku. V létě jsme se koupali  
v dětském bazénku a dokázali jsme se ve vodě ráchat celé odpoledne. Děda byl také super. 
Vždycky jsme se ho snažili jako malí přeprat, ale nešlo nám to. Děda s babičkou z nás měli 
vždycky srandu, když jsme se vztekali, že nám to nejde. Prožila sem s dědou i s babičkou krás-
né chvíle. Když babička umřela, strašně mi připadal svět nespravedlivý, ale bohužel lidi umí-
rají a také se rodí. Na babičku už mi zbyly jen hezké, příjemné vzpomínky a zlatý prstýnek 
s českým granátem. Naštěstí mi zbyl ještě děda, kterého od té doby jezdím pravidelně navště-
vovat. Když jsem tam byla naposledy, děda měl obrovskou radost, protože je pořád doma sám. 

Markéta Zubalová, 9.B 
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Zatelefonuje pán do rádia a říká: 
„Před chvilkou jsem našel peněženku. Je v ní 100 000 korun, 3 300 dolarů a 4 200 eur. … 

aaaaa … právě jsem v ní našel jméno – Jan Novák … aaaaa … teď už vidím i adresu … Je to 
Hlavní 1, Břeclav … PROSÍM VÁS, ZAHRAJTE MU NĚJAKOU HEZKOU PÍSNIČKU!“  

Možné odpovědi: 
Učitelka z mateřské školy: 
∗ Aby se dostalo na druhou stranu. 
Platón: 
∗ V zájmu vyššího dobra. 
Aristoteles: 
∗ Je přirozeností kuřat běhat přes cestu. 
Hippokrates: 
∗ V důsledku nedostatečné sekrece slinivky břišní. 
Buddha: 
∗ Jestliže se takto ptáte, popíráte tím svou vlastní kuřecí povahu. 
Marx: 
∗ Byla to historická nezbytnost. 
Mojžíš: 
∗ A Bůh sestoupil na zemi a pravil ke kuřeti: Vpravdě musíš přejít cestu. Kuře cestu překro-

čilo a všichni zaplesali. 
Machiavelli: 
∗ Jde o to, že kuře přeběhlo přes cestu. Koho zajímá proč? Výsledek omlouvá důvod – ať už 

byl jakýkoli. 
Martin Luther King: 
∗ Představuji si svět, kde budou všechna kuřata moci přebíhat přes cestu a nikdo se jich ne-

bude vyptávat na důvody. 
Darwin: 
∗ Kuřata byla po miliony let předmětem přirozeného výběru. Dnes jsou tedy kuřata genetic-

ky uzpůsobena k tomu, aby přebíhala přes cestu. 
Freud: 
∗ Skutečnost, že se zajímáte o to, proč kuře přeběhlo přes cestu, svědčí o vaší sexuální  

nejistotě. 
Einstein: 
∗ To, zda kuře přeběhlo přes cestu nebo zda se cesta přesunula za kuře, závisí od toho,  

zda se nalézáte v lineární nebo nelineární soustavě. 
Neil Armstrong: 
∗ Malý krok pro kuře, ale velký krok pro lidstvo. 

SMUTNÝ SVATÝ JE VĚRU SMUTNÝ SVATÝ... 

DOTAZ: PROČ PŘEBĚHLO KUŘE PŘES CESTU? 
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CIBULOVÁ POLÉVKA 
Potřebujeme: cibulovou nať, krájený špenát, mangold nebo 

kapustu, bramboru na kostičky, masox, kroupy nebo rýži.  
Máme-li maso, přidáme jej. 

Uvaříme kuře nebo uzené maso. Maso vyjmeme a do vývaru přidáme kroupy, brambory  
a zeleninu. Ke konci vaření přidáme masox. Podáváme s chlebem. 

NÁPOJ „KLUBU MLADÝCH“ 
Potřebujeme: 2 cl citrónové šťávy, 4 cl grepového džusu (či podle chuti), 10 gramů cukru 

moučka, 1 coca-colu či kofolu, plátek citrónu + ovocný špíz.  
Vše důkladně promícháme – a podáváme. 

recepty zaslala Magda Byrtusová z Vojnice 
Pozn. sazeče: Obdivuji se nepřeberným zásobám receptů paní Byrtusové. Ještě více se jim obdivuji 

po poslední neděli, kdy má žena zkusila jeden z nich (kuřecí řízky s ananasem). Málem jsem se přejedl. 
Přesto (nebo snad právě proto) doporučuji. 

P.S.: Ve Vojnici musí být krásně. Kdy máte posvícení?  

Bill Gates: 
∗ Právě jsme uvedli na trh novou verzi Chicken Office 2003, která bude nejen přebíhat přes 

cestu, ale i snášet vejce, udržovat pořádek ve vašich dokumentech a vést záznamy o vašich 
výdajích. 

Tiskový mluvčí Eurotelu: 
∗ Pokryli jsme signálem obě strany cesty a tím opětovně prokazujeme, že jsme na špičce 

mobilní komunikace. 
Tiskový mluvčí Telecomu: 
∗ To je porušení našeho monopolu. 
Andersen Consulting: 
∗ Uvolnění trhu na této straně cesty bylo hrozbou pro dominantní tržní pozici kuřete. Proto 

bylo ovládnutí nového, dosud nenasyceného trhu za cestou pro kuře velkou výzvou. Ander-
sen Consulting v partnerské kooperaci s kuřetem připravil strategii fyzického přesunu přes 
cestu a celý proces implementace této strategie. Díky využití matematického modelu drůbe-
žích zvyklostí pomáhá Andersen Consulting kuřatům využít svých schopnosti, metody, 
znalosti, kapitál i zkušenosti k podpoře celkové strategie, zakotvené v business-plánu.  
Andersen Consulting provedl analýzu cest nejlepších kuřat, což ve spojení s hlubokými zna-
lostmi dopravních specialistů vedlo k navržení a uskutečnění dvoudenního semináře, urče-
ného k aktivizaci skrytých i zjevných lidských, monetárních i explicitních zdrojů. Seminář se 
realizoval formou workshopů, zaměřených na jednotlivé aspekty plánovaného výkonu, 
s cílem vytvořit jednoduché, tržně orientované a marketingově jedinečné sdělení, sladěné 
s celkovým kuřecím posláním, s vizí budoucnosti a s pozitivní hodnotovou orientací. Přeběh 
kuřete přes cestu se tak díky Andersen Consulting realizoval úspěšněji. 

Kdybych já věděl, kdo mi to kdysi poslal (už je to dávno), ale byl to někdo ze Slovenska. Sazeč  

RECEPTY NA ÚNOR 
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VYRÁBÍME S DĚTMI 

Je po vánocích, kdy mimo jiné si lidé zdobí příbytky, okna apod. – nu 
vždyť to znáte. Je to nedávno, co jsme uklidili betlém a stromeček, je nám to 
vždycky líto a tak to odkládáme až za půlku ledna. A pak mi přijde ten náš 
byt takový pustý a holý, zbylo jen pár svíček, které si postupně zapalujeme, 
neboť jsme jich dostali opravdu mnoho… Ale je zima, a tak si můžete 
s dětmi ozdobit okna sněhuláky, smrčky, sáňkami, dětmi v čepicích a s lyžemi, stačí k tomu jen 
tvrdá čtvrtka, nůžky a trochu fantazie. Děti vám rády pomohou podle svých schopností. Na 
sněhuláky také mohou nalepit vatu, přidělat koště z větviček. Větší figurky můžete pověsit do 
okna na provázku nebo mašličce. Chcete-li na okno přilepit menší figurky, lepší než izolepa (ta 
pak pustí lep a při mytí oken se dost špatně sundává), je hmota, která vypadá jako žvýkačka a 
dostanete ji v papírnictví, jmenuje se Patafix. Kousek si uloupnete a přitisknete na okno a pak 
přitlačíte obrázek. 

 

ŘEŘICHA, NEBOLI NĚCO K JÍDLU 
Pomůcky: semínka řeřichy, umělohmotný tácek, vata 
Na tácek rozprostřete vatu na ní rovnoměrně nasypete semínka řeřichy a vatu navlhčíte, 

aby byla stále mokrá, ale semínka nestála ve vodě. Po dvou týdnech vám vyrostou malinké 
zelené rostlinky. Když jsou vysoké asi čtyři, pět centimetrů, můžete je ostříhat a posypat si jimi 
chleba. Dobrou chuť! 

Napsala Petra Ryantová 
 

Poznámka redakce: V případě, že vás tato rubrika zaujala a máte-li nějaké nápady  
na vyrábění, prosím, pošlete nám je, rádi je zveřejníme.  

SLOVNÍČEK... 

Kdybychom znali skutečný význam slov, patrně bychom většinu života 
mlčeli – místo toho je jedním z nejčastěji užívaných „katolických“ slov mi-
lost. Nevím, jak bratři evangelíci, ale u katolíků tímto slovem začíná každá 
mše. A o smilování žádáme Boha téměř v každé modlitbě (pokud si náho-
dou nevzpomeneme na modlitbu chvály nebo díkůvzdání, ale i tu obvykle nakonec přece jen 
otočíme k těm prosbám…) 

 

MILOST 
Staří Římané (alespoň ti pokřtění určitě, ale možná i ti ostatní) používali slovo „gratia“. 

Jistě vám napadne slovo „gratis“ (= něco jako „zadarmo“) a máte pravdu, „gratia“ je opravdu 
něco jako „věc, kterou dostáváme zadarmo“. 

My Češi (ale i Slováci, v tom se nelišíme) si slovo „milost“ v duchu nejvíce spojujeme 
s jiným známým křesťanským pojmem – „smiluj se!“ Nejspíš právem, ten kořen slova je sku-
tečně týž. Ale neztrácíme tím ze zřetele něco ze skutečného významu slova „milost“? Co tím 
vlastně myslíme? 
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Jistě by se zde dal ocitovat dogmatický traktát „De gratia“ neboli „O milosti“, který by 
nám jasně vysvětlil, jaký je rozdíl mezi milosti posvěcující a pomáhající (alespoň podle katolic-
ké dogmatiky, evangelickou neznám), jak se milost získává a jak ji lze pozbýt – a jistě bychom 
se dozvěděli, že ať už se to má s milostí jakkoli, získáváme ji nezaslouženě, tj. pro zásluhy ni-
koli naše, ale Ježíše Krista. To všechno je sice pravda, ale moc to nevysvětluje. Už proto ne, že 
z toho nepoznáváme, k čemu potřeboval Bůh nechat pověsit vlastního syna na kříž, aby nám 
mohl udělit milost – copak to nešlo bez toho? 

Některé věci nejspíš nepochopíme nikdy – ale slovo „milost“ se pochopit dá. Stačí si ho 
říci: milost. Miluji. Smiluji se. Milý. Milosrdenství. Miláčku! Mile se podívat! 

Milost Boží – Bůh nás miluje. Bohu jsme milí. Bůh se smilovává. Bůh je milosrdenství. Bůh 
se na nás mile dívá. Jsme Boží miláčci. 

Milost Boží – to znamená, že Bůh nás miluje takové, jací jsme (jistě nemiluje hříchy, kterých 
se tak snadno, často a mnohdy ochotně dopouštíme, ale to je jiná kapitola. To je o tom, jak se 
stát Bohu nemilý tím, že se mi milým stane něco, co je s Bohem v rozporu – nelze přece sloužit 
dvěma pánům). Vždyť i my milujeme své děti (a to i když rozbijí hrnek s kakaem) či manžela 
(i když se zase neoholil) nebo manželku (i v natáčkách), jsou to naši miláčci, jsou nám milí, 
smilujeme se nad nimi, když je mrzí (– ten rozbitý hrnek, připálená omáčka, zapomenutý ná-
kup…), milosrdenství je nám samozřejmé (alespoň doufám), umíme se na ně mile podívat – a 
Bůh je větší a lepší než my… On nás miluje a proto si nás vymýšlí a tvoří – to není tak, že by-
chom se tady jaksi objevili a pak se snažili na sebe upoutat Boží pozornost a doufali, že když 
se budeme dostatečně postit a modlit a konat dobré skutky, tak si nás Bůh všimne a třeba nám 
pak dovolí se někde alespoň z koutka koukat na jeho věčnou slávu (a případně zpívat alespoň 
pátý hlas ve čtvrtém sboru na text hosanna aleluja). Ne: on si nás natolik zamiloval, že si nás 
zhmotnil (a zduševnil, ale to si nějak neumíme představit). 

Mimochodem: už vás napadlo, že to není tak, že Bůh by se staral jednou o to, jednou o jiné, 
jednou o třetí, a když křičíme dost nahlas, tak se nám chviličku věnuje (jako prezident při for-
mální audienci) a jde zase k někomu důležitějšímu? Tímto pocitem jsem dlouho trpěl (ani jsem 
si to neuvědomoval), ale pak jsem jednou viděl jinak docela potrhlý americký film „Všemocný 
Bruce“, v němž Boha hraje takový sympatický starý černoch, a najednou mi došlo, že Bůh má 
dost všemohoucnosti a vševědoucnosti a vše… všeho, co potřebuje k tomu, aby se díval na 
každého z nás zvlášť a přitom nepřetržitě a současně a s každým z nás komunikoval nepřetrži-
tě (tedy: komunikoval by, kdybychom komunikovali my s ním). Není to úžasné? Když jsem 
byl malý, doufal jsem, že maminka si občas najde chvíli mezi vařením, prádlem, zaměstnáním 
a dalšími sourozenci a podívá se na mne (mile!) a něco mi poví a já jí také něco povím a něco 
budeme spolu dělat… A ono občas jo – ale byli tady další… Bůh to stíhá. Má ten čas pořád. 

Milost znamená, že Bůh je zde stále, dívá se a čeká, až se obrátíme (= obrátíme od jiných 
pitomostí k němu) a spatříme, že celou tu dobu se na nás mile dívá, protože nás miluje. Víc, 
než si dovedeme představit. A bez ohledu na to, zda se nějak snažíme ho upoutat, ohromit, 
okouzlit, obdarovat. 

Kruh se uzavřel. Staří Římané tomu říkali „gratia“, protože je fascinovalo, že (na rozdíl od 
pohanských představ svých spoluobčanů) si nemusí Boha předem podplatit zlatým náramkem 
či zabitím deseti býků. Fascinovalo je, že Bůh je miluje bez předchozích podmínek a zásluh, 
tak jaksi zadarmo. Naše předky patrně zaujalo, že Bůh se na svět nemračí. Asi je to totéž. 
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Až zase uslyšíte, jak bohoslužba začíná slovem „milost“ a budete říkat „Pane, smiluj se!“, 
vzpomeňte si, že Bůh se na nás mile usmívá. Já si také vzpomenu. A třeba se zkusím  
i obrátit – abych to alespoň v duchu uviděl. Třeba to jednou budu vidět tváří v tvář… 

VKor  

MANŽELSKÁ SETKÁNÍ 

MANŽELSKÁ SETKÁNÍ - LETNÍ KURZ 2005 
 

YMCA-Živá rodina pořádá již podeváté letní kurz Manželských 
setkání, který se tentokrát uskuteční ve dnech 22. – 30. července 2005 v Čáslavi.  

Kurz je zaměřen na obnovení a prohloubení vztahů mezi manžely a v rodině. Jeho náplní 
jsou přednášky ze širokého okruhu vzájemných vztahů muže a ženy v manželství, doplněné 
skupinovou prací. Ve skupinkách 3-4 párů se společně zamýšlíme nad tématikou přednášek  
a nad problémy našich vztahů. Vzájemně se obohacujeme o zkušenosti, sdílíme se s ostatními 
o úspěchy a neúspěchy, a tímto způsobem si pomáháme řešit své konkrétní problémy. To vše 
se děje v duchu modlitby a důvěry v Boží přítomnost a milost. 

Obsahem přednášek jsou tato témata: Křesťanské manželství a krize, Priority, Zdravé sebe-
vědomí, Odpuštění, Rozdíly mezi mužem a ženou, Základy komunikace, Vzájemné porozu-
mění, Vyjadřování pocitů, Naplňování potřeb, Pozornosti, Sexualita. Přednášejí je manželské 
páry, které v nich nabízejí svědectví z vlastního života. 

Nedílnou součástí kurzu je duchovní prohloubení, s nímž má obnova našich vztahů velmi 
úzkou souvislost. Denní program zahrnuje společné modlitby a bohoslužby. Manželská setká-
ní jsou ekumenickým setkáním, na němž nechceme řešit konfesní rozdíly, ale hledáme jednotu 
muže a ženy v lásce, která je spojuje, a všichni společně pak jednotu v lásce Kristově. 

Podmínka účasti: společná dobrovolná účast obou manželů. Kurz není vhodný pro osoby 
závislé na alkoholu, drogách nebo psychicky nemocné. 

 

Přihlášku, která je součástí tohoto Zpravodaje, posílejte na adresu:  
YMCA-Živá rodina, Hana Pištorová, Na Poříčí 12, 115 30 Praha 1. Po obdržení Vaší závazné 
přihlášky Vám zašleme další informace a složenku k zaplacení účastnického poplatku, který 
bude nutné zaplatit do 3. 5. 2005. Složenky budou rozesílány podle pořadí doručení závazných 
přihlášek do počtu kapacity letního kurzu. Ostatní budou vedeni jako náhradníci. 

 

Datum: 22. – 30. července 2005 
Místo:  Čáslav, Sadová 1234, areál Střední zemědělské a rodinné školy v pěkném 

prostředí na okraji města. Areál tvoří ubytovací část, škola s učebnami  
a tělocvičnou, jídelna s kuchyní – vše je propojeno chodbami. 

Začátek: pátek 22. 7. 2005 v 18.00 večeří 
Ukončení: sobota 30. 7. 2005 obědem 
Kapacita: cca 70 párů 
Ubytování: ve dvou- až čtyřlůžkových pokojích. Sprchy a WC jsou společné na chod-

bách. Téměř na každém patře bude k dispozici kuchyňka. 
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Stravování: plná penze v areálu internátu. Možnost zakoupení jednoduchého občerstve-
ní v kavárně vedle jídelny. 

Další údaje: Součástí areálu je fotbalové, volejbalové a tenisové hřiště. Učebny a tělocvič-
na budou k dispozici především pro děti v případě špatného počasí. V areá-
lu možnost parkování. Dobré vlakové i autobusové spojení. Pokud nebude-
te cestovat vlastním autem, dejte nám včas vědět, abychom vám zajistili 
odvoz z nádraží. 

Děti, pro které nemůžete zajistit hlídání, je možné vzít s sebou. Budou mít zajištěn svůj 
vlastní program a péči v době přednášek a práce ve skupinkách (3,5 hodiny dopoledne a 3,5 
hodiny odpoledne). Postarají se o ně zdatní mladí pečovatelé, kteří se již během roku na tuto 
činnost připravují. Prosíme Vás však, abyste dobře zvážili účast svých dětí na kurzu, a to pře-
devším proto, abyste měli dostatečný prostor pro Vás dva a mohli tento týden pro sebe maxi-
málně využít. Ze zkušeností párů vyplývá, že pro ně měl kurz mnohem větší přínos, když jej 
mohly absolvovat bez dětí. 

Účastnický poplatek: hradí náklady na ubytování, stravu a část režijních nákladů kurzu. 
Zbytek výdajů (pronájem auly, učeben, tělocvičny apod., zbývající náklady na pečovatele  
a veškeré další organizační zajištění) chceme hradit z dotací a darů, které se nám podaří v le-
tošním roce získat. 

Dospělý: ubytování, strava, příspěvek na režijní náklady  2.300,- Kč 
Dítě:  - lůžko, strava plná porce, příspěvek na pečovatele 2.600,- Kč 
  - lůžko, strava poloviční porce, příspěvek na pečovatele 2.350,- Kč 
 - do 4 let: strava poloviční porce, příspěvek na pečovatele 1.600,- Kč 

 - kojenec (ubytování v kočárku nebo ve vlastní postýlce, vlastní strava):  
příspěvek na pečovatele 1.150,- Kč 

Poznámky k platbě účastnického poplatku: Pro mnohé z nás je zaplacení požadovaného 
poplatku z vlastních příjmů velmi obtížné. Ze zkušenosti z minulých let proto doporučujeme obrá-
tit se podle možností na zaměstnavatele, odborovou organizaci nebo farní úřad se žádostí o dotaci. 
Mnoha účastníkům se tímto způsobem podařilo uhradit významnou část účastnického poplatku za 
sebe, případně i celou rodinu. Tam, kde to bude potřeba, na vyžádání zašleme žádost o zaplacení 
účastnického poplatku nebo fakturu adresovanou vaší odborové organizaci nebo zaměstnavateli. 

Pokud se vám nepodaří získat příspěvek na výše uvedených místech a nedostatek financí by byl 
hlavním důvodem vaší neúčasti na kurzu Manželských setkání - obraťte se na nás, uděláme vše pro to, 
abyste se kurzu mohli zúčastnit. 

Prosíme ty z Vás, kteří si to můžete dovolit, o příspěvek rodinám, pro které by zaplacení 
ceny v plné výši znamenalo neúnosné zatížení rodinného rozpočtu. Děkujeme všem, kteří  
o této možnosti uvažují. Takovýto dar je možno na základě potvrzení od YMCA-ŽR odečíst od 
základu daně (daňové úlevy mohou využít i zaměstnanci). 

Při jakýchkoli problémech či nejasnostech nás, prosím, kontaktujte. 
Rádi vám zodpovíme Vaše dotazy a poskytneme bližší informace. Můžete se na nás obra-

cet telefonicky, e-mailem nebo písemně na níže uvedené adresy. 
Za všechny, kdo se podílejí na přípravě 

Zdeňka a Ludvík Hegrlíkovi 
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Důležité kontakty: 
Zdena a Ludvík Hegrlíkovi, Trojská 136, 171 00 Praha 7  

� 284 690 020, 602 212 734, e-mail: zdena@hegrlik.cz 
Hana Pištorová, YMCA-Živá rodina, Na Poříčí 12, 115 30 Praha 1  

� 224 872 421, 606 745 048, e-mail: hana.pistorova@familia.cz 

PŘIPOMENUTÍ 
Jarní obnova MS se bude konat 8. - 10. dubna 2005 na Seči. 

ZE ŽIVOTA ŽIVÉ RODINY 

ZE SEKRETARIÁTU… 
Lednový výbor se zabýval dalším směřováním Živé rodiny v Novém 

roce 2005. Chceme rozšířit letní tábory rodin. Hledáme dobrovolníky, 
kteří se chtějí podílet na organizaci zimního pobytu nebo jako lyžařský 
instruktor. Pobyt se uskuteční v době 10. – 17. prosince 2005. Dále hle-
dáme někoho, kdo by chtěl organizovat akce pro rodiny s malými dětmi. 

Další termíny výborů: 14. února, 21. března, 16. května a  
20. června. Valná schůze se bude konat 18. dubna. 

Zapsala Michaela Roztočilová  

PŘEDSTAVUJÍ SE… 
Naše manželství jsme uzavřeli před jedenácti lety na pout-

ním místě Lomec u Vodňan. Narodily se nám postupně čtyři děti, 
které se smažíme vychovávat a dávat jim vše nejpotřebnější  
pro život. Nejstarší Maruška chodí do čtvrté třídy, Janička o dva 
stupně níže a s maminkou je doma třiapůlletý Josífek a roční 
Jeníček. Bydlíme ve velmi malé, ale hezké vesničce blízko Vlachova Březí. Tam také máme naši 
domovskou farnost, kterou vede třicetiletý otec Jiří, který je mladým rodinám otevřený a nám 
velmi milý. 

Jako rodina rádi trávíme volné chvíle pohromadě a to především v přírodě. Procházky v lesích 
jsou pro nás zdrojem nezapomenutelných zážitků pro celou naši rodinu. 

Momentální vytíženost je taková, že na mimorodinné aktivity nám zatím nezbývá čas ani síly. 
Ale věříme, že se to v budoucnu zlepší. 

Členství v YMCA – Živá rodina pro nás znamená především sounáležitost s mnoha rodinami, které 
zdolávají podobné starosti všedního dne a prožívají stejné radosti, které dává život rodiny. Zpravodaj 
rádi pročítáme a velmi pozitivně oceňujeme všechny aktivity, které pořádáte. Zvláště pak všechny 
snahy, jimiž se snažíte v politické rovině uhájit důstojné postavení rodiny v naší společnosti. 

Všem Vám, kteří pro Živou rodinu něco děláte, děkují a ze srdce zdraví  
manželé Jana a Josef Capůrkovi  

Prosíme o zaplacení členských příspěvků, které činí 300,- Kč za celou rodinu na rok 
2005. Variabilní symbol je číslo otce nebo matky rodiny. Můžete využít přiloženou složenku. 

Upozorňujeme na změnu bankovního účtu, nyní je 193506832/0300. 
Prosíme o včasné zaplacení a děkujeme. 

Vaši sekretáři Michaela Roztočilová a Petra Ryantová. 
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ŽIVÁ RODINA PŘIPRAVUJE 

LETNÍ TÁBOR RODIN 
Jako v předešlých letech, i o těchto prázdninách se uskuteční Letní tábor rodin YMCA – 

Živá rodina. Plánujeme uspořádat dva týdenní turnusy v těchto termínech: 
  13.- 20. srpna (so – so) 
 20.- 27. srpna (so – so) 
Tábor se bude konat na Pavlátově louce u Nového Města nad Metují. Celé tábořiště je 

obklopeno lesy a leží asi 2 km od města, kolem protéká menší potok. Objekt nabízí sportovní 
halu, jídelnu a sociální zařízení se sprchami. Dále je možno využít hřiště na fotbal a volejbal 
i menší bazén. Stravování bude zajištěno čtyřikrát denně. 

Ubytování nabízíme v šestilůžkových chatkách a ve zděném domku (pokoje se třemi 
a šesti lůžky). V domku přednostně ubytováváme rodiny s velmi malými dětmi. Pokud je 
pro vás nezbytně nutné ubytování v domku, uveďte to, prosím, i s důvodem na přihlášce, 
kterou zašlete ve vlastním zájmu co nejdříve. Dále upozorňujeme na to, že pokud 
při ubytování v chatce (šestilůžkovém pokoji) nebudou obsazena alespoň čtyři lůžka, budeme 
nuceni účtovat doplatek 70,- Kč/lůžko a den do počtu čtyř lůžek. V tomto případě však nelze 
trvat na umístění ve třílůžkovém pokoji (domek je určen přednostně pro rodiny s malými 
dětmi). Tyto doplatky Vám budou sděleny až po definitivním umístění rodiny v objektu. 

Program: 
Dopoledne probíhají diskuse dospělých ve skupinkách, děti mají vlastní program zajištěný 

pečovateli. Odpoledne se pořádají různé sportovní hry a soutěže, kterých se účastní celé 
rodiny. Večer (pokud se podaří zajistit přednášející) uspořádáme besedy na různá témata, 
dále se můžete těšit na táboráky a noční bojovku. Součástí programu je i celodenní výlet, 
dětská pouť, olympiáda apod. Samostatný program a tedy i hlídání dětí, které umožní klidné 
posezení rodičů při diskusi, zajišťujeme pouze pro děti od tří let. Pokud máte pocit, že je 
nutné zajistit hlídání Vašeho mladšího dítěte, nabízíme Vám tuto možnost: můžete spolu se 
svou rodinou vzít někoho, na koho je Vaše dítě zvyklé, a ten bude běžným účastníkem tábo-
ra. Úhrada za jeho pobyt bude účtována Vám nebo jemu, a to dle dohody. Pokud bychom 
totiž měli zajišťovat pečovatele i pro děti mladší tří let, došlo by k významnému navýšení 
ceny pobytu a tábor by pak byl pro mnohé nedostupný. Respektujte, že na tábořiště není 
dovoleno vozit psy. 

Pro zajištění programu (který leží i na účastnících) prosíme, abyste se zamysleli 
nad dotazníkem na rubové straně přihlášky a pokusili se něčím přispět ke zdárnému chodu 
tábora. Znáte-li někoho, koho bychom mohli pozvat jako přednášejícího na večerní program, 
dejte nám vědět. 

Dále prosíme o pomoc při hledání pomocníků k dětem, kteří budou zajišťovat dopo-
lední program a pomáhat při odpoledních a večerních akcích. Nabízíme jim pobyt 
a stravu zdarma. 

Cena tábora: Děti do 2 let bez stravy 500,-  
 Děti malá porce 1350,-  
 Děti velká porce 1450,-  
 Dospělý 1700,-  
 Dospělý sponzorský 2000,- a více  
Cena tábora je vypočítána na pokrytí nákladů na jeho uspořádání. Abychom si případně 

mohli dovolit něco navíc anebo pomoc sociálně slabším rodinám, zavedli jsme kategorii 
sponzorského táborového poplatku. Ty účastníky, kteří si mohou tento poplatek dovolit, pro-
síme tímto o přispění. 
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Pokyny pro vyplnění přihlášky: Na přihlášce nezapomeňte zaškrtnout turnus, uvést rod-
ná čísla, velikost porcí u dětí. 

Způsob placení: Nejpozději do 30. 4. 2005 složte, prosím, zálohu 1500,- Kč za rodinu. 
Jinak nebudeme moci vaši přihlášku považovat za závaznou. 

Zálohu můžete složit: 
1. hotově v kanceláři 
2. poslat příkazem z vašeho účtu (nezapomeňte na variabilní symbol viz níže, konstantní 

symbol je 380) 
3. anebo složenkou „A“, kterou si vyzvednete na poště, a kde, prosíme, vypište: 

− název a sídlo peněžního ústavu: Poštovní spořitelna, Roztylská 1,  
148 30 Praha 4 

− název účtu adresáta: YMCA - ŽIVÁ RODINA, Na Poříčí 12, 115 30 Praha 1 
− číslo účtu: 193506832/0300 
− konstantní symbol: 379 
− variabilní symbol: rodné číslo, které je jako první uvedeno na přihlášce 

Tím budeme vaše přihlášení považovat za závazné! Pokud se chcete z nějakého dů-
vodu odhlásit, učiňte tak co nejdříve. Zálohu vracíme v případě, že se odhlásíte do kon-
ce školního roku, později odhlášeným nebude s největší pravděpodobností vrácena. Od-
hlášení musí být písemné, adresováno na sekretariát. Připomínáme, že v případě náhlé-
ho onemocnění zálohu pochopitelně vracíme. 

Potom vám zpět pošleme: 
− bližší informace o táboře 
− mapku s vyznačenou cestou do tábora 

Doplatek do celkové částky můžete provést již výše uvedenými způsoby s další možností 
podpory od zaměstnavatele či MÚ. Platbu proveďte nejpozději do 15. 6. 2005. 

Věříme, že mnozí využijete příležitosti žádat o příspěvek u Vašeho zaměstnavatele anebo 
na Místním úřadě. Vřele tyto možnosti doporučujeme. 

Kde můžete hledat podporu této rodinné dovolené? 
Pokud je vypočítaná cena pro rozpočet vaší rodiny nepřijatelná, využijte všechny mož-

nosti, které se pro pomoc nabízejí: 
1. žádost o poskytnutí příspěvku od zaměstnavatele jednoho z rodičů. 
2. žádost o poskytnutí příspěvku od Místního úřadu. 
(O finanční příspěvek na rekreaci nelze současně žádat zaměstnavatele i obecní úřad. 

Obecní úřad poskytuje příspěvek pouze, nepřispěje-li zaměstnavatel.) 
3. žádost o poskytnutí příspěvku od Živé rodiny. Zde, prosím, uveďte konkrétní částku, 

o kterou žádáte, která vám umožní tábora se účastnit, a částku, kterou jste schopni zaplatit 
sami. Stručně důvod a charakter Vašich finančních obtíží a kopii písemného zamítnutí Vaší 
žádosti u Místního úřadu. 

Pokud by zmíněný postup byl pro vás z nějakého důvodu nepřijatelný (např. velká vzdále-
nost od obce s Místním úřadem, malé děti, které vám nedovolí toto absolvovat), ozvěte se  
i tak. Řešení se vždy najde! 

Pořadatel tábora:  
YMCA - Živá rodina, Na Poříčí 12, 115 30 Praha 1, mail: zr@ymca.cz 
����/fax 224 872 421, mobil Marie Těthalové 776 888 479 
Těšíme se na vás. 

Marie + Pavel Těthalovi, Jan Kubín, Eva + Pavel Bernardovi, Vojtěch Novák  
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TERMÍNOVNÍK 2005 
 

 

termín akce kontakt 

úterý 11.00 – 12.00 
čtvrtek 11.30 – 12.30 

cvičení pro ženy Z. Pavlasová � 257 313 819 

14.2.2005 výbor YMCA – Živá rodina sekretariát � 224 872 421 

19.2.2005 14.30 – 17.30 sportovní sobota H. Ložinská � 241 763 152 

5.3.2005 9.00 – 13.00 Malování na hedvábí (YMCA palác) sekretariát � 224 872 421 

21.3.2005 výbor YMCA – Živá rodina sekretariát � 224 872 421 

1.4.2005 18.00 Společenský hudební večer YMCA – ŽR Z. Pavlasová � 604 479 724 

8.-10.4.2005 Jarní obnova Manželských setkání Seč H. Pištorová � 606 745 048 

18.4.2005 Valná schůze YMCA – Živá rodina sekretariát � 224 872 421 

16.5.2005 výbor YMCA – Živá rodina sekretariát � 224 872 421 

20.6.2005 výbor YMCA – Živá rodina sekretariát � 224 872 421 

22.-30.7.2005 letní kurs Manželských setkání Čáslav H. Pištorová � 606 745 048 

13.-20.8.2005 letní tábor rodin sekretariát � 224 872 421 

20.-27.8.2005 letní tábor rodin sekretariát � 224 872 421 

SPORTOVNÍ SOBOTA 
V sobotu dne 19. února 2005 od 14.30 – 17.30 hodin vás zveme na sportovní sobotu, která 

se koná v tělocvičně a v dětském centru v paláci YMCA. Zájemci si zde mohou zahrát florbal, 
fotbal, zastřílet z luku…, účastnit se různých soutěží. Všechny aktivity jsou zcela dobrovolné 
a vytvářejí se podle zájmu přítomných. Rodiče se mohou připojit, nebo jen tak relaxovat  
u kávy. Pro nejmenší je zde dětský koutek s balónkovým bazénkem.  

Těšíme se na vás.  
H+A Ložinských s dětmi, � 241 763 152, 731 178 242  

MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ 
Ráda bych vás pozvala na malování na hedvábí, které se uskuteční v sobotu 5. března 

v prostorách Klubu »Mluvme spolu« v paláci YMCA od 9 do 13 hodin; v případě, že bude více 
zájemců, i odpoledne od 14 do 18 hodin. 

Nabízím možnost vyzkoušet si malování na rámu s konturou nebo voskem a malování tzv. 
parními barvami na hedvábí. 

Cena: šátek 74x74 cm = 200 Kč, šátek 90x90 cm = 250 Kč, šátek 110x110 cm = 300 Kč, 
hedvábné tílko se špagetovými ramínky velikosti S, M nebo L (vhodné pouze pro malování 
parními barvami) = 350 Kč. 

Malování je vhodné i pro starší děti (s dospělým doprovodem), které vydrží v klidu pracovat. 
S sebou potřebujete: sklenici na vyplachování štětců, vhodné pracovní oblečení. 
Případné zájemce prosím, aby se přihlásili na � 224 872 421 (sekretariát) a nahlásili,  

o jaký šátek budou mít zájem. Podrobnější informaci vám ráda podám prostřednictvím  
e-mailu marietethalova@seznam.cz nebo na � 776 888 479 (nejlépe odpoledne). 

Na všechny účastníky se těší Marie Těthalová 
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POZVÁNÍ K NADĚJI 
SETKÁNÍ KŘESŤANŮ PRAHA 2005 (17. – 19. června 2005) 

 

Možná jste se již mnozí z vás setkali se zeleným letáčkem, informujícím o této akci.  
Jedná se o mezinárodní setkání křesťanů, které má svou tradici ve střední Evropě od pádu 
komunismu. Uskutečnilo se již celkem pětkrát, původně se týkalo jen Česka, Polska a Ně-
mecka, nyní se přidá i Rakousko a Maďarsko. Setkání pořádá Českobratrská církev evangelic-
ká. Letos poprvé bude Setkání v širším měřítku s ekumenickou účastí, protože pořadatelé 
vyzvali k účasti a spolupráci křesťany z jiných církví, protestanty i katolíky. Náplní programu 
jsou bohoslužby, biblická práce, pódiové diskuze, přednášky, koncerty, akce pro děti atd. 
Počítá se s účastí asi 4000 křesťanů, kteří budou ubytováni částečně v hotelích a školách, 
částečně v rodinách. Nemusím dodávat, že jsou vítáni všichni, kdo by se mohli nějak zapojit. 
Já sama jsem tuto informaci dostala od Štěpánky Ryšavé. Zajímalo mě, co ji vedlo k tomu, 
že si ke svým pěti dětem přibírá další práci, tak jsem se jí zeptala: 

 

„Jak ses k této akci dostala a co tě na tom oslovilo?“ 
O Setkání jsem se dozvěděla od přátel z Českobratrské církve evangelické. Zaujalo mne 

jako volání, výzva pro otevřené lidi z různých křesťanských církví. 
 

„Co by mohli udělat lidé (rodiny), kdyby se jim nápad zalíbil a chtěli by se nějak 
podílet?“ 

Dvě věci: nabídnout se jako dobrovolníci pro organizační práce nebo nabídnout svůj  
domov pro ubytování hosta nebo hostí. 

Na dobrovolníky čekají práce všeho druhu: tlumočení, překládání (němčina, angličtina, 
polština, maďarština), pomoc v hlavním štábu, registrace účastníků, doprovody VIP a jiných 
účastníků, technické služby (ozvučení, PC-servis, osvětlení), pořadatelská služba v místech 
ubytování nebo na některé akci, prodej vstupenek nebo informačních balíčků, informační  
a pořadatelská služba. 

Ubytováním se rozumí postel s lůžkovinami nebo místo pro nocležníka ve spacáku na dvě 
noci. K tomu se předpokládá večeře v pátek a sobotu, snídaně v sobotu a neděli a alespoň 
občasná vlídná přítomnost hostitele. Nejde totiž v první řadě o přespání, ale o setkání lidí, 
které spojuje stejná naděje. 

Dobrovolní pracovníci se mohou přihlásit na adrese setkani2005@seznam.cz nebo  
na � 224 999 277. Koordinátorkou Setkání je paní Stanislava Šimuniová z Českobratrské 
církve evangelické. 

Zájemci o ubytování hostí se mohou přihlásit ve své farnosti nebo sboru u kontaktní oso-
by. Pokud takovou osobu nenajdou, odkazuji je na stejnou adresu jako dobrovolníky. Tam by 
jim měli poradit, kde se mají zaregistrovat jako budoucí hostitelé. 

Každý, kdo se chce dozvědět více, může najít další informace na www.setkani2005.org 
 

„Jaký to může mít přínos třeba i pro naše katolické farnosti?“ 
Myslím, že kromě nových známostí a přátelství v cizině může Setkání přinést zážitek spo-

lupráce s lidmi – laiky z jiných křesťanských církví na konkrétním díle s jasným dobrým cí-
lem. Ostatně ekumeně se nejlépe daří tam, kde se křesťané setkávají při společné práci. 

Martina Hošková  

NABÍDKA I PRO VÁS... 
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DŮM SETKÁNÍ ALBEŘICE 
 

DOLNÍ ALBEŘICE 1, 542 26 HORNÍ MARŠOV, 
� 499 874 152, 736 537 122, www.alberice.setkani.org 
∗ objekt se nachází ve východní části Krkonoš asi 3,5 km SV od Horního Maršova, 

vlevo od silnice  
cena za ubytování: od 150,- Kč za lůžko a noc 

pro skupiny nad 30 osob, vícedětné rodiny, členy YMCA a další je možnost získání slevy 
až 25%  
celodenní strava: dospělý 170,- Kč; dítě 105,- Kč  
polopenze: dospělý 105,- Kč; dítě 70,- Kč 

K dispozici je: 
∗ 15 pokojů se 2 až 6 lůžky 
∗ z toho 5 pokojů s vlastní sprchou a WC 
∗ ostatní mají společná hygienická zařízení (sprchy a WC) 
∗ klubovna, kaple, jídelna, kuchyňka, lyžárna, sušárna 
∗ stravování dle dohody: celodenní, polopenze, nebo vlastní 
∗ pro větší skupiny možnost pronájmu kuchyně 
∗ odvoz mikrobusem podle potřeby 

Výborné podmínky pro zimní sporty: 
∗ v blízkosti do 1 km sjezdovka s vlekem (400 m) a nočním osvětlením 
∗ velká lyžařská střediska Černá hora, Pec pod Sněžkou, Malá Úpa v okolí do 8 km, 

možnost dopravy mikrobusem a Ski busem 
∗ upravované tratě pro běžky v blízkém okolí objektu 
∗ svah pro saně a boby, vhodný pro děti je hned za domem 

Provoz zajišťuje: Restaurant Besední dům, s.r.o., Komenského nám. 8, 602 00 Brno 
Informace a objednávky: � 499 874 152; 736 537 122; e-mail: dum@setkani.org  

PLAVÁNÍ V PALÁCI YMCA 
 

Pro členy YMCA je možnost plavání v hodinách určených pro veřejnost, a to se slevou 
∗ pro děti ve věku 0-6 let - 5 korun, 
∗ pro děti od 6-18 let  - 10 korun, 
∗ pro dospělé (od 18 let)  - 30 korun. 
 

Rozvrh bazénu – hodiny určené pro veřejnost od 1. ledna do 30. června 2005: 
Pondělí 6.30 – 8.00 13.00 - 18.00 19.00 – 21.00 
Úterý 6.30 – 8.00 13.00 – 18.00 19.00 – 21.00 
Středa 6.30 – 8.00 11.00 – 16.30 20.00 – 21.00 
Čtvrtek 6.30 – 8.00 12.00 – 15.00 19.00 – 21.00 
Pátek 6.30 – 8.00 13.00 – 16.00 19.00 – 21.00 
Sobota 10.00 ---------------------------------------------  20.00 
Neděle 10.00 – 11.30 12.30 – 16.30 18.30 – 20.00 
 

Pojištěnci OZP mají také slevy. 
Další informace je možné získat na � 224 875 811 (recepce Sportcentra YMCA).  



 

Zpravodaj YMCA – Živá rodina 2/2005 19 

YMCA KLUBY VÁS ZVOU NA: 
LYŽAŘSKÝ TÁBOR O JARNÍCH PRÁZDNINÁCH P1 – P5, TJ. 12. - 19. BŘEZNA 2005 

Pro děti ve věku 6 - 15 let pod vedením zkušených vedoucích v Antonínově v Jizerských 
horách 

∗ sjezdovky na Špičáku, turistika a hry v zimní přírodě 
∗ večerní zábavný program, drhání náramků, kašírování, zvířátka a náramky 

z korálků, malba na hedvábí, muzicírování. 
Cena: 2000 Kč zahrnuje jídlo 5x denně, pojištění, dopravu 
 1000 Kč na vleky 
Informace na � 224 872 407.  

YMCA – OPEN NABÍZÍ 
JAK DOBŘE KOMUNIKOVAT A ZÍSKÁVAT PŘÁTELE 

YMCA OPEN zve v sobotu 5. března od 9.00 hodin na setkání a „školení“ pro mládež  
dr. Dany Rabiňákové s tématem: Komunikace. Setkání bude naplněno praktickým nácvikem  
a hrami a předpokládaná doba je asi do 17 hodin. Konat se bude na Zbraslavi v Praze 5. 

Protože zajišťujeme společný oběd, prosíme případné zájemce o nahlášení účasti  
v sekretariátu na � 241 760 985 u Jany Běťákové.  

  

JARŇÁKY NA HORÁCH SE SNĚHEM A ANGLIČTINOU 
 YMCA OPEN zve na hory mládež od 14 let ve dnech 12. - 19. března. Ubytování a strava 

jsou zajištěny v rekreačním středisku CČE v Herlíkovicích v Krkonoších. K účasti jsou přizváni 
také mladí učitelé angličtiny z různých zemí, kteří učí angličtinu na jazykových školách  
v Čechách, proto je dobré si do batohu přibalit anglický slovník. Přihlášky a info na  
� 241 760 985 (Jana Běťáková) nebo � 728 455 008 (Honza Běťák) 

  

LETNÍ PRÁZDNINY NA KÁNOÍCH NA ŘECE OTAVĚ S YMCA OPEN 
 Všem zájemcům o dobrovolné i nedobrovolné koupání předběžně sdělujeme termíny 

vodáckých týdnů o letních prázdninách: 
 9. - 16. července mladší mládež od 14 let 
 16. - 23. července starší mládež od 18 let – I. běh 
 23. - 30. července rodiny s dětmi  
 6. - 13. srpna starší mládež od 18 let - II. běh  

Jana Běťáková 

CENTRUM PRO RODINU PŘI ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉM  
 

PŘÍPRAVY NA MANŽELSTVÍ 
Nejbližší společná příprava na život v manželství začíná v úterý 12. dubna 2005 v 19.30  

v Pastoračním středisku sv. Vojtěcha, Kolejní 4, Praha 6. Zájemci z řad snoubenců se mohou 
přihlásit již nyní na � 220 181 777 nebo na e-mailové adrese cpr@apha.cz. Zájem bývá tra-
dičně značný a kapacita přípravy je omezená. Přípravu tvoří osm večerů zaměřených na kon-
krétní oblasti života v křesťanském manželství. Během přípravy snoubence čeká práce  
ve skupinách, přednášky i sdílení v páru. Na kurzu spolupracují manželské páry, psycholog, 
jáhen a kněz. Jarní příprava končí v úterý 31. května 2005. Termín podzimní společné pří-
pravy je 11. října - 29. listopadu 2005. 
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Kromě toho nabízíme přípravy na manželství, které probíhají v rodinném prostředí pod 
vedením manželů pro skupinky tří až šesti párů snoubenců. Vedoucí páry mají k této práci 
pověření od arcibiskupa. Setkání probíhají jednou za 2 až 3 týdny. Do skupinky, která bude 
začínat v únoru, se mohou hlásit snoubenci, kteří plánují svatbu v červnu či později. 

 

PROGRAMY PRO MLADÉ MANŽELE 
Manželům z řad bývalých účastníků společných příprav na manželství nebo v rodinách 

v uplynulých 4 letech jsou určeny následující akce: 
 

Setkání s duchovním programem v sobotu 5. března od 9.30 do cca 13 hodin v prostorách 
zázemí kostela sv. Ignáce v Praze 2, Ječná 2. Kromě zkušeného kněze P. Josefa Čunka SI se 
budou moci bývalí snoubenci setkat s manžely, kteří je provázeli přípravou. Určeno pro ty, 
kteří se nemohli zúčastnit setkání v listopadu. 

 

Nejen o slučitelnosti kariéry a rodičovství bude setkání v sobotu 23. dubna 2005 v Komu-
nitním centru sv. Prokopa, Praha - Nové Butovice (metro B - Hůrka) předběžně od 9 do 16 
hodin. Účast na setkání přislíbil speciální pedagog, psycholog a rodinný terapeut v jedné 
osobě dr. Michael Chytrý. 

 

„Mladým manželů třetího tisíciletí“ dále nabízíme dva termíny letních exercicií od 27. do 
31. května 2005 s P. Vladimírem Málkem a od 8. do 12. srpna 2005 s P. Josefem Čunkem SI. 
Začíná se v pátek večeří a končí úterním obědem. 

Exercicie proběhnou v objektu ČM Fatimy v Koclířově u Svitav; přítomen bude vedle kně-
ze i manželský pár, účast s dětmi je možná, pokud si zajistíte hlídání a vezmete s sebou. 
Hlaste se v Centru! 

 

DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MANŽELSKÉ PÁRY VE VLAŠIMI POPÁTÉ! 
Obnova se uskuteční v sobotu 5. února (od 8.30 po celý den) a v neděli 6. února (od 9 do 

cca 12 hodin) v DO Blaník a v kostele sv. Jiljí. Na programu budou tři přednášky (kněz, psy-
choterapeut, manželé), práce ve skupinkách a mše svatá s obnovou manželských slibů.  
Hlídání předem nahlášených dětí bude během programu zajištěno! Dále je možné si objednat 
sobotní jídlo. Hlásit se mohou manželské páry nejen z vlašimského vikariátu! Přihlášky obdr-
žíte na faře ve Vlašimi nebo na mailové adrese hana.krejcirova@tiscali.cz. 

 

OSAMĚLÉ MAMINKY 
Pravidelná setkání osamělých maminek pokračují v Komunitním centru sv. Prokopa,  

Praha - Nové Butovice (metro B - Hůrka) 19. února a 12. března 2005 vždy od 14.00 do 17.00 
hod. 

Hlídání dětí je možné zajistit po předchozím telefonickém oznámení v Centru na  
� 220 181 777 minimálně týden předem. Srdečně zveme všechny rozvedené, vdovy a svo-
bodné maminky! 

Tradiční víkendová duchovní obnova pro osamělé maminky se uskuteční v Exercičním 
domě při kapucínském klášteře v Praze 1, Loretánské nám. 6a od páteční večeře 15. dubna 
do nedělního oběda 17. dubna 2005. Obnovu povede P. Petr Blecha OCD. Účast dětí není 
možná. Přihlásit se můžete již nyní telefonicky nebo mailem v Centru. Na základě vašeho 
zájmu vám pošleme bližší informace. 

 

PSYCHOLOGICKÁ PORADNA 
Své bezplatné služby nabízí Psychologická poradna při Centru pro rodinu. Věřící odborní-

ci, psychologové a psychoterapeuti poskytují klientům pomoc při řešení osobních i partner-
ských problémů. Ke konzultacím je třeba se předem objednat na � 220 181 777. 
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STRUČNĚ O DALŠÍCH AKCÍCH, KTERÉ PROBĚHLY 
V rámci programu celoživotního vzdělávání na KTF UK proběhl 11. ledna seminář pro 

jáhny na téma pastorace rozvedených a osamělých. Tentýž den se konalo modlitebně pra-
covní setkání manželů, kteří připravují snoubence na manželství. 

18. ledna proběhla přednáška MUDr. Ludmily Bartůškové na téma Cesta k dospělosti pro 
rodiče a děti. Přednáška byla v rámci setkání osamělých maminek. 

 

POUŤ RODIN PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE 
Pouť rodin se letos uskuteční v sobotu 28. května 2005 v pražské Loretě a v přilehlém 

exercičním domě kapucínského kláštera. Mši svatou v 10.00 bude celebrovat pražský  
arcibiskup Miloslav kardinál Vlk. Ve spolupráci s kapucíny připravujeme bohatý doprovodný 
program pro rodiče, děti i „náctileté“ (program pro ně chystáme v nedalekém vojenském 
kostele sv. Jana Nepomuckého). Podrobnosti o pouti průběžně doplňujeme na adrese  
http://cpr.apha.cz/marodi/.  

Centrum pro rodinu při Arcibiskupství pražském, 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 dětí, úklid apod., volejte � 241 763 152. 

Rodiny, které uvítají službu – hlídání dětí nebo úklid, volejte � 241 763 152. 

YMCA OPEN nabízí: dětské lyžáky, lyžáky velké, sjezdovky od 170 cm a delší, starší kancelářský 
nábytek, konferenční stolek, peřiňák, dvě válendy se šuplíky. � 241 760 985. 

YMCA OPEN hledá možnost získání funkčního plynového sporáku. � 241 760 985. 

KŘESŤANSKÁ PORADNA PRO ŽENY V TÍSNI 
→ Nevíte si rady? 

→ Máte problém a neznáte řešení? 

→ Cítíte se unavená a vyčerpaná? 

→ Jsou Vaše děti často nemocné? 

→ Potřebujete si o tom s někým popovídat? 
 

Nabízíme Vám kontakt s odborníky, kteří Vám rádi pomohou:  
 

∗ Lékař (interna, alergologie, gynekologie) 

∗ Psycholog (sebepřijetí a sebehodnocení, vztahy a komunikace v rodině i v zaměstnání)  

∗ Právník (civilní právo, církevní právo)  

∗ Kněz (morální problémy, otázky svědomí, duchovní pohovor, problematika sekt) 
 

Křesťanská poradna pro ženy v tísni, Thákurova 6, 160 00 Praha 6, ℡℡℡℡ 220 181 329 

Volat můžete každé úterý a čtvrtek od 10 do 17 hod.  
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PŘEČETLI ZA NÁS... 

Z DOMOVA I ZE SVĚTA 

HNUTÍ PRO ŽIVOT NA VZESTUPU 
WASHINGTON, D.C., 24. ledna 2005 (Zenit.org). – Americké hnutí pro život je silnější než 

kdy předtím a „mohlo by v nastávajícím roce dosáhnout významné výsledky,“ předpověděla 
Cathy Cleaver Ruseová, mluvčí americké biskupské konference, u příležitosti 32. výročí roz-
hodnutí Nejvyššího soudu, který legalizoval potraty. 

Tisíce ochránců života se zúčastnilo pochodu do hlavního města, aby si připomnělo roz-
hodnutí, které v r. 1973 otevřelo cestu k více než 40 milionům potratů ve Spojených státech. 

Prezident George Bush, který minulý týden zahájil své druhé funkční období, telefonicky 
oslovil účastníky pochodu: „Nesmírně si vážím vaší aktivity, 
zacílené na vybudování kultury života – kultury, která bude 
chránit ty nejnevinnější  z nás, kteří nemají vlastní hlas. 

Podporujeme kulturu života, podporujeme soucítění 
s ženami a jejich nenarozenými dětmi. Jsme si vědomi, že 
v kultuře, která nechrání život, se bezbranní, postižení, 
staří, nemilovaní či prostě nevyhovující stávají stále více 
zranitelnými.“ 

Otázka potratů nabývá nové naléhavosti vzhledem 
k tomu, že Nejvyšší soud není t.č. obsazen. 

Mluvčí biskupů Ruseová řekla: „Zatímco propagátoři 
potratů dělají vše pro to, aby Senát vnutil kandidátům klad-
ný postoj k legalitě potratů, my důrazně žádáme senát, aby 
tak nečinil.“ 

„Vyžadovat souhlas s rozhodnutím ve věci Roe v. Wade 
jako podmínku pro ustanovení federálním soudcem je 
prostě špatné. Negativně se to dotýká nejen katolíků, ale 
většiny Američanů, kteří věří, že neomezené právo na po-
trat je špatné.“ 

„Propagátoři potratů nedrží krok se svým okolím,“ dodala Ruseová. „Centrum pro rovnost 
pohlaví, které podporuje neomezené právo na potrat, nedávno zveřejnilo průzkum, který 
naznačuje, že jejich aktivita nalézá mezi ženami jen malou podporu: mezi všemi tématy, 
která jsou považována ženskými hnutími za prioritní, obsadilo »zachování práva na potrat« 
beznadějně poslední místo.“ 

Právě v této době odmítl Nejvyšší soud zrušit floridský zákon, který měl umožnit, aby 
Terri Schiavová, uměle vyživovaná žena s těžkou mozkovou dysfunkcí, mohla být odpojena 
od přístrojů. Je ovšem nejisté, kdy se to stane. 

Soud rovněž odmítl zvážit postoje států k sdělením na podporu ochrany života, a pone-
chal tak nižší soudy v zajetí protichůdných názorů na případnou protiústavnost postupů řady 
států, omezujících nesouhlasné názory. 

Zprávu agentury Zenit přeložil VKor  

HOŘKÉ KONCE ŽIVOTA NA DLUH 
Ve své klinické praxi si všímám rostoucího počtu pacientů trpících pocity úzkosti nebo 

deprese. Jejich stav ovšem nevyplývá z žádné závažnější duševní poruchy, nýbrž ze stresu  
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a nezvladatelného životního stylu. Není to nic nového pod sluncem. Řada kolegů na toto 
nebezpečí systematicky poukazuje již dlouho. 

Zmínění pacienti však začínají ve své osobní anamnéze čím dál častěji udávat pozoruhod-
ný společný jmenovatel. Shodně totiž poukazují na to, že jsou zatíženi hypotékou či nejrůz-
nějšími druhy leasingu, a proto je pro ně velmi obtížné, často v podstatě nemožné, učinit  
ve svém životním programu nějakou zásadnější změnu ve svůj prospěch. V procesu psychote-
rapie s těmito lidmi společně nahlížíme příčinu jejich potíží v naprosto nezdravém životním 
stylu přehnané pracovní zátěže. A také v zaměřenosti na vydělávání peněz a v nepřetržité 
konzumaci v podstatě čehokoli, co přináší alespoň chvilkový únik ze stresující reality. 

Často pacient sám postupně v terapii zjistí, co mu škodí a co prospívá, v čem je sám 
sebou a v čem je pouhou vlastní karikaturou. V tuto chvíli také sám navrhne řadu konkrét-
ních a jasně formulovaných změn v životě, jež vedou k celkovému snížení zběsilého tempa,  
a zdá se, že má již vyhráno. Jenže obvykle své úvahy uzavře větou: „Víte, o takovém řešení 
si ale mohu nechat jen zdát, protože mám hypotéku, leasingy a k tomu děti na škole, takže 
musím jet takhle dál, dokud to půjde.“ 

Ten nešťastný člověk (bez rozdílu vzdělání, sociálního či ekonomického statusu) mi vlast-
ně vypráví příběh o tom, že jasně vidí, kde je problém, vidí i řešení tohoto problému, ale 
protože se rozhodl žít na dluh, nemůže (nechce) takové řešení použít. Je příliš zatížen svým 
rozhodnutím, často na dvacet let dopředu. 
A navíc by z toho chtěl pomoci ven opět 
bez zaplacení. Žádá odborníka o pomoc  
s podmínkou, že sám pro to bude muset 
udělat naprosté minimum. Je ochoten tře-
ba jen každé ráno pozřít jednu bílou pilul-
ku. Nic víc. 

Je-li v péči dobrého terapeuta, měl by 
se věcně a bez obalu dozvědět, že jeho 
úzkost z dvacetileté životní budoucnosti je 
v tuto chvíli naprosto v pořádku, nelze ji 
nazvat poruchou a nelze ji za stávajících 
podmínek léčit, neboť to samozřejmě patří 
k osobně a zodpovědně zvolenému stylu 
života na dluh. 

 

ŠKRTICÍ SMYČKA KOLEM CELÉ RODINY 
Zdá se mi, že v naší společnosti je za-

děláno na smrtící paradox. Na jedné straně 
vidíme, jak stát umožňuje mocenské chová-
ní lékařů a celého zdravotnictví, kde se  
za jednotlivce rozhoduje o tom, co je  
a není zdravé, co to je nemoc, co musí 
každý pro své zdraví v rámci zdravotnické 
mašinérie absolvovat, kdy vypukne chřipko-
vá epidemie, tedy kdy máme být nemocní 
atd., zatímco na straně druhé stát a stejné zdravotnictví shovívavě přihlížejí tomu, jak běž-
ný člověk dostává od banky úvěr za naprosto vražedných podmínek a plete na sebe bič, který 
jej dříve či později do toho (v lepším případě) zdravotnictví zažene. 

Stát navíc nepřihlíží pouze pasivně. Současná vláda tomuto nemocnému stylu života  
na dluh sama aktivně vyučuje. Její dluh s obrovským počtem nul je více než příkladný. 
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V křesťanství a judaismu, tvořících spolu kulturně-historický a spirituální odkaz naší spo-
lečnosti, se s možností dluhů vždy počítalo. Avšak dluh byl vždy pokládán za neštěstí, které 
člověk prožíval pod tlakem okolností, např. neúrody, nemoci, neschopnosti práce, tragické 
události apod. Dlužník se tedy stával nešťastníkem, jemuž je potřeba pomoci. Bible popisuje 
řadu krutých následků dluhu v životě, včetně vážných vlivů na duševní a tělesné zdraví člově-
ka. Dokonce člověka varuje i před ručením za úvěr jeho přítele. Z tohoto úhlu pohledu se 
dobrovolné zadlužení, jež dovede jedince na okraj sil a ekonomických možností přežití, jeví 
jako čiré bláznovství. 

Společenský trend života na dluh s sebou přináší i řadu psychologických problémů, týkají-
cích se vývoje osobnosti a charakterových vlastností jedince. Lidé např. vlivem reklamy  
a chování okolí snadno přijmou iluzi, že si mohou dovolit v podstatě všechno, a to hned teď, 
aniž by za to v tu chvíli přinesli a směnili přiměřenou protihodnotu. Velmi snadno tak vzniká 
vnitřní nerovnováha člověka i celé společnosti. Stále jsme puzeni něco chtít, vlastnit, vyko-
řisťovat, a tím postupně i vyprázdnit a zdevastovat. Vzniká silný pocit iluzorní moci, ovšem 
moci nad věcmi, které postupně svou hodnotu ztrácejí, resp. ji nejsme schopni nacházet  
a vidět. 

Zvolna se roztáčí bludný kruh, ze kterého po určité době již není úniku. Člověk žijící  
na dluh začne být paradoxně neustále zaměřen na získávání a hromadění peněz. Již Sigmund 
Freud však upozorňuje, že pokud fixace na princip hromadění a vlastnění přetrvává  
do dospělosti a není pouze nutnou fází vývoje člověka v dětství, stává se patologickou a na-
bude nejčastěji formy nutkavé neurózy nebo po čase nějakého z řady psychosomatických 
onemocnění. 

Podstatou takové neurózy je všudypřítomný pocit úzkosti a vnitřního napětí, ze kterého 
lze dobře na čas uniknout do aktivit zábavy a konzumu. Člověk se stává na tomto způsobu 
života závislý a nutkavě vyhledává stále výraznější uspokojení. Jeho vlastní tvořivost po-
klesne na nulu, takže si musí onu zábavu obstarat zvenčí. A na to opět potřebuje peníze. 
Stejnému stylu života pak naučí své děti a bludný kruh se uzavře jako škrticí smyčka kolem 
celé rodiny. 

Obchodníci se zábavou a úvěry jsou spokojeni, lékař a psycholog mají práci, farmaceutic-
ký průmysl věčnou poptávku po zázračných pilulkách. Pouze ten jedinečný člověk je nešťast-
ný a zůstává v tom nakonec úplně sám, obklopen zadluženou společností. 

Petr Moos, klinický psycholog a psychoterapeut. 
V Lidových novinách ze 4.1.2005 přečetl sekretariát Živé rodiny.  

DOPORUČUJEME 

Zdravím a zase vám nabízím tip na zajímavou knížku, která mne v poslední době zaujala. 
Shodou okolností jsem zase sáhla po knize, která se zabývá činností a tréninkem našeho moz-
ku. Snad zaujme i vás. 

 

TIPY, TRIKY A TECHNIKY PRO TRÉNINK MOZKU 
Často mluvíme o věcech, bez nichž si neumíme představit svůj život. Jeho kvalitu by 

(podle našeho názoru) velmi snížilo, pokud bychom měli málo peněz, nedisponovali spolehli-
vým autem, bydleli v primitivních podmínkách… Neuvědomujeme si, že pro kvalitu našeho 
života (a pro naše bytí vůbec) je velmi důležitý mozek, orgán tvořený asi jedním a půl kilogra-
mem jakési rosolovité hmoty, kterou (pro zachování tvaru a kvůli ochraně před nepříznivými 
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vlivy) obalují pevné blány a je uzavřena ve velmi odolné kostěné schránce. Ano, náš život by 
bez mozku nebyl možný, přesto na něj často zapomínáme, když sedáme před televizi, saháme 
po cigaretě, dopíjíme několikátou sklínku alkoholu… Rady a doporučení, které najdeme 
v knize Tipy, triky a techniky pro trénink mozku, nám pomohou udržet svůj mozek 
v dobrém stavu a možná i objevit jeho skryté možnosti. Autorem knihy je Snowdon Parlette, 
psycholog zabývající se rozvojem osobnosti a využíváním potenciálu lidského mozku. 

Pokud se rozhodneme svěřit např. auto do servisu, prvním úkonem bývá zjištění závady  
a ověření celkového stavu našeho vozu. Autor nabízí podobnou službu našemu mozku. Aby-
chom mohli co nejlépe využít techniky, které nám mají pomoci zlepšit stav našeho mozku, 
musíme podstoupit krátký test. Nedozvíme se z něj, zda jsme melancholici či cholerici, ani 
nezjistíme svoje IQ. Poznáme však, zda nenecháváme svůj mozek zbytečně zahálet či zda jsme 
jej neuložili k zimnímu spánku. Cvičení, která by měla rozvinout opomenuté schopnosti naše-
ho mozku, pak tvoří zbylou část publikace. 

Samoúčelná cvičení, která nejsou propojená se skutečným životem, člověka dlouho nebaví 
(také proto se ve většině rodin na rotoped pouze práší); i mentální cvičení proto musí vycházet 
z běžného života. Autor vede čtenáře k tomu, aby nedělali běžné úkony bezmyšlenkovitě, 
nepodléhali každodenní rutině a využili každou příležitost k posilování mozkových spojů. 
Jednotlivým mentálním schopnostem (logické myšlení, kreativita, pozornost apod.) slouží 
určité části našeho mozku, proto u souborů cvičení najdeme charakteristiku dané orgánové 
části. Mentální cvičení by však neměla takový efekt, pokud bychom rozvoji schopností svého 
mozku nepodřídili svoji životosprávu. Nechce se po nás, abychom drželi složitou dietu, pouze 
bychom se měli vyvarovat látek, které naší hlavě škodí (alkohol, nikotin, přemíra kofeinu). 

Když se mi publikace Tipy, triky a techniky pro trénink mozku dostala do ruky, měla 
jsem obavy, zda v ní nenajdu pouze to, co v podobných publikacích věnujících se činnosti 
mozku. Originální úvod, který se věnuje diagnostice našich mozkových schopností, a soubory 
cvičení, které podporují samoopravovací schopnosti naší hlavy, mne přesvědčily o opaku. 
Neotřelé výrazy a dynamický text upoutají čtenáře, kteří se nechtějí prokousávat zdlouhavými 
texty, a zasvěcenost publikace potěší každého odborníka na lidský mozek. Jediným, leč drob-
ným nedostatkem knihy, je určitá krkolomnost textu; nechtěla bych předčítat věty typu:  
„A nyní pokročíme ke cvičením pro pokročilé“. Drobná vada na kráse však nijak nezastíní 
dojem z čtivé a věcné knihy o schopnostech našeho mozku. 

Marie Těthalová  

NOVÁ MIMINKA 

Antonín Kratochvíl 
nar. 5. srpna 2004 
(v současné době měří 70 cm a váží 7,5 kg, je šestým dítětem) 
 

Blahopřejeme …  
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NA OKRAJ 

Pravidelná konference ekonomů ve švýcarském Davosu dospěla k závěru, že svět musí pomoci  
Africe. Čeští sociální demokraté uvažují, jak zachovat sociální stát a současně snížit daně. Nový ukrajin-
ský prezident obrací svou pozornost k Evropské unii ve snaze pozvednout životní úroveň své země.  
Spojené státy všemi způsoby podporují zavedení demokratického modelu vlády v Iráku  
(i v Afghánistánu, ale ten se nám již poněkud ztratil z dohledu). Evropský parlament schválil novou 
evropskou ústavu. 

Mohli bychom pokračovat ve výčtu politických a ekonomických aktivit, úvah, koncepcí, projektů, 
programů, tezí – … – proč se to vlastně děje? O co to vlastně lidstvo (alespoň ta mediálně propojená část 
lidstva, protože nikdo z nás netuší, zda a jaké úvahy vedou v tomto směru přeživší andamanští či niko-
barští lovci) usiluje? Co že to chceme? 

Odpovědi zdají se být nasnadě: přece lepší život pro nás a naše děti. Systém, který zajistí všem právo 
na práci a zajištěné stáří. Systém, který zajistí, že hlas všech bude vnímán a respektován. Pravidla pro 
soužití nejrůznějších kultur Evropy v jednom ekonomickém celku, díky nimž by se z Evropy stal společ-
ný životní prostor. Zlepšení životních podmínek pro černou Afriku, aby její obyvatelé houfně neemigro-
vali do Evropy či Spojených států, ale byli spokojeni tam, kde jsou (toto poslední asi žádný z politiků či 
ekonomů nevysloví nahlas). Volný přístup Ukrajinců k evropskému životnímu standartu… 

Jenže takových hnutí, koncepcí a aktivit už v dějinách bylo – jen si vzpomeňme na francouzskou 
revoluci 1789, marxismus, abolicionismus (americké hnutí za osvobození otroků v 19. století), renesance 
a humanismus… učebnice dějepisu jsou toho myslím plné – a to ještě nemluvíme o nerealizovaných 
koncepcích (ať už proto, že byly zcela nereálné nebo jen neměly dostatečnou reklamu), počínaje Platóno-
vou Ústavou přes Sluneční stát, Utopii … 

A přitom odpověď existuje již dva tisíce let – miluj bližního svého jako sebe sama, nedělej druhému, 
co nechceš, aby se dělo tobě, požádá-li tě kdo o plášť, dej mu i košili, nepožádáš majetku bližního svého 
ani ničeho, co jeho jest (ta poslední dvě doporučení si ovšem obvykle nikdo nepoloží vedle sebe: tím prv-
ním obvykle operuje ten, kdo žádá, tím druhým ten, který je žádán)… To jen my, lidé, věrni původní 
nabídce otce lži: „Budete jako bohové!“ si pořád myslíme, že si tuzemský blahobyt zajistíme a zorganizu-
jeme sami (jen to vzít za ten správný konec, přijít na ten trik, a Bůh se nám konečně přestane do toho 
vměšovat, vlastně ho pak nebudeme vůbec potřebovat)… A potom? Po životě?  

No, i s tím si naše civilizace dovede poradit – existuje přece dostatek náboženství, která hovoří  
o reinkarnaci, takže třeba to pak půjde nějak udělat, třeba se pak znovu narodíme, a zase znovu – a dál 
už nedohlédneme, tak nás to tak netrápí… 

 A tak ozvěna prvního hříchu neustále krouží nad námi  
ve formě silného pokušení spoléhat na vlastní síly, na vlastní 
systémy a koncepce. A Bůh čeká a nechává po sobě šlapat  
(a křižovat svého syna a zabíjet své proroky a překrucovat 
svá slova), jen abychom si už konečně všimli (jako Mojžíš  
na hoře), že nepřichází ani v bouři, ani ve vichru, ani 
v zemětřesení, ale v lahodném vánku. On nás totiž má rád. 
Co kdybychom se pro jednou zkusili mít také rádi… 

Vladimír Koronthály  


