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NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ 

Nic netrvá věčně. Apoštolové to jistě dobře věděli – a přesto je zahalil stesk i jakýsi marný 
údiv, když Ježíš před jejich očima najednou přestal být, najednou byl vzat, zahalil ho oblak –  
a nic… Jen neradi uposlechli pokynu těch, kteří (nikdo neví, odkud se vzali) najednou stáli 
vedle nich a podivovali se jejich údivu. 

A tak nám něco skončilo… Skončila ta nádherná zakladatelská éra, doba, kdy se pod ruka-
ma rodilo něco nového, kdy ten, jenž „mluvil jako někdo, kdo má moc“, kdo byl „skutkem  
i slovem mocný před Bohem“, tady najednou nebyl – a všechno jako kdyby zšedlo. Už to nikdy 
takové nebude… 

Tušili správně. I když po Letnicích měli odvahy dost, vládli vzletnými slovy, pravdivost 
jejich hlásání obracela davy a moc konat divy přešla do jejich rukou, přece jen to jaksi nebylo to 
ono. On, jejich mistr, pán, učitel, zde najednou nebyl. Zbyla jen jakási neurčitá prázdnota… 

Tak je to vždy a se vším – naši předkové dobře věděli, že není každý den posvícení. Jsou 
dny v roce, kdy je vše naplněno slávou, radostí, pokojem, mírem, hojností – a pak jsou (mnohem 
četnější) dny, kdy se honíme od rána do večera, jídlo za nic nestojí, venku nepříjemně prší, kaná-
ly a stoky páchnou po celém městě, děti pláčí a psi vyjí…  

Jenomže Ježíš neodešel – jen se skryl našim očím. Snad proto, abychom pro samou radost  
a slávu nezapomněli, že svět má i svou stinnou stránku. Že hojnost je vykoupena prací, mír 
ostražitostí, pokoj usmiřováním, radost obětí, žně oráním a setím (a pletím) a růže trpělivostí.  
A sláva tvrdou dřinou. 

Je snadné volat Hosanna, jede-li kolem Kristus na oslátku a stelou-li mu davy pod nohy 
palmové ratolesti a vlastní roucha. Je snadné klanět se králi, zpívají-li kolem nebeské zástupy 

„Sláva na výsostech Bohu“. Je snadné proběhnout půl 
města, nese-li člověk zvěst o prázdném hrobu, v němž 
spatřil složená roucha. Ale Kristus nejezdí kolem kaž-
dý den (oslátko v Praze nepotkáš a davy jdou na hokej 
nebo do Hypernovy), kometa proletí kolem jednou za 
76 let (a bez chvalozpěvů) a v prázdné hrobce lze po-
tkat ještě tak použitou injekční stříkačku, láhev od 
Okeny nebo loňské suché listí. A tak máme alespoň čas 
na zaměstnání, zkoušku sboru, pletí zahrádky, velké 
prádlo, domácí úkoly, opravu kapajícího kohoutku … 
a Ježíš je tomu všemu v skrytu přítomen a žehná dílu 
našich rukou, je-li neseno láskou. 
Protože Ježíš nepřišel na svět, aby všechno udělal za 
nás – odešel, abychom měli prostor k vlastní práci, 
k vlastnímu odpočinku, k vlastní lásce. Tudy vede 
cesta – k posvícení, které už bude navždy. Do radosti, 
která bude trvalá. Do příbytků v domě nebeského Otce 
– Ježíš nám je už připravuje. 

Vladimír Koronthály  
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VERŠ 
 

Lomí sa život na ostrej hrane dýky.  

A tam je jeho tragika, 

tam je jeho triumf. Kvet prší na pomníky. 

Spievajú ústa básnika: 
 

– Zas jedna bolesť slzy porodila. 

Vrhla ich vo tvár publika. – 

A čo je pravda? Rozprávková víla, 

ktorá nám večne uniká. 
 

Milan Rúfus, Básne, Slovenský spisovateľ 1975 

MILÍ PŘÁTELÉ, 
 

máme za sebou měsíc docela bohatý na události. Namátkou: smrt Jana Pavla II., volba 
Benedikta XVI., konec Stanislava Grosse v roli premiéra, odhalení agenta tajné polské komu-
nistické policie ve Vatikánu, ustavení vlády v Iráku, zlevnění půjček v Česku či Valná hroma-
da Živé rodiny v Praze – a nakonec, ne však nejméně důležité: skutečně přišlo jaro. 

A všechny to a mnoho dalšího se den za dnem valí na naše hlavy, šumí kolem nás, vzrušu-
je nás to nebo nás to nechává zcela v klidu, rozčiluje to naše sousedy či kolegy v práci (zatímco 
pro nás je událostí č. 1 třeba něco úplně jiného: Jeníček se poprvé vykakal do nočníku či Ma-
řenka spadla z houpačky a rozbila si koleno) a vytváří to celé to vzrušené, mnohdy hektické a 
stresující prostředí, ve kterém se utvářejí životy našich rodin. 

Možná se mýlím, možná že kolem Vás je klid a pohoda – to může mít jen několik málo 
vysvětlení: Buďto žijete sami (tedy jako rodina) jen se psem někde v hájence kilometry od civi-
lizace nebo Vás nezajímá nic z toho, co otřásá dnešním světem anebo, a to se mi zdá skoro 
nejzajímavější, dokážete kolem sebe šířit tolik pokoje a míru, že události tohoto světa, byť byly 
sebe senzačnější, prostě nemají sílu vyvést Vás z konceptu. 

Pokud jste ten třetí případ, tak Vám to docela závidím (já to nejsem). Na hájence také ne-
bydlím a některé události nedokáži odfiltrovat. Ale právě teď všude kolem tak nádherně kve-
tou (a voní) šeříky (v podhůří zatím jen třešně) a hrušně a magnólie, že se nemohu vnitřně 
hroutit a podklesávat v kolenou (i když by možná bylo proč). Protože jaro je doba, kdy nám 
Bůh víc a jasněji než jindy ukazuje, jak moc o nás stojí. Jak moc se snažil, aby svět nebyl jen 
prostředím k uživení se, slzavým údolím, kterým projdeme honem do nebeské spásy (a čím 
rychleji, tím lépe) – udělal svět takový, aby se nám ho ani nechtělo opouštět. Udělal pro nás 
svět tak, aby byl krásný – přímo plýtval nápady, jak jej ještě více vybarvit, provonět, zjemnit, 
zútulnit… 

On nás má totiž rád – jako žena svého muže a své děti, když utírá prach, zalévá kytky a na 
stůl dává čistý a hezký ubrus, když dělá byt příjemným a útulným, když dochucuje nedělní 

V RODINNÉM KRUHU 
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oběd a servíruje ho na slavnostní prostírání, když… Když projevuje svou lásku těm, které mi-
luje. 

Tak Bůh miluje svět – nás. Byla by škoda mu to kazit. Tak se, prosím, na sebe navzájem 
usmívejme – to za nás Bůh neudělá. A tuto tečku za větou, tuto třešničku na dort náš svět po-
třebuje, aby byl opravdu tím, co vyšlo z Božích rukou – darem Boha lidem. 

Děkuji. Bohu – i Vám. 
VKor 

Z ODPOVĚDÍ JOSEPHA RATZINGERA  
 

JE SNAZŠÍ NEVĚŘIT? 
Člověk žije ve vztazích, a jak dobrý bude jeho život, 

závisí na tom, zda jsou v pořádku jeho důležité, základní 
vztahy – tedy k otci, matce, bratrům, sestrám atd. Žádný 
z těchto vztahů však nebude správný, není-li pravdivý 
ten první, k Bohu. Řekl bych, že sám tento vztah je vlast-
ně obsahem náboženství. 

V tak složitém světě, jako je ten náš, se nevyhnutelně zmocňují pochybnosti každého člověka. 
Pochybnost ovšem nemusí hned znamenat odpadnutí od víry. Mohu poctivě přijímat otázky, 
které na mě doléhají, a držet se přitom Boha i základního jádra víry. Na jedné straně se mohu 
pokoušet nalézt řešeni zdánlivých rozporů, na druhé straně ovšem mohu také důvěřovat, že  
i když nemohu nalézt odpověď' na všechno, řešení se přesto najde. I v dějinách teologie se stále 
znovu objevují momentálně neřešitelné problémy, které nemá smysl násilně interpretovat. 

Tvrzení, že snazší je nevěřit, je relativní. Snad je to snadnější v tom smyslu, že je snadné uvol-
nit se z vazeb víry a říci: Nebudu se namáhat, mě to obtěžuje, odložím to. Toto první rozhodnutí 
je možná snadné. Ale žít s takovým rozhodnutím už vůbec tak jednoduché není. Žít bez víry 
znamená, že člověk se ocitne v nihilistickém stavu a že si pak přece jen hledá opěrné body. Život 
bez víry je složitý. To můžeme vidět i na filozofii nevěry u Sartra, Camuse a dalších. 

Akt přijetí víry je možná zpočátku složitý, avšak v okamžiku, kdy mě víra skutečně zasáh-
ne se svým „raduj se“, má v sobě obrovskou vnitřní lehkost. Nesmíme tedy pouze jednostran-
ně zdůrazňovat potíže. Mluvíme-li o tom, jak snadné je nevěřit a jak těžké je věřit, pohybujeme 
se v různých rovinách. I nevěra má svou velkou tíhu, která je podle mého názoru větší. Víra 
člověku přináší také ulehčení. 

 

KOLIK CEST K BOHU EXISTUJE? 
Tolik, kolik je lidí. Neboť i v rámci stejné víry je cesta každého člověka naprosto osobní. 

Máme Kristova slova: Já jsem Cesta. V tomto smyslu existuje nakonec jedna cesta a každý, kdo 
jde k Bohu, je nějakým způsobem i na cestě Ježíše Krista. To však neznamená, že jsou všechny 
cesty z hlediska vědomí a vůle identické. Naopak, jedna Cesta je právě tak velká, že se v kaž-
dém člověku stává jeho osobní cestou. 

Joseph kardinál Ratzinger: Křesťanství na přelomu tisíciletí - otázky kladl Peter Seewald,  
Portál, Praha 1997. Převzato z www.vira.cz. 
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DOMÁCÍ ŠKOLA 
 

S velkou radostí a zájmem jsem si přečetla článek v minulém Zpravodaji s názvem Domácí školák 
ve škole, ve kterém jedna učící maminka poskytla čtenářům osobní zkušenost s domácí školou. 

Velmi obdivuji tyto statečné ženy, které se nebojí pustit na tak tenký led a dokázat, přes 
všechny pesimistické názory okolí, že alternativní způsob školní výuky prostě funguje a má  
i výborné výsledky. 

Snaha o návrat k jednotnému systému, který přehlíží individualitu člověka a jeho potřeby 
a který diktuje všem stejné podmínky, už nejen v minulém režimu mnoho dětí poškodila  
a velmi doufám, že se už společnost k ní nebude vracet. 

Mám sama čtyři děti a každé zažilo nějaký převratný „jednotný systém“ školní výchovy. 
Nejstarší dcera „povinně“ docházela do mateřské školy před 20 lety každý čtvrtek na dvě ho-
diny odpoledne, protože jako dítě z rodiny bez docházky do předškolního zařízení by mohla 
být „ohrožená“ izolací v rodině a nedostatkem znalostí. Bylo prý nutné z tohoto důvodu projít 
přípravou na školní docházku. 

O dva roky později další syn musel poslední rok také před 
nástupem do školy docházet do MŠ už denně na celé dopoledne, 
včetně povinného oběda, kde prý se všechny děti konečně naučí 
„stolovat“, a neuspěly ani protiargumenty, že celá rodina se schází 
k obědu doma a toto dítě u rodinného stolu chybí. 

Tyto povinnosti uložené tehdy zákonem, při jejichž neplnění 
nás mohly čekat sankce, nám přinášely často zbytečné stresové 
situace, ráno do osmi doprovodit předškoláka do MŠ znamenalo 
provést organizační změny v rodině, probudit časně ráno všechny 
ostatní sourozence, obléknout je a vyrazit, ať padají třeba trakaře… 
Pak rychle doma uvařit a vyrazit zpět předškoláka vyzvednout. 
Běda, když jsme se třeba opozdili u dětského lékaře! 

Kupodivu tyto „ohrožené děti“ později patřily ve škole mezi ty, které si učitelé velmi oblí-
bili, protože na nich oceňovali jejich klid a zájem o všechno nové, a vzdělávací mezery, které 
na rozdíl od školkových dětí někdy opravdu měly, velmi rychle svou bystrostí a dovedností 
dohonily. 

Proto bych ráda povzbudila všechny rodiče, kteří mají možnost o své děti celodenně pečo-
vat v rodině, aby se nenechali strašit rádoby zaručenými názory, že jedině školní zařízení jsou 
tím „pravým ořechovým“ pro výchovu jejich dítěte. Vždycky je nutné především dbát na po-
třeby dítěte. Ty ovšem nemusejí na druhé straně školku zcela vylučovat. 

Na jedné straně vah může být opožděné vzdělávání, znervózňující tabulky, kdy a v kolika 
letech co dítě musí umět, na druhé straně však jsou ve hře např. otázky násilí a šikany 
v dětských kolektivech, individuální morálka učitele, odlišný výchovný názor od rodiny 
apod., kterým může také škola vážně dítě poškodit. A je velký rozdíl, jestliže je dítě negativ-
ním vlivům školních zařízení vystaveno v šesti letech nebo až ve zralejším věku, kdy už je 
schopné se více samo prosadit a účinně se brát o svá práva. 

Smekám klobouk před domácími školami a jejich statečnými rodiči! 
Jana Běťáková 
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SPOLEČENSTVÍ LITOMĚŘICKÝCH MAMINEK 
 

Již dva roky se scházejí v Diecézním domě kardinála Trochty litoměřické maminky 
s malými dětmi. Bývalá meditační kaple se v pátek dopoledne změní v hernu pro batolata  
i předškoláčky. Zatímco si děti hrají, staví stavebnice nebo závodí na houpacích koních, ma-
minky mají možnost probrat své mateřské radosti i starosti, podělit se o zkušenosti.  

Součástí programu bývá krátká katecheze za pomoci obrázků, scének, „ukazovacích“ pís-
niček apod., kdy se děti hravou formou dozvídají pravdy naší víry. Je úžasné, jak jsou jejich 
malé hlavičky a dušičky otevřené a co všechno si zapamatují. Tak jsme spolu vodili zvířátka 
do Noemovy archy, stavěli Babylónskou věž, převáděli roklí stádo oveček (tu, co se ztratila  
a zlomila si nožičku, Pastýř našel a odnesl), hráli jsme scénku o marnotratném synu (rozházel 
spousty peněz, dokonce i eura), proměňovali jsme vodu ve víno v Káně Galilejské, trávili  
3 dny v břiše velryby s Jonášem… Také jsme viděli svatou Anežku, která přišla jako krásná 
princezna, ověšena šperky, jež postupně odložila na oltář, oblékla hábit a šla ošetřovat nemoc-
né panenky. Někdy si povídáme, co se bude v neděli číst v kostele, a to pak děti při evangeliu 
na sebe významně mávají: to jsme si říkali „na maminkách“! slyšíte to? 

Když jsme se učili písničku o Boží lásce, jak je vysoká, široká a hluboká, skákali jsme přes 
„řeku Boží lásky“ postavenou ze židlí. Na příštím setkání se dvouletý Ondra hned dožadoval: 
„Budeme zase skákat, jak je široká…“ Někdy se nám katecheze trochu vymkne z ruky, třeba 
když čtyřletý Vašík představoval svého patrona na koni s mečem v ruce a křičel: „Jsem svatý 
Václav a všechny vás zapíchnu!“ To se pak zasmějeme – tohle jsme, maminky, nezvládly… 

Na závěr přijde chvíle ztišení, modlitba s dětmi a požehnání otce Toníka, který si vždy 
najde čas, aby nás povzbudil. Nemůže-li být přítomen fyzicky, pošle dětem a maminkám po-
žehnání alespoň mobilem. Dává nám tak najevo, že si církev váží mateřství a naší snahy pře-
dávat dětem poklad víry. 

Starší maminky dětí odrostlých se zase scházejí již 5 let každé úterý večer při modlitbě 
růžence. Myšlenka modlit se růženec za děti vznikla z potřeby „dosáhnout“ na ně, když od-
cházejí do světa, provázet je duchovně při všech školních i životních zkouškách, při hledání 
povolání a životního partnera. Svěřit dospělé děti a jejich osudy do mateřské ochrany Panny 
Marie je to nejlepší, co jsme mohly pro své ratolesti udělat. O tom, že to perfektně funguje, 
jsme se v naší farnosti přesvědčily v loňském roce: radovaly jsme se ze šesti nádherných kato-
lických svateb a dvou nových bohoslovců. 

Do svých modliteb samozřejmě maminky zahrnují úmysly Sv. Otce, prosby za diecézi, za 
farnost a kněze, za nenarozené děti, za nemocné. Pokaždé vzpomenou na momentální jubilan-
ty a také na všechny blízké, kteří mají nějaké trápení a potřebují podepřít. Biblické „neste bře-
mena jeden druhého“ zde není frází, ale životem. Společná setkávání pomáhají maminkám 
zvládat každodenní starosti, dvojnásobně prožívat sdělenou radost a dělit se o bolesti. Snad až 
na věčnosti poznáme, kolik milostí pro naše rodiny vyprosily. A přejeme si, aby stále další  
a další maminky nacházely cestu do těchto společenství a čerpaly z nich sílu. 

příspěvek zaslala pani Landová z Litoměřic 
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PŘÍSLOVÍ 
 

∗ Tam, kde není důvěra, neexistuje skutečné přátelství. (Goethe) 
∗ Pesimista je člověk, který postaven před dvě zla, vybere si obě. (Hubbart) 
∗ Nikdy neměj strach ze stínů. Prostě znamenají, že někde nablízku svítí světlo. (Renkelová) 
∗ Opravdová láska nikdy nesčítá, ale násobí. (Beke) 
∗ Mlčíš-li, mlč z lásky; vyprávíš-li, vyprávěj z lásky; odpouštíš-li, odpouštěj z lásky. (sv. Au-

gustin) 
∗ U svých nejlepších přátel jsem vždy hledal názory, které byly odlišné od mých, abych 

mohl diskutovat a lépe si ujasnit své postoje. (Neznámý) 
∗ Přátelství je – po lásce – tím nejkrásnějším darem nebes. (Quoist) 
∗ Kdo má hlavu v oblacích, i věže ve vzduchu staví. (židovské přísloví) 
∗ Všechno živé si váží vlastního života, a proto vnímej každou živou bytost jako sebe. 

(buddhistická moudrost) 
∗ Kdo má zkušenost s horkou polévkou, fouká i na rybí salát. (japonské přísloví) 
∗ Opravdová láska začíná tam, kde se neočekává žádná protislužba. (Saint-Exupéry) 
∗ Jedinou ctností, ze které se rodí všechny ostatní, je láska. (Luther) 

 

Z Velké knihy citátů, nakladatelství Knižní expres 2004, vybrala Jana Běťáková 

SMUTNÝ SVATÝ JE VĚRU SMUTNÝ SVATÝ... 

ZAPROTOKOLOVÁNO 
 

Otázka: Den vašeho narození? 
Odpověď: Patnáctého července. 
Otázka: Který rok? 
Odpověď: Každý rok. 

 

Otázka: Jaké bylo vaše vybavení v okamžiku nárazu? 
Odpověď: Tepláky Gucci a Reeboky. 

 

Otázka: Jak starý je váš syn, ten, co s vámi žije? 
Odpověď: Třicet osm nebo třicet pět, teď přesně nevím. 
Otázka: A jak dlouho s vámi žije? 
Odpověď: Čtyřicet pět let. 

 

Otázka: Jaká byla první slova vašeho manžela, když jste se toho rána probudili? 
Odpověď: Řekl: „Kde to jsem, Cathy?“ 
Otázka: A proč vás to rozrušilo? 
Odpověď: Jmenuji se Susan. 
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Otázka: Pane doktore, je to tak, že pokud osoba zemře ve spánku, tak se o své smrti dozví až 
následujícího rána? 
 

Otázka: Ten mladší syn, co je mu jedenadvacet, jak je starý? 
 

Otázka: Byl jste to vy, nebo váš starší bratr, kdo zahynul ve válce? 
 

Otázka: Jak daleko od sebe byla vozidla v okamžiku srážky? 
 

Otázka: A byl jste tam, dokud jste neodešel, je to tak? 
 

Otázka: Kolikrát jste spáchal sebevraždu? 
 

Otázka: Pane Slatery, vy jste jel na poměrně komplikované líbánky. 
Odpověď: Jeli jsme do Evropy, pane. 
Otázka: A svou manželku jste vzal s sebou? 

 

Otázka: Můžete tu osobu popsat? 
Odpověď: Byla střední postavy a měla plnovous. 
Otázka: Byl to muž či žena? 

 

Otázka: Na všechny otázky odpovídejte ústně, ano? Jakou školu jste navštěvovala? 
Odpověď: Ústně. 

 

Otázka: Je tohle tentýž nos, který jste si v dětství zlomil? 
 

Otázka: A co se stalo potom? 
Odpověď: Řekl, že mě musí zabít, protože bych ho mohl identifikovat. 
Otázka: A zabil vás? 

 

Otázka: Máte děti nebo něco podobného? 
 

Otázka: Ukážu vám předmět doličný číslo 3. Poznáváte osobu na fotografii? 
Odpověď: To jsem já. 
Otázka: A byl jste přítomen při fotografování? 

 

Otázka: Ráno, když jste byl vzat pod přísahu – nacházel jste se v soudní budově? 
 

Otázka: Paní Johnsonová, jak skončilo vaše manželství? 
Odpověď: Smrtí. 
Otázka: A zemřela jste vy, nebo váš manžel? 

 

Otázka: Takže do vašeho návratu jste byl pryč? 
 

Otázka: Tak vy nevíte, co to bylo, a nevíte, jak to vypadalo. Mohl byste to popsat? 
 

Zaslala Helena Chvalová 
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PRAVIDLA DIETY 
 

Pravidlo 1: Jestliže něco jíš a nikdo Tě nevidí, neobsahuje to kalorie. 
Pravidlo 2: Jestliže zapíjíš čokoládu dietní Coca Colou, kalorie jsou tímto dietním nápojem zrušeny. 
Pravidlo 3: Jestliže jíš ještě s někým, kalorie se nepočítají, pokud ostatní snědí více než Ty. 
Pravidlo 4: Jestliže pomůžeš ztloustnout všem v okolí, budeš sám vypadat štíhlejší. 
Pravidlo 5: Jídlo pojídané v biografu, jako popcorn, Italská směs, polárka a podobně, neobsahuje 

kalorie, protože je součástí zábavy, nikoli stravování. 
Pravidlo 6: Zlámané vánoční cukroví neobsahuje kalorie, ty vytekly tím zlomem. 
Pravidlo 7: Jídlo požité pro zdravotní účely, jako kakao, brandy, topinky nebo tvarohový dort, neob-

sahuje kalorie. 
Pravidlo 8: Věci slíznuté ze lžíce či nože neobsahují kalorie, pokud jste v procesu vaření. 
Pravidlo 9: Jídlo stejné barvy má i stejný obsah kalorií, např. špenát a pistáciová zmrzlina nebo hou-

by a čokoláda. Poznámka: hnědá čokoláda má univerzální barvu a může být použita k náhradě 
jakékoliv  barvy jídla. 

Pravidlo 10 a poslední: Obezita je nemoc – proto je třeba pořádně se najíst, aby s ni mohlo tělo bojovat. 
Z e-mailové schránky Kateřiny Pulkrábkové 

RECEPTY NA KVĚTEN 

Teda dnes se toho sešlo opravdu více - a já nemám to srdce Vás byť 
jen o jeden recept připravit. Tak třeba 

 

FEŠÁK MAX (NEBOLI PROŠÍVANÁ DEKA) 
Budeme potřebovat: 2 hrnky hladké mouky, 1 prášek do pečiva, ½ hrnku oleje, 2 vejce,  

2 lžíce kakaa, 1 hrnek cukru, 1 hrnek mléka. 
Postup: Vše dáme do mísy a vymícháme do hladka. Vylijeme na vymazaný a vysypaný 

plech. V misce utřeme jeden tvaroh s mlékem a cukrem (řídký jako pribináček) a lžičkou kla-
deme na syrové těsto – různě daleko od sebe. Dáme péci na ½ hodiny do předehřáté trouby. 

recept zaslala Hana Pospíšilová z Litomyšle 
A co třeba taková 

SÝROVÁ OMELETA S VLOČKAMI 
Potřebujeme: 2 vrchovaté lžíce vloček, 6 lžic mléka, 2 vejce, strouhaný sýr – asi 2 lžíce. 
Všechno kromě sýra rozšleháme a nalijeme na vymaštěnou pánev. Pečeme nejprve pod 

pokličkou na mírné teplotě, omeleta vyběhne, pak ji obrátíme. Před podáváním posypeme 
strouhaným sýrem, případně pažitkou. 

 

BUCHTA Z CUKETY 
Potřebujeme: 3 vejce, 25 dkg cukru, 35 dkg polohrubé mouky, 40 dkg cukety, 1 sklenku 

oleje, 1 prášek do pečiva, 1 vanilkový cukr. 
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DOMEČKY Z KRABIČEK 
Budeme potřebovat: krabičky od sýrů, čaje, sirek, barevné papíry, le-

pidlo Herkules nebo bílou lepicí pastu, tvrdou čtvrtku. 
Postup: Vezmeme např. krabičku od čaje, změříme si její kratší boční 

stěnu, kterou obkreslíme na tvrdou čtvrtku a k tomuto obdélníku přirýsuje-
me štít. Štít přilepíme z jedné i druhé strany krabičky. Krabičku můžeme polepit barevným 
papírem, na příslušná místa namalovat dveře a okna. Nakonec přilepíme střechu. Je dobré ji 
předem polepit červeným barevným papírem nebo vybarvit. Domeček můžeme přilepit na 
čtvrtku a udělat mu zahrádku, plot, stromy apod. 

 

SÁZENÍ ROSTLIN 
Je jaro a děti jsou rády, když mají svoji kytku. Nejlépe se hodí rostlina odolná, například 

voděnka, kaktus apod. Pomozte ji dítěti zasadit a poradit, jak se o ni starat. Dobrá je i zkuše-
nost, že když se nepostará, nezalije nebo moc přelévá, květina může uschnout nebo hnít, a to 
už se nedá spravit. 

Hezké vyrábění přeje Petra Ryantová 

Vejce rozšleháme s cukrem, přidáme nastrouhanou cuketu a vanilkový cukr. Odděleně 
nasypeme mouku a do ní prosijeme prášek do pečiva. Smícháme dohromady a přidáme olej. 
Pečeme v tukem vymazané formě. Po vystydnutí ozdobíme čokoládovou polevou. 

 

LÍVANCE Z KYSELÉHO MLÉKA 
Potřebujeme: 250 ml kyselého mléka, 10 dkg polohrubé mouky, 2 vejce, ½ prášku do peči-

va, 6 dkg cukru. 
Do mléka rozklepneme 2 žloutky, přidáme mouku s práškem do pečiva a nakonec sníh  

z ušlehaných bílků. Lívance podáváme s povidly a se šlehačkou. 
 

DORT SACHER S JABLKY 
Potřebujeme: 60 dkg nastrouhaných jablek, 40 dkg polohrubé mouky, 30 dkg cukru, 15 dkg 

rozpuštěné Hery, 2 vejce, 2 kypřící prášky do pečiva, 2 polévkové lžíce kakaa, 1 vanilkový 
cukr. 

Jablka smícháme s cukrem a vejci, v jiné nádobě smícháme mouku s prášky do pečiva  
a s tukem. Vše smícháme dohromady, přidáme kakao a vanilkový cukr.Těsto nalijeme do dor-
tové formy a pečeme asi 35 minut. Po vychladnutí dort rozřízneme a pomažeme marmeládou. 
Navrch zdobíme šlehačkou. 

Z receptáře Barbory Široké (z Českých Budějovic) 
 

Již největší Čech všech dob Jára Cimrman říkal, že „v Českých Budějovicích by chtěl bydlet každý...“  
I když – jak tak na to koukám – v Litomyšli musí být taky krásně… Sazeč. 

VYRÁBÍME S DĚTMI 
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SLOVNÍČEK... 

Nastal květen. V našich končinách je to již tradičně měsíc mariánské 
úcty (alespoň u katolíků). Bratři evangelíci a sestry evangeličky mi jistě 
prominou, že zabrousím i na toto téma, které zdánlivě otvírá mezi katolíky 
a protestanty hlubokou, nepřekročitelnou propast. 

 

MARIÁNSKÁ ÚCTA 
– výraz zbožňovaný, odmítaný, vysmívaný, adorovaný … co je to úcta? 
Cti otce svého a matku svou – tak začíná jedno z deseti přikázání, které se vryly pod kůži 

celé bílé civilizaci. Čínská kultura považuje úctu k starším za základ celé společnosti. U nás 
s tím souvisí slovo „čest“ – až k poněkud posměšnému rčení „komu čest, tomu čest“ (rozuměj: 
s ostatními se párat nebudeme). Zdá se tedy, že úcta je vztah respektu, slušnosti, pokory, jakési 
podřízenosti, ne ani ve smyslu poslušnosti, jako spíše zvýšeného ohledu. Nesnadno se to popi-
suje, neboť žádný jiný výraz nevyjadřuje přesně, o co jde – úcta je prostě tím vztahem, kterým 
dávám najevo, že ten či onen je pro mne důležitý už tím, že je, že si ho vážím, že mu dávám 
přednost, že na něho beru ohled. 

Tento vztah není pro dnešní společnost typický – ve světě, kde se za jediné povšimnutí-
hodné osobnosti považují „celebrity“ vyrobené agenturami za účelem zvýšení prodejnosti 
bulvárních novin a časopisů, se (jistě právem, neboť mít více sexuálních skandálů, rychlejší 
motorku či vyzývavější dekolt není nic, čeho by si bylo možno vážit) slovo „úcta“ příliš nevy-
skytuje. I bulvár zde docela přesně rozlišuje a slovo „úcta“ si ponechává je pro osobnosti sku-
tečné – a o těch raději moc nepíše. 

Nám se zde však podtrhl jeden význam slova úcta – ctít si někoho znamená, že si ho mohu 
vážit. Znamená to, že ten ctěný či uctívaný (to není úplně totéž) člověk konal a vykonal něco, 
co stálo za to, co má význam nejen pro něho či pro jeho bankovní konto, ale i pro nás ostatní,  
a to i když si to nekoupíme. 

A tak si ctíme významné učence, vědce či umělce (mnohdy až po smrti, protože až tehdy 
se ukáže, co všechno vlastně pro svět udělali), někdy i významné politiky a státníky, ale také 
vlastní rodiče (udělali pro nás víc než kdokoli jiný, totiž přivedli nás na svět) či duchovní 
(alespoň ty, kteří nám skutečně zprostředkovali Kristovo Poselství o životě v lásce, o tom, že 
Bůh si nás zamiloval). Ctil jsem si i matku mé tchyně (a dosud si ji ctím, i když je již nějaký ten 
rok po smrti) a mnoho dalších… 

A některým z těchto „ctěných“ osobností stavíme i sochy či alespoň busty, věšíme si doma 
na zeď jejich fotografie (a ve výroční den jejich úmrtí jim k sochám klademe věnce a doma u 
fotografií třeba zapálíme svíčku a s vděčností myslíme na ně). Ale nevím o tom, že by se dvě 
sousedící vesnice hádaly o to, který Masaryk je lepší, ten, co má sochu v Horních Kotěhůlkách 
nebo ten v Dolních Kotěhůlkách… 

Jestliže si ctím matku své vlastní tchyně, kdo by se divil, budu-li si ctít i matku svého Pána 
a Spasitele – zde se, myslím, shodneme i s bratry nekatolíky. A budu-li tomu říkat „mariánská 
úcta“, snad mne nebudou kamenovat. Ale budu vždy chápat (a sdílet) jejich podiv nad spory  
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o to, zda je lepší Panenka Maria Svatohorská nebo Zelenohorská. Protože Maria nic takového 
nevyžadovala – byla jen „služebnicí Pánovou“, která souhlasila, aby se jí „stalo podle jeho 
vůle“. Takovou odvážnou dívku (znala bibli příliš dobře, než aby netušila, že to nebude pro-
cházka růžovým sadem) si ctít mohu – a budu. A možná položím k její soše květinu nebo u ní 
zapálím svíci (jako na hrob své tchyně) a vyjádřím jí svou úctu a obdiv (jako vyjadřuji své 
tchyni – i své matce a řadě dalších). Květen je k tomu jako stvořený. 

Vladimír Koronthály 

MANŽELSKÁ SETKÁNÍ 

JARNÍ OBNOVA MANŽELSKÝCH SETKÁNÍ  
(8. – 10. DUBNA 2005) 

Už tradičně na jaře, už tradičně v Seči, už tradičně za vanutí větru a přívalu deště se sešlo 
70 statečných párů + 3 sólisti, aby se podívali na sebe, tentokrát z pohledu modlitby. Podnět  
k prvnímu dopolednímu zamyšlení nám dal P. Petr Glogar přednáškou „Modlitba jako po-
svátný prostor všedního dne“. 

 V tomto nezvyklém pojetí bylo ukázáno formování modlitby života a života modlitbou. 
Odpolední přednáška Jiřího Černého (psychoterapeuta) doplňovala formaci o možnostech 
člověka jako jedince, čím ho Bůh vybavil do světa a jak s mohutnostmi vědomí a nevědomí 
zacházet. Třetí „nepřednáška“ nám ukázala, jak to chodí v praxi v rodině Koronthályů. 

Jinak setkání mělo zavedený pořádek: v pátek večer obnovu zahájili manželé Horští z Brna 
modlitbou, v sobotu byla mše svatá s nedělní platností a v neděli v poledne na závěr přeříkali 
manželé Horští vtipnou básnickou rekapitulaci 
celé obnovy.  

Celá obnova měla srdečný ráz, protože jí 
veleli Zdeňka a Ludvík Hegrlíkovi a Hana Pišto-
rová. Muziku zajišťovali členové rodiny Koron-
thályů a Jana Svobodová. Do závěrečných titul-
ků by bylo třeba uvést celé to velké shromáždění 
lidu, které dohromady tvoří živou rodinu,  
s kterou se vždycky těžce loučíme. S naším 
přednášejícím P. Petrem Glogarem jsme se sice 
rozloučili už v sobotu večer, ale v neděli před 
polednem se ještě ozval u Itálie SMS zprávou: 
„Už jsem mezi Veronou a Milánem“ – jel totiž 
na kapitulu karmelitánů. My dva (Eva a Jiří 
Petrusovi) jsme se domů šťastně vrátili díky 
Míše a Pepínovi Antůškovým. Vzali jsme to přes 
zámek Žleby, takže to všechno skončilo skoro 
jako v pohádce… 

 Jiří Petrus  
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ZE SEKRETARIÁTU 
 

Dne 18. dubna 2005 proběhla Valná schůze našeho sdružení. 
♦ Byly předneseny tyto zprávy: Zpráva o činnosti sdružení, Zpráva  

o hospodaření, Revizní zpráva. 
♦ Slib činného člena složili Hynek Krátký a Ivana Nováková. 
♦ Před rokem jsme zavedli nový systém předsednictví. Jsou dva 

místopředsedové (jeden, který byl v minulém roce předsedou  
a druhý, který bude předsedou) a jeden předseda – tento systém byl prodloužen ještě  
o jeden rok. Vojtěch Novák byl zvolen ještě na jeden rok předsedou.  

♦ Do výboru byli zvoleni tito kandidáti – Markéta Doležalová, Josef Cimpa, Martina Hoško-
vá, Hynek Krátký, Jan Kubín, Jiří Ludvík, Vojtěch Novák, Marie Polová, Vladislav Pišto-
ra, Marie Těthalová, Pavel Těthal. 

♦ Do revizní komise byli zvoleni Karel Novotný a Václav Kubánek. 
♦ Delegáty na VS YMCA v ČR byli zvoleni Vojtěch Novák, Eva Šiprová, Marie Polová, Marti-

na Hošková, Jan Kubín, Petra Ryantová, Markéta Doležalová. 
♦ Zástupci na ÚV YMCA v ČR – Eva Šiprová, Markéta Doležalová. 
♦ V diskusi Hynek Krátký upozornil na analýzu jednotlivých návrhů politických stran 

na změnu důchodového systému na internetu Ekonom.iHNed.cz – viz jeho článek 
v tomto čísle Zpravodaje. Výbor se sejde 23. května 2005 v 18.00 hodin a po něm 
v 19.00 hodin bude diskusní setkání na toto téma v Klubu mluvme spolu, palác  
YMCA, 2. patro, č. dv. 239. Všichni jste srdečně zváni.  

Termíny výborů – POZOR, ZMĚNA: termín výboru 23. 5. 18.00 hod. (po výboru v 19.00 
hod. diskuse na téma Návrhy důchodové reformy), 20. 6. 

16.5. VÝBOR NEBUDE! 
zapsala Petra Ryantová 

 

ZPRÁVA PŘEDSEDY YMCA – ŽIVÁ RODINA O ČINNOSTI ZA ROK 2004 
Živá rodina završuje čtrnáctý rok své existence a činnosti. Ke konci roku 2004 sdružovala 

okolo 400 rodin, celkem 2513 lidí.  
I v letošním roce se s tradičně velkým úspěchem uskutečnila Manželská setkání v Čáslavi  

a rodinné tábory na Pavlátově louce. Stejně tak tábory na Vlčici a Kochánov. Pro zvýšený zá-
jem jsme pořádali dva tábory dětí z Neratovic a okolí. 

Velké díky patří Vladovi Koronthálymu za vytrvalou práci na Zpravodaji, který je opravdo-
vým spojovacím článkem Živé rodiny a pro mnoho členů téměř jediným kontaktem s ostatními. 

Úspěšně proběhla soutěž a výstava „List z naší rodinné kroniky“. 
Scházeli se volejbalisté, uskutečnilo se několik sportovních sobot s poněkud proměnlivou 

účastí. Úspěšně pokračuje cvičení pro ženy, uvažujeme dokonce o rozšíření. Dále proběhlo 
několik malování na hedvábí, v sekretariátu je možnost půjčení si knih, proběhl vodácký víkend 
tatínků a dětí, týden v Taizé, již tradičně Společenský hudební večer. Naše další aktivity: výle-
ty, pobyty pro rodiny, scházení rodin Poděbrady, duchovní a víkendové manželské obnovy. 

Činnosti, které jsme letos ukončili: potravinová banka, půjčovna lyží. Aktivita Eurochidren 
postupně utichá, důvodem je zejména potěšující fakt, že jsme již považováni za rozvinutou 
zemi, která nemusí být příjemcem takovéto pomoci. 

ZE ŽIVOTA ŽIVÉ RODINY 
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Boj o prosazení zájmů rodin na politickém poli, dlouhá léta vedený kromě nás jen hrstkou 
nadšenců, získává na Evropské i domácí politické scéně přece jen více podpory. Díky neutucha-
jícímu úsilí zejména Jirky Ludvíka se Živá rodina postupně zapojuje do vznikajících rozsáhlej-
ších prorodinných struktur a rozvíjí kontakty s politiky a představiteli státu. 

V posledních letech bohužel značnou část energie výboru vyčerpává vyjasňování vztahů  
a pozic uvnitř YMCA v ČR. V poslední době se zdá, že situace se poněkud zklidňuje a snad ku 
prospěchu všech kolektivních členů zavládne přátelštější a dělnější atmosféra. Velký dík za 
aktivitu na tomto stresujícím poli patří zvláště Evě Šiprové a Markétě Doležalové. 

Je celkem jisté, že stávající způsob financování, v podstatě závislý na penězích plynoucích 
z YMCA v ČR, nebude do budoucna dostačující. Je nezbytné se orientovat na získávání grantů 
z jiných zdrojů. Snahu jsme započali žádostí o grant MPSV a registrací dobrovolnické služby na 
MV. Výsledky zatím nejsou známy. 

Do budoucna bychom rádi posílili důraz na oblasti, které se jeví jako úspěšné a žádané. 
Plánujeme zimní turnus tábora rodin, zvažujeme přidání jednoho letního turnusu pro rok 2006. 

Prosazování zájmů rodin na politickém poli zůstává naši prioritou. 
V rubrice nápadů, které čekají na svého realizátora, je slevová karta pro velké rodiny. 
Živá rodina s Božím požehnáním žije! Máme radost ze společenství lidí stejného smýšlení. 

Buďme spolu a modleme se za sebe navzájem, ale i za nové, mladé rodiny, které potřebujeme, 
aby posílily a omladily naše řady.      

Vojtěch Novák – předseda 

NABÍDKA MÍSTA 
YMCA – Živá rodina vyhlašuje výběrové řízení na sekretáře sdružení. Náplň práce zejmé-

na grantová agenda. Bližší informace podá sekretariát (� 224 872 421). Stručný životopis 
posílejte do 15. 6. 2005 k rukám Petry Ryantové na sekretariát. 

PŘEDSTAVUJÍ SE… 
Bydlíme v Rudné kousíček za Prahou směrem na Plzeň 

v domě, který jsme si za vydatné pomoci příbuzenstva  
a dobrých kamarádů sami před pěti lety postavili. 

Letos je to už čtvrt století, co jsme se rozhodli pro 
společnou cestu životem. Postupně se naše řady rozšířily, 
máme čtyři děti. Nejstarší Pavel (24 let) po třech let studia medicíny, přešel na teologickou 
fakultu a od loňského září je v noviciátu bosých karmelitánů ze Slaného. Kristina (22 let) studu-
je třetím rokem stavárnu, Miriam (20 let) je v prváku na VŠCHT a nejmladší Veronika (17 let) 
končí první ročník gymnázia.  

Dominik je stavební inženýr, já momentálně pracuji na našem městském úřadě. 
Členy YMCA-Živá rodina jsme se stali poměrně nedlouho po jejím založení, já jsem celou 

dobu členkou výboru, řadu let jsem s Lídou Böhmovou zajišťovala EUROCHILDREN. 
Jednou jsme se zúčastnili velkého tábora na Pavlátově louce (kde jsme potkali mnoho skvě-

lých rodin), jinak dáváme přednost menším táborům na Vlčici. Pravidelně se 1x týdně scházívá-
me s některými rodiči (v poslední době i některými dětmi) na volejbale, několikrát do roka 
pořádáme pro „volejbalové rodiny“ víkendové akce. 

Mrzí mě, že přes mnohé výzvy se moc nedaří rozšířit řady lidí ochotných se angažovat  
ve výboru – jsou tam téměř pořád stejné tváře.     

Rodina Polova z Rudné u Prahy 
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VOLEJBALOVÝ TURNAJ  
 

V Praze, v tělocvičnách jedné sportovní ZŠ se 2. dubna 2005 uskutečnil volejbalový turnaj. 
Volejbalisté z YMCA – ŽR vyzvali na souboj volejbalové nadšence z YMCA – Jindřichův Hradec. 
Setkalo se celkem 8 družstev. Boj byl nelítostný, nadšení a radost ze hry se nedá ani vypsat. 
Hrálo se o skvělé ceny: 1. cenu – šunkovou kýtu vyhrál Jindřichův Hradec, 2. cenu – koš ovoce si 
také odvezl Jindřichův Hradec, my (starší) jsme si odnesli 3. cenu – krabici koláčů. Hráli také 
volejbalisté – mládež z YMCA ŽR a byli skvělí. Turnaj se stal pro nás výzvou, a tak trénujeme  
a trénujeme a trénujeme. Těšíme se na odvetu. Tentokrát jsme pozváni do Jindřichova Hradce 
už koncem září a plánujeme společná pravidelná každoroční setkání.  

Zdenka Pavlasová 
 

HUDEBNÍ SPOLEČENSKÝ VEČER YMCA – ŽIVÁ RODINA 
 

1. dubna 2005 se opět po roce uskutečnil příjemný večer plný hudby a umění výtvarného  
i kuchařského, umístěný jako v předešlých letech do příjemného rodinného prostředí Sálu 
Zdenky Podhajské. Na své si přišli především milovníci klasické hudby, obdivovatele rytmických 
křesťanských písní potěšila sympatická vlašimská skupina Babylon hrající zhudebněné verše  
V. Renče. V klasické hudbě jste měli možnost slyšet výkony nadějných mladých muzikantů 
Marušky, Františka a Alžběty Bláhů a jejich klavírního doprovazeče Jána Segeče, velmi příjem-
ně zněla i hudba Františka, Kajetána, Magdaleny a Karoliny Holečků, sólo na klavír podpořila 
Martina Hošková. Klavírem potěšila také Bára Čeřovská, krásným zpěvem Jiří Kunčar s klavírním 
doprovodem Blanky Svobodové. Závěr koncertu patřil flétnovému duu Evy Jančíkové a Veroniky 
Ludvíkové a již známému kvartetu ve složení Anežka Holečková, Katka a Maruška Hronkovy  
a Vašek Huml, hrajícímu skladby Anežky Holečkové. Během chutného občerstvení na závěr 
večera bylo možno pokračovat v duševním občerstvování při pohledu na vystavené obrázky 
mladých tvůrců, provedené v různých technikách i stylech. Zdá se, že se tu úspěšně vyvíjí nová 
tradice, za jejíž založení a podporu děkujeme rodině Pavlasů. 

Pro Zpravodaj napsala Veronika Ludvíková 

STALO SE... 

ŽIVÁ RODINA PŘIPRAVUJE 

BAMBIRIÁDA 
Jako každý rok se bude konat Bambiriáda, letos na vrchu Vítkově.  
Bambiriáda je akce, při které se představují organizace, které pracují převážně pro děti. 

Každá organizace se snaží udělat pro děti co nejpestřejší program, takže jednak si děti na této 
akci velmi užijí a jednak to pomůže rodičům orientovat se v nabídce jednotlivých organizací, 
ať jde o různé tábory, kroužky, volný čas atd. Bambiriáda se koná od 26. do 29. května v 9 – 18 
hodin (v neděli do 17 hodin). 

Živá rodina bude mít program v rámci stanu YMCA v sobotu 28. května od 12.00 do 18.00 
hod. Hledáme dobrovolníky, kteří by nám s programem pomohli. Je možné vzít s sebou i trochu 
větší děti, pro které je na místě připraven pestrý program. Ostatní jsou také srdečně zváni.  

Na všechny se těší Petra Ryantová 
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TÝDEN V TAIZÉ  
pro mládež ve věku 17 – 30 let. 

Cena: cesta 2 800 Kč (předběžná cena), pobyt 20 €. 
Odjezd v sobotu 3. července, návrat v pondělí 11. července. 
Program týdne, jak probíhají jednotlivé skupiny i všechny ostatní informace najdete na 

www.taize.fr, české stránky. 
Přihlásit se můžete do 20. 6. u Martiny Hoškové, � 603 568 222. 

TERMÍNOVNÍK 2005 
 

 

termín akce kontakt 

úterý 11.00 – 12.00 
čtvrtek 11.30 – 12.30 

cvičení pro ženy Z. Pavlasová � 257 313 819 

23.5.2005 18.00 výbor YMCA – Živá rodina sekretariát � 224 872 421 

23.5.2005 19.00 seminář k důchodové reformě sekretariát � 224 872 421 

28.5.2005 odpoledne Bambiriáda sekretariát � 224 872 421 

15.6.2005 přihlášky uchazečů na místo sekretáře sekretariát � 224 872 421 

20.6.2005 výbor YMCA – Živá rodina sekretariát � 224 872 421 

3. - 11.7.2005 týden v Taizé M. Hošková � 603 568 222 

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 

NABÍDKA I PRO VÁS... 

POZVÁNKA NA KONCERT 
Zveme Vás na mimořádný koncert do útulného malého kostela sv. Tomáše (Praha 1 – Malá 

Strana) 5. června v 16 hodin, kde vystoupí komorní soubor ARS INSTRUMENTALIS PRAGENSIS, vítěz 
mezinárodní soutěže v japonské Osace.  

Program:  
Johann Sebastian Bach: Toccata a fuga d moll BWV 565 
Georg Filip Telemann: Trio e moll pro 2 hoboje, fagot a basso continuo 
 Affetuoso, Allegro, dolce, Vivace 
Carl Philipp Emanuel Bach: Triosonate a moll, Wv 148,  
 pro 2 hoboje, fagot a basso continuo 
 Allegretto, Adagio, Allegro assai 
Jan Dismas Zelenka: Triová sonáta III. B dur pro 2 hoboje, fagot a basso continuo 
 Adagio, Allegro, Largo, Allegro 
Vstupenky v ceně 200,- Kč je možné vyzvednout v sekretariátu YMCA Živá rodina,  

Na Poříčí 12, nebo objednat na � 777 034 517 u paní Branislavové v Komořanech. 
Jana Běťáková 
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DŮM SETKÁNÍ ALBEŘICE 
Dolní Albeřice 1, 542 26 Horní Maršov  

http://www.alberice.setkani.org 
Objekt se nachází ve východní části Krkonoš asi 3,5 km severovýchodně 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 
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 

ZE ŽIVOTA YMCA OPEN 
WALES 

O nabídce jet na týden do Walesu jste možná četli minulý měsíc ve Zpra-
vodaji. Nakonec se nás sešlo osm (4 kluci a 4 děvčata) a prožili jsme spolu 
krásný týden. Mně byl nakonec svěřen nelehký úkol podělit se s vámi o naše 
společné zážitky. 

Ve Walesu jsme pobývali od 1. do 10. dubna, oficiálně se jednalo o dětský tábor a nákla-
dy činily pouze půlku letenky do Cardiffu, strava a ubytování zajištěné. Nabídka, která se 
neodmítá. Většina lidí se potkala poprvé až na letišti a na seznamování jsme měli spoustu 
času díky letecké společnosti BMI Baby, která nás dostala do vzduchu se dvouhodinovým 
zpožděním a nezklamala ani na zpáteční cestě. V Cardiffu na nás obětavě čekala Vlaďka 
s Dinah, rozvezli nás do hostitelských rodin (bydlelo se po dvou), přivítali jsme se 
s rozespalými Velšany a kolem třetí ráno konečně zalehli do peřin. 

O celou naší skupinu – tzv. Czech team se celý týden perfektně starala Vlaďka, manželka 
pastora pro mládež. Až po příjezdu jsme zjistili, co nás vlastně čeká, včetně úplně nabitého 
programu, takže vůbec nevznikla otázka, co s volným časem, protože žádný nebyl. Jejich 
tábor znamenal něco úplně jiného než u nás… jednalo se vždy o program dvě hodiny dopo-
ledne od úterý do pátku. Naším úkolem bylo pomoci se stavbou kulis – téma týdne bylo King 
Pirate and the Biscuits Boys na Havaji – mít vždy připravené věci na vyrábění různých před-
mětů a hlavně si to užít. Celé dvě hodiny byly naplánované na minuty a za tu dobu se muselo 
stihnout divadlo (ve kterém si Jenda Fér zahrál jednoho z pirátů), video, občerstvení, soutě-
že, vyrábění, zpěv, hrátky s opicí a gunge (obarvená směs vyrobená z kukuřičné mouky, kte-
rá se vybranému nešťastníkovi vylije na hlavu… Dáša a Karel mohou vyprávět). 

Pokud jsme zrovna nebyli v Thorhill Church Centre, navštěvovali jsme okolí a centrum 
Cardiffu. Po večerech jsme hráli bowling, koukali na video nebo navštívili muzikál o velšském 
duchovním obrození. Spoustu času nám zabralo i jídlo. První dva dny to vypadalo, že se Vel-
šané rozhodli napravit reputaci anglické kuchyně (pozor: slovo „anglický“ ve Walesu moc 
nepoužívejte, nemají to rádi) a rozhodně se jim to podařilo. 

Doufám, že teď nebudu mluvit pouze za sebe, pokud řeknu, že hlavním symbolem celého 
týdne se pro nás staly písničky… ano, naprosto ojedinělé svým textem, hudbou a především 
tanečním doprovodem. Dokonce i Karel, který o sobě prohlásil, že je hudební snob, si je 
třetí den nemohl vynachválit. (Ještě po týdnu s jejich melodií uléhám i vstávám, částečně 
díky mým rodičům a sourozencům, kterým jsem nahrávku neopatrně pustila, následně muse-
la i zatančit a teď jsem ráda, že můžu bydlet na koleji). 
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Všichni jsme byli překvapeni, jak bylo vše perfektně zorganizováno, všichni spolupracovali, 
zapojila se i místní mládež (možná přijedou letos na vodu) a hlavně celkovým přístupem a cho-
váním všech lidí se kterými jsme se setkali. V naši skupině jsme se sešli z různých církví a neu-
bránili jsme se srovnávání, jak takové akce s dětmi probíhají v našich poměrech. Shodli jsme 
se, že něco takového je u nás spíše vzácností, hlavně co se týče spolupráce a zapojení věřících 
do dění ve farnosti. 

Strávili jsme v Cardiffu devět dní. Všichni jsme odjížděli nadšení, nikomu se moc nechtělo 
zpátky a jenom doufáme, že nás na příští tábor zase pozvou. Za to, že jsme mohli být „při 
tom“, patří velký dík Janě Běťákové, sponzorovi, Vlaďce a v neposlední řadě hostitelským rodi-
nám, které byly všechny „ty nejlepší“. 

 

Tento příspěvek zaslala Jana Běťáková. Podle různých náznaků v textu však soudím, že 
není jeho autorkou, takže tvůrkyně článku zůstává zatím pro nás anonymní. Škoda – mně se to 
velmi líbí. Třeba pošle časem další příspěvek (rádi otiskneme) a podepíše ho… (pozn. sazeče) 

YMCA – OPEN NABÍZÍ 
PRÁZDNINY NA KÁNOÍCH NA OTAVĚ 2005 

YMCA OPEN ve spolupráci s V – klubem Modřany Vás zve k jubilejnímu 10. ročníku sjezdu 
českých řek na kánoích. V letošním roce pořádáme Prázdniny na kánoích na Otavě 2005. 

Program zájezdu: 
– splutí Otavy ze Sušice do Vráže u Písku (75 km). Během cesty proběhne základní vodácký 

výcvik pro začátečníky. Program dále počítá s návštěvou hradu Rábí, Žižkova bojiště u Sudomě-
ře a dalších pamětihodností, s volejbalem, fotbalem a večerními táboráky. 

Tyto dva zájezdy jsou určené mládež starší 18 let. Plné obsazení kurzu je 22 osob. 
II. termín:   16. – 23. července (mládež od 18 let), 
IV. termín:   6. – 13. srpna (mládež od 18 let) 
Cena: člen YMCA 1000,- Kč, ostatní 1200,- Kč (tuto cenu můžeme udržet za laskavé pod-

pory sponzorů). 
Přihlášky a bližší informace: YMCA OPEN - sekretariát ���� 241 760 985  

Jana Běťáková 

POBYT PRO OSAMĚLÉ MATKY S DĚTMI V OLOMOUCI  
 

Charakteristika: Pobyt je určen pro všechny matky, které z různých důvodů (neprovdání se, 
rozvodu, ovdovění apod.) vychovávají své děti samy, může přijet i sama maminka, jejíž děti 
jsou dospělé, nebo v uvedeném termínu mají jiné aktivity. 
Program: Setkání je rozdělené do dvou částí: naučné a rekreační. Dopolední část zahrnuje 
přednášky psychologa, dětského psychologa, psychiatra, kněze a předpokládá se na ní účast 
přihlášených maminek. V průběhu přednášek je zajištěna péče a program pro děti. Během dne 
je možnost k osobním rozhovorům s přítomnými odborníky nebo knězem, který je přítomen  
po celou dobu setkání. Každý den je příležitost zúčastnit se mše sv. a společných modliteb. 
Rekreační část setkání je v odpoledních hodinách a lze ji trávit buď individuálně, nebo je mož-
nost zapojit se do společně připravovaného programu pro celou rodinu. Součástí pobytu je  
i nabídka jednodenního výletu. Každá účastnice si může vytvořit originální hedvábný šátek, 
obrázek technikou decoupage nebo Windowcolor, nebo svíčku z voskových plátů, vyzkoušet si 
drátování a jiné zajímavé techniky. Olomouc je známá historickými památkami (např. orloj, 
morový sloup, historické centrum s mnoha kostely), krásnými parky s rozáriem, navštívit lze  
i bazén, nedaleké poutní místo Svatý Kopeček, krásné ZOO. Ubytování je zajištěno v budově 
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kněžského semináře v historickém centru města a bude spojeno s prohlídkou míst, do kterých 
se běžný návštěvník města nepodívá. 
Ceny:  
dospělá osoba a děti od 10 let 1.950,- Kč plná penze, ubytování, program přednášek, 
  konzultace, výtvarné činnosti, jednodenní výlet aj. 
dítě 3–10 let 1.650,- Kč plná penze, ubytování, program her aj.  
Termín:  2. - 9. července 2005   

 

Pokud máte o pobyt zájem, napište si o bližší informace a přihlášku přímo na adresu:  
Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 2, 772 00 Olomouc, ���� 585 500 250-3, e-mail: 
reznickm@arcibol.cz 

KŘESŤANSKÁ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA 
Do poradny přišla maminka s jedenáctiletým synem. Poslala je paní 

učitelka, protože má špatný prospěch v češtině. Maminka v úvodním roz-
hovoru situaci vystihla lapidárně: „On je lajdák! A ty diktáty, nemůže si 
dát záležet! A jak drápe! Ale on se hlavou živit nebude, on to má po 
mně ...“ Do pracovny se mi vplížil nesmělý chlapec. Chvíli jsme si povída-
li, pak jsem ho požádala, aby mi nakreslil obrázek. Ochotně se do toho 
pustil. Kreslil, gumoval, zase kreslil. Čas běžel, po půl hodině jsem začala být netrpělivá, pro-
tože můj čas je taky vymezen. Po tři čtvrtě hodině mi odevzdal pěkný, pečlivě vypracovaný 
obrázek. Váhala jsem, jestli jsem si nespletla dítě nebo maminku. Kam se poděl ten lajdák,  
o kterém mluvila? Během dalšího vyšetření došlo i na diktáty, písmo a další školní problémy. 
Ukázalo se, že chlapec není lajdák, ale naopak je tak pečlivý, že čas vymezený během diktátů 
nemůže jeho pečlivosti a pomalému pracovnímu tempu ani zdaleka stačit. Snaží se to tedy 
stihnout za cenu mizerné úpravy a množství chyb. A také se dostává do stresu, který ho ochro-
muje. Všimla jsem si nehezky okousaných nehtů – to prý vždycky, když se má psát diktát. Celá 
situace byla ještě komplikovaná tím, že chlapec měl specifickou poruchou učení, o které sice 
maminka věděla ale brala ji jako fakt (no, to má po mně) a víc se jí nezabývala: „Ten vzácný 
čas, kdy můžu být společně s dětmi, si nechci kazit tím, abych je přemlouvala a nutila do něja-
kého cvičení. Raději spolu děláme něco příjemného pro obě strany,“ prohlásila. Chlapec byl 
celkem chytrý, ale jeho porucha a pomalé pracovní tempo mu vytvářelo vysloveně nevýhodné 
podmínky pro to, aby mohl být ve škole úspěšný. Maminka nebyla příliš náročná. Měla ho bez-
pochyby ráda. Nevšimla si přitom, že její syn, stejně jako většina z nás, se potřebuje cítit 
úspěšný a je rád, když se mu něco podaří. Jenom k tomu potřebuje trochu pomoci. 

V trochu jiné situaci byla maminka, která přišla s dítětem ve druhé třídě a stěžovala si, že 
Péťa zapomíná na svoje povinnosti, nesoustředí se, pořád by si jenom hrál. Úkol si mnohdy 
nenapíše, ale pak se pozdě večer nebo až ráno usilovně rozpláče a nechce bez něj jít do školy. 
Zatím má jedničky, ale mamince to očividně dělalo velké starosti. Chlapeček byl činorodý, 
povídavý, a také dobře nadaný. Žádná zvláštní nápadnost se při vyšetření neukázala. Měl 
spoustu kroužků a mimoškolních aktivit. Do školy ale chodil nerad. A proč? Měl strach, že do-
stane dvojku. „Kdybych totiž dostal dvojku, nemohl bych být inženýrem, jako je tatínek.“ 
prohlásil smrtelně vážně. Maminku jsem ujistila, že má krásné zdravé a úplně normální dítě, 
což neznamená, že musí být naprosto dokonalé. Stálé očekávání bezvadného výkonu vytváří 
nároky, kterým se jen těžko dá dostát. Strach z neúspěchu hrozil ochromit přirozenou aktivitu 
a zvídavost. A protože přišli včas a maminka reagovala se zájmem a ochotou brát doporučení 
vážně, mám naději, že se podařilo uchránit rodiče i dítě před zbytečným trápením. 

Dva příklady z praxe ukazují, že naše rodičovské postoje mnohdy nemusí být samy o sobě 
špatné, ale v určitém kontextu se tak úplně nehodí. Často přes veškerou dobrou vůli a snahu 
narážíme na nejrůznější problémy. Mnohé naše starosti a nejistoty se rozplynou, když od nich 
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získáme větší odstup a probereme je s někým důvěryhodným. Mnohé se po konzultaci ukážou 
jako řešitelné, jenom jsme až dosud nevěděli, jak na to. A samozřejmě jsou i takové, které se 
řeší obtížně a koneckonců nezbývá, než je statečně nést. I v těchto případech ale pomůže, 
když nám někdo dodá trochu síly a podpory. 

 

Těm, kteří prožívají nějaké nejistoty nebo problémy v oblasti rodinné výchovy nebo školní-
ho vzdělávání svých dětí a kteří současně považují za důležité křesťanské výchovné zásady, 
poskytuje už 10 let služby Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna (KPPP). 

Byla zřízena Arcibiskupstvím pražským v roce 1994 a od 1. 1. 1995 je zařazena do sítě škol  
a školských zařízení MŠMT. Rozsahem služeb i pravomocemi je rovnocenná se státními pedago-
gicko-psychologickými poradnami. Primárně byla zřízena pro potřeby církevních škol v Praze  
a Středočeském kraji, dnes ale jejích služeb využívá i řada státních škol. Rádi bychom upozor-
nili na její služby i ty rodiny, které neposílají děti do církevních škol, protože klientem se mů-
že stát jakékoliv dítě či dospívající z celé ČR, pokud jeho zákonný zástupce o to požádá. 

Specifické poslání KPPP spočívá v přímém zapojení křesťanských výchovných zásad do po-
radenské praxe. Křesťanští rodiče dost často vnímají výchovné otázky v souvislosti se svým 
náboženským přesvědčením. V KPPP otevírají toto téma snadněji, protože vědí, že se setkávají 
s odborníky, kteří jim rozumí. Na druhé straně pracovníci poradny nezjišťují náboženskou  
orientaci rodičů a pokud oni sami toto téma neotevřou, pracovníci sami o něm nemluví. Prefe-
rujeme osobní atmosféru a přátelské setkání odborníka a rodiče nad problémem dítěte proti 
klinickému nebo úřednímu prostředí. Téměř rodinná atmosféra je charakteristickým znakem  
i snahou pracovníků poradny. 

Mezi standardní služby, které KPPP nabízí, patří pomoc při výchovných potížích v rodině  
i ve škole všech stupňů, posuzování školní zralosti předškolních dětí, řešení výukových potíží  
u školních dětí, diagnostika specifických poruch učení a chování, doporučení k integraci dětí se 
speciálními vzdělávacími potřebami do běžných tříd nebo zařazení do speciálních tříd a škol, 
pomoc při rozhodování o profesní orientaci, pomoc v osobních problémech mládeže. Standard-
ní služby poradna poskytuje bezplatně. 

Mimo to KPPP nabízí i speciální kurzy pro děti a rodiče: 
Kurz Sebeovládání a nácvik pozornosti, který je určen pro žáky 4. a 5. tříd, kteří mají potíže 

se soustředěním, sebeovládáním, neklidem, s hledáním kamarádů. Kurz momentálně probíhá. 
Kurz Nebojte se psaní (náprava grafomotorických obtíží) je určen pro předškolní děti a pro 

žáky 2. a 3. tříd, které mají potíže se psaním, mají nepěkný rukopis, těžkopádnou ruku, nechuť  
k psaní a kreslení, velmi pomalé písmo. Kurz momentálně probíhá. 

Kurz Jak se stát sám sebou (komunikace a sociální dovednosti) je určen pro žáky 6. – 8. tříd, 
kteří mají potíže s dospělými (rodiči, učiteli) a mezi sebou vzájemně, kteří chtějí být v pohodě, 
chtějí se umět prosadit, chtějí vědět, proč mají vztek nebo proč pláčou, chtějí se dozvědět něco  
o sobě a ostatních, chtějí si najít kamarády a nejde jim to. Kurz bude zahájen v případě dostatečné-
ho počtu zájemců. 

Pro rodiče nabízíme kurz Jak dobře prožít dětství a dospívání svých dětí. Je určen rodičům, 
kteří chtějí lépe porozumět svému dítěti, kteří cítí, že se jim děti vzdalují, do svých dětí málo vidí, 
se svými dětmi obtížně komunikují, mají pocit, že to dospívání nepřežijí, chtějí být aktivní a něco 
pro sebe a své děti udělat. Kurz bude zahájen v případě dostatečného počtu zájemců. 

Aktuálně nabízíme: „přijímací zkoušky nanečisto“ pro žáky 8. tříd ZŠ. Jedná se o soubor 
testů, které mohou poskytnout informaci o studijních předpokladech dětí i porovnání aktuál-
ních znalostí z češtiny a matematiky s výkonem vrstevníků. „Zkoušky“ se budou konat 19. květ-
na 2005 od 8 hodin v prostorách KPPP na adrese Praha 8, Pernerova 8. Zájemci se můžou při-
hlásit na � 222 322 624. Za tuto službu vybíráme manipulační poplatek 100 Kč. 

Kontakt: Marie Mesanyová, Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna, Pernerova 8, 
186 00 Praha 8, � 222 322 624, e-mail: poradna@kppp.cz, www.kppp.cz 
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CENTRUM PRO RODINU PŘI ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉM  
 

PŘÍPRAVY NA MANŽELSTVÍ 
Podzimní společná příprava se uskuteční v termínu 11. října – 29. listopadu 2005. Přihlásit 

se je možné již nyní na telefonním čísle Centra nebo mailem. 
 

POUŤ RODIN PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE 
se letos uskuteční v sobotu 28. května 2005 v pražské Loretě a v přilehlých budovách. 

Z programu: 
V kostele Narození Páně v Loretě začne v 9.00 mariánská pobožnost a po ní v 10.00 mše 

svatá, kterou bude celebrovat otec kardinál Miloslav Vlk. Po mši bude možnost prohlídky Lore-
ty. Ve 12.00 na loretánskou zvonkohru zahraje Mgr. Radek Rejšek. Poté se mohou poutníci 
občerstvit se v Exercičním domě, Loretánské nám. č. 6a. Od 14.00 začne paralelní odpolední 
program pro rodiny. V Exercičním domě to bude dětské loutkové představení Říše loutek  
O pejskovi a kočičce a beseda nejen o rodinné politice s poslancem Tomášem Kvapilem. Kon-
cert duchovních písní z repertoáru skupin Oboroh a Otcovy děti v podání skupiny Korach pro-
běhne od 14.00 v nedalekém vojenském kostele sv. Jana Nepomuckého v Kanovnické ulici. 
Závěrečná mše svatá bude od 17.00 v kostele Narození Páně. Po dobu pouti budou bratří ka-
pucíni k dispozici ke svátosti smíření. 

Podrobnosti o pouti průběžně doplňujeme na internetové adrese  
http://cpr.apha.cz/marodi/. 

Centrum pro rodinu při Arcibiskupství pražském a Řád menších bratří kapucínů na Pouť 
rodin srdečně zvou rodiny pražské arcidiecéze a všechny, kterým na rodinách záleží! 

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 

Gynekologická ambulance pro život  
Občanské sdružení CENAP – Centrum naděje a pomoci se sídlem v Brně chce nabídnout služby  

gynekologické ambulance, která se bude lišit od ostatních gynekologických ambulancí  
svým výjimečným zaměřením. Bude to ambulance, kde se bude ctít lidský život od početí  
po přirozenou smrt. Bude se v ní v rámci léčebné i preventivní péče pomáhat v souladu  
s křesťanskými hodnotami všem, kdo se na ambulanci obrátí, bez ohledu na vyznání.  

CENAP prosí o pomoc, aby kontakt ženy s gynekologií byl lékařsky i eticky profesionální.  
Prosí o pomoc formou modliteb i finanční pomoci na číslo účtu 150689165/0600.  

Finanční prostředky jsou potřeba na mírné stavební úpravy, aby prostory splňovaly podmínky  
pro ambulanci, a pro vybavení ambulance.  

Bližší informace: cenap@cenap.cz, http://www.cenap.cz  

Au-pair 
Česká rodina žijící ve Skotsku hledá au-pair od října 2005.  

Kontaktujte nás na veselaci@post.cz nebo � 0044-1382-535585. 
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Pro naši dceru Marii Annu potřebujeme bezpečnostní zarážku na schodiště do řadového RD.  
E. Stejskalová � 251 625 120, 736 178 258. Pozn.: bydlíme v Praze.  

Mladá rodina s dvojčaty koupí dvě autosedačky od 15 kg a ohrádku.  
� 777 699 647 Jana Brandtlová 

Z DOMOVA I ZE SVĚTA 

BLÍŽÍCÍ SE HOMOSEXUÁLNÍ SŇATKY ROZDĚLUJÍ ŠPANĚLSKO 
Vatikánský rozhlas informoval o ostrých sporech, které se objevily ve Španělsku vzhledem  

k  blížící se legalizaci sňatků partnerů téhož pohlaví. „Někteří starostové proklamovali námitku 
svědomí“ vůči povinnosti oddávat takové páry, „zatímco katoličtí právníci žádají příslušné 
správní orgány, aby nepovolovaly adopci dětí homosexuálními páry,“ neboť jim to může ublí-
žit, sdělil vatikánský rozhlas. 

Ve čtvrtek 21. dubna dolní komora španělského parlamentu schválila zákon, který rozšiřuje 
právo uzavřít manželství a adoptovat děti i na homosexuální partnery. Předloha bude projed-
nána Senátem, kde se očekává její schválení. 

Nesouhlas se zákonem vyslovily klíčové instituce, jako je Státní rada nebo Královská akade-
mie pro právní vědu a legislativu. Též občanská sdružení připravují občanské aktivity proti 
zákonu a prakticky všechna náboženská vyznání vyjádřila svůj nesouhlas s normou. 

„Ve Španělsku krystalizuje přímá konfrontace mezi příznivci“ zákona a mezi těmi, kteří, 
motivováni náboženstvím nebo sociální etikou, „zásadně odporují této falzifikaci instituce 
rodiny,“ sdělil vatikánský rozhlas. 

Předseda Papežské rady pro rodinu kardinál Alfonso Lopéz Trujillo v interview, poskytnu-
tém italským novinám Il Corriere della Sera, vyzval katolíky k uplatnění výhrady svědomí vůči 
návrhu zákona, pokud bude schválen. „Zákon nedělá dobrým to, že je zákonem,“ řekl kardinál. 
„Hříšné jednání nemůže být lidem vnucováno. Ba co víc, právě proto, že jde o hříšné jednání, 
církev naléhavě vyzývá k respektování svobody svědomí a k odporu.“ 

„Někteří španělští starostové již oznámili, že nebudou oddávat partnery téhož pohlaví,“  
sdělil dále vatikánský rozhlas. 

Francesco D’Agostino, prezident Italského svazu katolických právníků a Národní bioetické 
komise, řekl vatikánskému rozhlasu: „Veřejní činitelé, kteří odmítnou oddávat páry stejného 
pohlaví, budou s největší pravděpodobností nahraženi jinými činiteli, vybavenými potřebnými pravo-
mocemi,“ kteří nebudou mít ideologické nebo náboženské skrupule ohledně těchto svazků. 

„Vzhledem k množství žádostí o adopci, které nemohou být uspokojeny pro nedostatek vhod-
ných dětí, se mi zdá velmi divné, pokud by přitom měla být dávána přednost homosexuálním svaz-
kům.“ dodal D’Agostino. 

Ze zpravodajství agentury Zenit (www.zenit.org) přeložil VKor 

DALŠÍ VÍTĚZSTVÍ PRO ŽIVOT V OSN  
Komise OSN pro populaci a rozvoj (CPD) ukončila ve čtvrtek 14. dubna 2005 své výroční 

zasedání. Organizátoři z OSN včetně generálního sekretáře OSN Kofiho Annana, Populačního 
fondu OSN a sympatizujících nevládních organizací podporujících právo na potrat doufali, že 
závěrečný dokument bude obsahovat zmínky o potratu na žádost díky výrazu „služby repro-
dukční zdravotní péče.“ V jazyce OSN zahrnuje termín „služby reprodukčního zdraví“ dostup-
nost umělých potratů.  

Návrhy dokumentů žádaly vlády, aby zajistily „služby sexuální a reprodukční zdravotní pé-
če“, a zdůrazňovaly důležitost propagace „reprodukčního zdraví a práv“. Obsahovaly rovněž 
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jednoznačné znovupotvrzení závěrečného dokumentu z Mezinárodní konference pro populaci  
a rozvoj (ICPD) v roce 1994 v Káhiře. Káhirský dokument se odvolává na „reprodukční práva“  
a „reprodukční zdraví“ a je používán organizacemi OSN a různými lobbyistickými skupinami pro 
podporu umělých potratů.  

Napjatá neformální jednání o dokumentech CPD se protahovala a jeden z delegátů Svatého 
Stolce se o nich kvůli předem navrženému jazyku dokumentů vyjádřil, že to je jako když 
„začínáte s nožem v břiše a snažíte se jej dostat co nejvíce ven“.  

Opozice mnoha států nakonec vedla k odstranění termínů „reprodukční práva“ a „služby“ 
ve spojení se „sexuálním a reprodukčním zdravím“. Znovupotvrzení káhirského dokumentu bylo 
podmíněno odkazem na dokument, který obsahuje výhrady mnoha států, že káhirská konferen-
ce nestanovila právo na potrat.  

Jedná se o další vítězství pro život v OSN v poslední době. V březnu na jednání Komise OSN 
o postavení žen připustilo mnoho levicových vlád a pro-potratových nevládních organizací, že 
Pekingská akční platforma rovněž nestanovila právo na potrat.  

Sdělení Hnutí pro život ČR. 

RADA EVROPY PROTI EUTANÁZII 
Ve středu 27. dubna 2005 odmítlo Parlamentní shromáždění Rady Evropy návrh rezoluce  

o „pomoci pacientům na konci života“, kterou předložil Švýcar Dick Marty. Po dlouhé diskusi 
hlasovalo 138 členů proti, 26 pro a 5 se zdrželo. Dokonce sám autor byl proti poté, co shromáž-
dění hlasovalo o 71 pozměňovacích návrzích. 

Členové během diskuse poukázali např. na nedávné zprávy, podle nichž případy eutanázie  
v zemích, kde byla legalizována, stoupají. Dnes je tak zabíjena jedna osoba denně v Belgii  
a pět osob denně v Holandsku, přičemž v obou zemích se tato čísla zvyšují. V Holandsku je 
dokonce povoleno zabít děti staré 12 až 17 let na jejich žádost [sic!]. 

Dick Marty později naznačil, že doufá, že se o eutanázii bude v Radě Evropy diskutovat 
znovu. 

Sdělení Hnutí pro život ČR (zdroj: Euro-Fam, 27.4.2005). 

VE ŠVÉDSKU DOKÁZALI VYHNAT PROSTITUTKY Z ULIC 
Ještě před pěti lety byla stockholmská ulice Malmskillnadsgatan centrem vykřičené čtvrti, 

kde nebyl problém narazit na prostitutky všech kategorií. Od té doby, kdy švédský parlament 
přijal v roce 1999 ve světě ojedinělou legislativu upravující nabídku a prodej sexuálních služeb, 
však zeje prázdnotou a večer tu potkáte leda tak zvědavé turisty. 

Švédský model, jímž se inspirovalo i Finsko a zvažuje se také v Norsku a Francii, vychází  
z myšlenky morální zavrženíhodnosti koupě služeb, které prodejné ženy poskytují. Nabízet sex 
lze tedy legálně, pokud za něj však zákazník zaplatí, kriminalizuje sám sebe. Vina je totiž 
podle zákona vždy na jeho straně. 

„Prostituce je vykořisťování lidí a my jsme to chtěli vyjádřit v zákoně,“ vysvětlil nedávno 
německému týdeníku Focus ministr spravedlnosti Thomas Bodström záměr zákonodárců.  
Legislativa měla podle statistik okamžitý účinek, během jednoho roku počet prostitutek 
„šlapajících chodník“ klesl o 90 procent. 

OPAČNÝ NÁZOR 
Linus Mörk, vedoucí denního útulku pro týrané ženy v Klaragardenu, jenž stojí jen pár desí-

tek metrů od stockholmského hlavního nádraží, však hovoří zcela jinak. 
„Na ulicích je nebezpečněji než kdy jindy. Muži, kteří si dnes dopřávají sex s prostitutkou 

někde v průjezdu nebo v autě, se zákonů ani možných postihů nebojí. Většinou jde o násilníky 
a ty do veřejného domu stejně nepustí,“ vysvětlil terapeut. „Celá scéna je teď zkrátka násil-
nější a celkově drsnější.“ 

Blahoslav Hruška, Právo. Převzato z internetové konference o rodině (www.pandora.cz) 
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ZAJÍMAVOSTI A DOKUMENTY 

REFORMA DŮCHODŮ 
Jakkoliv se česká politická scéna může jevit na první pohled přehlídkou energie mrhané 

v neproduktivních sporech, je pravdou, že stranou pozornosti bulvárních médií probíhá již delší 
dobu zajímavá iniciativa, jejímž cílem je reforma důchodového systému. 

Na jaře 2004 se předsedové politických stran zastoupených v Poslanecké sněmovně Parla-
mentu ČR – ČSSD, ODS, KDU-ČSL, US-DEU a KSČM – dohodli, že se pokusí tento problém řešit 
společně. Byl ustanoven tzv. Tým expertů, složený ze zástupců těchto 5 politických stran  
a příslušných ministerstev (Ministerstva financí a Ministerstva práce a sociálních věcí). Expertní 
tým založil svou webovou stránku www.reformaduchodu.cz, kde publikuje měsíční situační 
zprávy o své činnosti. Jedním ze zajímavých výstupů první fáze práce týmu je porovnání a ana-
lýza koncepcí reformy jednotlivých politických stran včetně názorných propočtů (viz „Varianty 
politických stran“). 

Během května – června 2005 má pracovní skupina předložit vládě, parlamentu i veřejnosti 
závěrečnou zprávu s ekonomickou analýzou jednotlivých reformních variant. Ve zprávě bude 
také doporučení možného způsobu reformy důchodového systému v ČR. Tato zpráva by se měla 
stát podkladem pro politická jednání a z nich plynoucí kroky, které jsou nutné pro faktické 
provedení reformy důchodového systému (např. úpravy legislativy). 

Vzhledem k tomu, že různé podoby důchodového systému mají různé dopady na rodiny 
(započítávání mateřské dovolené do nárokové doby, odchod do důchodu, princip solidarity vs. 
zásluhovosti atd.), bylo by vhodné, aby členové i výbor Živé rodiny věnovali této iniciativě svou 
pozornost a případně zformulovali své stanovisko k reformě důchodového systému. Veškeré 
podkladové informace jsou v přehledné formě k dispozici na zmíněné webové stránce 
www.reformaduchodu.cz. 

Hynek Krátký 
 

To, co zde Hynek Krátký napsal, je v zásadě výtah z jeho diskusního příspěvku, který ode-
zněl na Valné hromadě našeho sdružení 18. dubna 2005. Tato informace se stala podnětem ke 
svolání semináře na téma důchodová reforma: seminář se bude konat v Paláci YMCA 23. květ-
na v 19.00 hod. Pokud máte o toto téma zájem, určitě přijďte - a můžete-li, podívejte se 
předtím na výše uvedené internetové stránky. Je úžasné (a pro náš národ typické), že když 
opravdu teče do bot, dokážeme táhnout za jeden provaz - abychom se vzápětí do krve rozhá-
dali. 

VKor 

STANOVISKO SPPR K SOUČASNÉMU STAVU RODINNÉ POLITIKY 
Ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje v současnosti koncepci státní rodinné politi-

ky (dále jen KSRP), která má definovat priority přístupu státu vůči rodinám. Návrh této koncep-
ce je zpracováván pětičlennou expertní komisí, která by výsledky své práce měla předložit do 
letošního léta, tak, aby dokument mohla vláda dostat na stůl do 31. srpna t.r. 

Společnost pro podporu rodiny s uspokojením kvituje, že KSRP má podle usnesení vlády  
z 15. září 2004 vycházet z „Národní zprávy o rodině“ Tato zpráva konstatuje, že východiskem 
rodinné politiky má být podpora rodiny založené na manželství. Právě taková rodina je podle 
ministerstvem předložené zprávy o rodině nejprospěšnější dítěti i společnosti, přičemž tento 
typ rodiny klade nejnižší nároky na státní rozpočet. 

Doufáme proto, že se zpracovatelský tým KSRP bude držet tohoto principu.  
Stejně tak by KSRP měla respektovat postoj „Národní zprávy o rodině“ k jeselským zaříze-

ním pro děti do 3 let věku. Jejich počet by měl v budoucnu – v souladu se zájmem dítěte na 
individuální rodičovské péči – klesat, případně by jejich funkci měly přebírat různé typy indivi-
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duální péče založené na soukromé živnosti „péče o dítě do 3 let věku“ podle zákona  
č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání.  

S podivem proto v této souvislosti konstatujeme, že předmluva ministra práce a sociálních 
věcí, která byla dodatečně po projednání vládou a bez jejího souhlasu (!) připojena k již vyda-
né „Národní zprávě o rodině“, je v přímém rozporu s textem dokumentu, neboť výslovně zmi-
ňuje výstavbu jeslí jako jeden z cílů rodinné politiky. Nelze se než divit, jak může ministr prá-
ce a sociálních věcí nejen ignorovat test zprávy, kterou vládě sám předložil, a kterou vláda bez 
připomínek odsouhlasila, ale přímo se vyjadřovat v protikladu k jeho obsahu, nehledě na sku-
tečnost, že o jakýchkoli záležitostech týkajících se KSRP musí rozhodovat vláda jako celek  
a nikoli jeden z jejích ministrů. Podobný postup odporuje kompetenčnímu zákonu a ústavním 
principům. 

Přes tyto nejasné kroky ministerstva doufáme, že výsledný dokument bude vyjadřovat sku-
tečnou potřebu dneška, kterou je populačně informovaná rodinná politika, jež bude mít za cíl 
podporovat všechny přirozené funkce rodiny.  

Tato politika musí v prvé řadě 
• odstranit znevýhodnění manželské rodiny v systému sociálního zabezpečení a podpo-

ry bydlení. Jinak než jako zcela katastrofální nelze totiž hodnotit současné podmínky 
pro vyplácení sociálních dávek, jež umožňují zvýhodnění nesezdaných párů v řádech 
tisíců korun.  

• Podobně i tzv. novomanželské půjčky upřednostňu-
jí nesezdané páry natolik, že rozdíl v nároku na 
státem podporovaný úvěr je až 300.000 Kč pro jeden 
pár. 

• Společným zdaněním manželů bylo sice kompenzo-
vaná znevýhodnění rodin s dětmi v daňové politice, 
ovšem omezením tohoto institutu na rodiny s ještě 
nezaopatřenými dětmi zanikl jeho původní smysl 
jako podpory manželství ve všech fázích života.  

• Navíc dosud chybí adekvátní nástroj v systému dů-
chodového zabezpečení, který je v některých evrop-
ských zemích (např. Švýcarsko) znám jako 
„společné sociální pojištění manželů“. Právě tento 
prvek je jedním z důležitých nástrojů pro důchodové 
zajištění pečujících rodičů.  

• Kromě těchto kroků je nezbytné rovněž zlepšit systém odměňování rodičů pečujících 
individuálně, řádně a celodenně o dítě, který je dosud nedostatečný a navíc nečiní 
rozdílu mezi rodičem, který vykonává péči o dítě sám a rezignuje na trvalý příjem,  
a rodičem, který zajistí tuto péči jinou osobou.  

• Podobně je třeba reformovat systém finančního zaopatření domácí péče o seniory, 
neboť nově zavedená opatření vlády jsou pouze kosmetickou úpravou, která zásadní 
problém oceňování individuální péče o seniory v rodinách nijak neřeší. 

Společnost pro podporu rodiny věří, že budoucí KSRP bude odrážet tyto naléhavé potřeby 
současné české rodiny. Jedině jejich urychleným řešením může totiž dnešní česká společnost 
naplnit svou touhu po přežití.  

 

Za Společnost pro podporu rodiny: Marie Boháčová, Jana Fellnerová, Michaela Freiová, 
Petr Imlauf, Jiří Ludvík, dr. Novotný, Jana Pláteníková, Michal Semín, František Schneiberg, 
Jaroslav Šturma, Jana Vachulová.   

Tento elektronický dopis je zasílán poslancům a senátorům Parlamentu České republiky, 
orgánům státní správy, pro-rodinným organizacím a dalším subjektům, které o něj projeví 
zájem.  
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DOPORUČUJEME 
Jako skoro každý měsíc bych vám i tentokrát chtěla nabídnout tip na zajímavou knihu. 

Vybrala jsem titul Z deníku bulimičky; zdá se mi, že v době, kdy je za ideální postavu pova-
žován model „dvakrát přeložený vítr“, může být docela inspirativní a zároveň varující. 

 

Z DENÍKU BULIMIČKY 
Jako malá jsem často slýchala větičku „Za maminku, za tatínka“. Moc mi nechutnaly ku-

chyňské výtvory mé matky – hutné omáčky, knedlíky a polévky, ve kterých stála lžíce. Když 
jsem byla o něco starší, tak mému vztahu k „maminčině kuchyni“ nepřidaly poznámky mých 
rodičů. „Ty máš ale zadek“ nebo „No to je teda břicho“ jsem poslouchala poměrně často. Asi 
jsem ale byla otrlá. Mimo jednoho záchvatu jogurtové diety, který ztroskotal na socialistickém 
zásobování, kdy jogurty byly k dostání pouze jeden den v týdnu, jsem jedla asi docela normál-
ně (pokud pominu odlévání polévek a vynášení knedlíků na záchod). Když se mi časem dosta-
ly do ruky zápisky lidí trpících poruchou příjmu potravy, uvědomila jsem si, jaké jsem měla 
štěstí. Podobné poznámky dohnaly řadu z nich do stavu hluboké podvýživy. I kniha Jany 
Sladké-Ševčíkové vypovídá o životě s touto poruchou – je autentickým svědectvím o vzniku  
a průběhu potíží s přijímáním jídla. 

Autorka se spojila s odborníky, kteří se věnují klientům s poruchou příjmu potravy, aby její 
knihu odborně uvedli. První kapitola proto seznamuje s problematikou poruchy. Autorčiným 
problémem byla bulimie, pojídání neskutečného množství jídla, které je vzápětí vyzvraceno. 
Lidé s bulimií mají vypracovány techniky usnadňující zvracení požité potravy, řada z nich se 
vyhýbá potravinám, které pak nelze snadno spláchnout do odpadu. Bulimii mnohdy předchá-
zí anorexie, mentální nechutenství. Přejídání a následné zvracení si časem začne vybírat svou 
daň – bolesti v krku, záněty lymfatických uzlin, únava, avitaminóza (přestože do sebe bulimik 
dostane spoustu jídla, nestačí je využít). 

Anorexii vyvolává představa o vlastní neskutečné tloušťce – lidé trpící anorexií žijí téměř 
ze vzduchu. Odborníci uvádějí, že poruchami příjmu potravy trpí častěji dívky a ženy, přesto 
se můžeme setkat i se zástupci „silnějšího pohlaví“, kteří mají tento problém (můj kamarád byl 
doslova postrachem pro své okolí – kam přišel, tam do poslední mrtě vyjedl lednici a spižírnu 
a pak zablokoval toaletu). 

Knihu Z deníku bulimičky jsem přečetla „na jeden zátah“. Uvědomila jsem si, jak zraňují-
cí mohou být komentáře o vzhledu a zejména o hmotnosti mladých lidí (vždyť i mne rozčílilo, 
když mi drahý můj donesl článek nazvaný: „Co dělat, když vaše postava připomíná tajícího 
sněhuláka). 

Zdraví Marie Těthalová 
 

Ludmila a Pravomil Novákovi doporučují 

CENTRUM REGENERACE A REKONDICE HARMONY 
 

Drahuši Znamenáčkovou známe řadu let a mnohokrát nám pomohla a doslova nás spravi-
la. Ke všem přistupuje nesmírně lidsky a věnuje se poctivě nejenom svým známým, ale všem 
potřebným. 
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Letos v únoru se jí podařilo otevřít nedaleko stanice metra Vyšehrad centrum Harmony, 
které nabízí klasické i rehabilitační masáže, cvičení na míčích, Tai-či, cvičení v těhotenství, pro 
maminky s dětmi i pro seniory. 

 

Bližší informace naleznete na:  
www.harmony-dz.cz, � 775 142 825, Marie Cibulkové 11, Praha 4 – Vyšehrad. 
 

POZVÁNÍ DO STUDÁNKY 
Host do domu, Bůh do domu. 
Místo k setkání, místo k odpočinku. 
 

Rádi bychom Vám dali jeden dobrý tip. Chcete-li v klidu posedět v nekuřácké milé kavár-
ničce, navštivte netradiční cukrárnu s kavárnou – Studánku v ulici Na Zderaze 3, Praha 2 
(z Resslovy ulice oproti průčelí pravoslavného kostela), v úterý až pátek od 9 – 18 hodin, sobo-
ta a neděle 10 – 18 hodin. Zde také můžete objednat svatební dorty a skvělé domácí zákusky  
a koláče, svatební výslužky, chlebíčky. V cukrárně je možné objednat také salonek. 

Kontakt: � 224 923 916 
Jana Běťáková 

Křesťanská poradna pro ženy v tísniKřesťanská poradna pro ženy v tísniKřesťanská poradna pro ženy v tísniKřesťanská 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 na odborníky, kteří Vám rádi pomohou:Nabízíme Vám kontakt na odborníky, kteří Vám rádi pomohou:Nabízíme Vám kontakt na odborníky, kteří Vám rádi pomohou:Nabízíme Vám kontakt na 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 3, Praha 6, ℡ 220 181 329220 181 329220 181 329220 181 329 
Volat můžete každé úterý a čtvrtek od 10 do 17 hod.Volat můžete každé úterý a čtvrtek od 10 do 17 hod.Volat můžete každé úterý a čtvrtek od 10 do 17 hod.Volat můžete každé úterý a čtvrtek od 10 do 17 hod.    

Unie katolických žen 
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NA OKRAJ 

Už bylo popsáno příliš mnoho papíru, odvysíláno příliš mnoho hodin, vytištěno příliš mnoho foto-
grafií, „vyzpovídáno“ příliš mnoho osobností, než aby se dalo dodat ještě něco nového, smysluplně nové-
ho o muži, jehož poslední dny, umírání, smrt a pohřeb se staly společnou událostí č. 1 pro celý globalizo-
vaný svět (jen amazonští Indiáni a papuánští pralesní lovci přišli poněkud zkrátka, nemajíce novin ani 
televize). Muž, Polák, biskup, papež, politik (ano, papež je i politikem, zvláště v dnešní „globální vesni-
ci“), muž velkých a významných gest dobré vůle, muž věrný tradici a přece otevřený novým pohledům, 
muž zbožný (dnes tento výraz zní, jako kdyby si vnitřně protiřečil!), muž slavný… 

Není snadné být papežem po takovém předchůdci. Skoro bych se domníval, že každý z potenciálních 
kandidátů doufal, že volba nepadne na něho. Na jednoho padnout musela… 

Je až symbolické, že téměř na den přesně od konce 2. světové války byl zvolen papežem bavorský 
duchovní, bývalý mnichovský arcibiskup – vždyť v Mnichově vzešel požár, který zachvátil celou Evropu 
a velkou část zbytku světa. Snad je to symbolické, že smrtí papeže, který tak usiloval o usmíření, o tole-
ranci, o odpouštění, jakoby skončila doba, kdy vše německé, vše bavorské bylo v podezření – to jsou oni, 
kdo rozpoutali druhou světovou válku! 

Nemá cenu hrabat se ve stínech minulosti víc, než kolik je nutné na objasnění jejich neznámých  
a skrývaných stránek. Benedikt XVI. své členství v Hitlerjugend (ostatně vynucené, což dobře chápeme 
my, kteří jsme za mlada museli do Pionýra) již dávno odsoudil (vlastně ho nikdy vnitřně dobrovolně 
nepřijal) na rozdíl od mnoha těch, kteří dosud nenašli odvahu říci – ano, byl jsem agentem toho či onoho, 
teď toho lituji, bylo to z donucení / ze strachu / ze slabosti / z něčeho jiného (nehodící se škrtněte), niko-
mu jsem neublížil / pokud jsem někomu ublížil, teď 
toho lituji (nehodící se rovněž škrtněte) – ono se totiž 
dříve nebo později stejně všechno provalí a „bude 
hlásáno ze střech“, jak ukazuje nejnovější skandál 
kolem polského agenta ve Vatikánu.  

To nemá být výzva k honu na čarodějnice. Ti, 
kdo mlčí, jistě budou mlčet dál – a Ten, kdo soudí, 
bude soudit bez ohledu na Cibulkovy seznamy, 
stránky Ústavu pamäti národa či jakékoli další tajné 
archivy. Velikost Jana Pavla II. byla i v tom, že doká-
zal kajícně pojmenovat viny a hříchy instituce, kte-
rou reprezentoval. Kéž by v tom zůstal velkým vzo-
rem – nejen našim malým skrytým agentům, ale 
nám všem. Protože každý máme nějaké máslo na 
hlavě – každý bychom dnes a denně našli něco, za co 
bychom se měli omluvit sobě či svým blízkým. 

Protože smíření je tím klíčem, který otevírá brá-
nu „do radosti svého pána“ – tak zní pro mne odkaz 
umírajícího Jana Pavla. Jen ten, kdo se smířil, může 
říci „Vstaňte, pojďme!“ – a nést svůj dar na oltář. 

Vladimír Koronthály 


